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,_''''''''1"" ŞI )';'k ~ .. ,IKJ'AR: " p~gini 2 "lei 
1. Ştefănescu ---

jwAGrOARE-ŞEF A: 

Clura .. Stefănescu --
BJlJ'"":J-'"'' ŞI ADMINISTRAŢIA:' 

Em. Ungureanu. colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoara -

Nu puneti mâna pe acest ziar 
cei căsătoriţ; cu femei, cari sunt 
fericite numai dacă ascultă muzică 
de pustă .. dacă-şi pun, la pălării 
peana • •. într'un anumit chipi 
ostentativ - şi dacă nu~şi cresc 
copiii în legea tatălui J ." " 

A pare la orele 12 

umeni de ptislts DUDă intâ,riirea"dele Brennero 
, vremurile de astăzi, vre

de îndârjită inc1eştare Î!l
......... JtllOplJljUU, vremuri de mari 

-""" ..... --
dela. care se aşteaptă 
schimbare în spre 

bine, ar trebui să fie vre-
m care omul să ~e desbra
haina. egoismului său. Să 

de acel meschin înt&
U<I, ..... t .. ,MlU. care degradează. şi 

.r.;u1~"H"" de sclavajul 
materiale, să se riclice 
!llUl ,i astfel să pregă.

drumul vremw:Uor Dom, 
omenirii viitoare. 
par'că.niciodată cântecul 

nu şi-a strigat foamea. 
tare ca acum. •• 

odată. lumea n'a. alergat 
câştig eu o mai nestăpâ

de a parveni, de a se 
ca. în vremurile ac-

::'118zb<1lU:l, ca.re a distrus atâ
care a nimicit aUrea 

în 19,C să aducă o depre
&acestora, a adus o nese
neomenească. poftă de 

totuşi, oameni cari rn
nepăsători tţt faţa. acestui 

oameni, cari din lumea 
1. iluziilor lor, sfidează 

calm şi inţelept toată 
semenilor lor. 

n!l"''''.......... realitatea din jurul 
deşi ea îi biciueşte cu acea 

neindurată, cu care pe
pe toţi visătorii. Şi e 
această răzbunare, 

iluzia e cea mai deli-
ironie eu caFe poţi sfida 

Şi visul cu lumea lui 
e d~manul pasiv al rea-

oameni, cari in goana 
după. îmbogăJţire ră

liniştiţi şi neturbura.ţi în 
ca acele solitare piscuri 
preocupărilor lor. Ei sunt 

de stâncă pe care furtuna nu le 
poate clinti. 

Şi oamenii aceştia atât de pu
ţini câţi sunt stau ca o mustra
re tăcută, ea o poruncitoau 
chemare de revenire la ceeace e 
mai omenese, la ceeace nu e 'tre
cător, de a reveni lângă gândul 
alinător, de a asculta bătăile 
inimii Ţării eu trupul sfârtieat. 

• 
In ultima vreme au trecut a-

titea peste capul nostru fi am 
în~r('.at atÂtpA grp.IA Rufpnnti. 
care ar fi trebuit să transforme 
fiinţa noastră sufletească: şi 
cea colectivă., şi cea individuală. 
Dar. am ramas mai departe 
sclavii vieţii comode, insetaţij 
banului ~i robi ai instinctelor 
oarbe. 

au.r'C: ... w~ o::> u'J. u.=ul suo,pwa.t 
al izbăvirii, e mijlocul de îndrep
tare totală. dar numai atunci 
câ.nd stim să invăăm din ea. 
cand ~(l oţeleşte voinţa. şi când 
ne dezbară de haina strâmti a 
egoismului .. ,Ea ne adună. în va
dul tn.steţii gândurile risipite. 
le canalizează. spre un făgaş 
rodnic le concretizează într'o , 
înfăptuire aevea. , 

iată dece. acei oameni, cari 
rămân surzi la chemările ispi
tei.. eari nu aleargă după sgo
motul deşertăciunilor, ci prefe
ră să se refugieze in lumea lor 
de .vis, sunt priviţi ca nişte oa
menii inutili, ca nişte oameni de 
prisos. Ei sunt însă pionerii vre
mii, viitoare, care va trebui să 
fie mai dreaptă. Din lumea una
terială a gândului frământat 
din dureri~ va veni pe o rază ăe 
lumină solia mântuîtoare, sau 
din ină'M:imi va coborî semnul iz
băvirii ~ub chipul aspru al lim
bilor de foc. 

Şi atunci când va veni ziua 
bucuriei; va fi şi ziua aspră a 
ju&căţii celor nevrednici. 

Tita Lucaciu 

In DraDul unei unui faze de război 
Faptele vor desvălui 'lumii natura 
'.' problemelor examinate de Fuebrer 

. şi ,Duce, ca şi deciziile lor ' 
ROMA, 4. (Rador). - eoRSide-1 tanta problemelor studiate. I ceputul fazei succesive.. 

raţiile stirnite in cercurile ~litice .~a to~e&una, intâlnirea. ~intre Este evident ei ;;'ueerirea Cretei 
ro ........ '" de! 9~ in_lnieii \llutn: ~I' '" DII .......... vot 1.... mtJo'n ,"",n:h~ .. râ.rgoitul ră.aboiulul bal

Duce ,1 Fiihrer, ~t fi astfel rezu- . perioadă deosebit de importantă. canic, inceput la 28 Oeomme 1940 

mate: " Aceste intilniri;o. subliniat pen. prin ~nmctuI lta.lo-gree. care s'. 
Conversaţia a durat cinci ore, con tru trecut incheerea noei f&:re poo- terminat în mod definitiv. 

firmând astfel VMtitatea şi im~r· litice şi mUtare. Pfegătirea. 8&0 in· Intilnirea. sobră şi rapidă dintre 

cei doi 'conducători . ai Axei, COD-' 

... •••• • • • •••• • ••• • • • • • ••• • • • .,. tra,stează. cu manifestările teatrale 

Lista noului guvern din Boudad 
ale 1namîcnlnt.' 

Ca şi în trecut, faptele VOI' lua. • 

supra lor de a desvălui lumii natma 

. Vk:hy; 4. (Rador). - Iată li
sta. noului gu'W;~'ll. Qin. Bagdad: 

Preşedinte al consiliului d.e 
tninistri d. Ojemil Madfa; ,ml-
nis~l afacerilor streine ~ Ali 
Jaudat; ministru de finanţe şi 
Subs'ecretar de Stat la ministe
rul justiţiei d. Ibrehim Amal; 
ministru al lucrărilor " publice 
şi comunicaţiilor d. Djalal Ba
nan; ministrul educaţiei d. Ru
da Phabisi; ministru al econo
miei ,i prevederilor d. Basrat 

Farisi; ministru de interne d. problemelor ex&mina~ de FlihreF 

Mustafa. Omar~ .. , . . " şi Duce ca şi deciziile lor. 

. ................................. -.-.;e;= 
Guvernul sovietic 

a intrerupt relaţiile diplomatice 
cu fostul guvern grec 

MOSCOVA, 4 (Radar). 
Corespondentul agenţiei D.N.B. 
comunică : 

ComisaruJ.poporului pentru 
Afacerile Străine al URSS, a 
emis Marţi o notă dlui Diaman
topulos până în prezent m:i.ni~ 
tru al Greciei la Moscova. In 

noul (JUfJe~n irah;an această notă guv€rnul sovietic 
anunţă că nu intenţion-ează să 
menţină relaţiile diplomatice cg 

fostul guvern gree din cauză că 
acesta a pierdut suveranitatea.. 

, ,',e tampeRe din angrolil; 
, AMSTl RDAM~ 4. (Rador). 

_ OorespndentuJ agenţiei D. 
N. B. transmite:, ... . 

In legătură CU f~rea no-

•• ROOSEVELT 

ului guvern irakian~ agenţia 
,,Reuter" anunţă că noul prqe
dinte al cor~liulni de miniştrii 
este de vre-o câtăoo vreme par
tizanul unei colaborări mai a
micale cu Marea Britanie. Şi a
genţia >, ~euter" continuă, spzir 
nând că întregUl cabinet se com 
pune din conducători anglofili 
dintre cei m-ai puternici • 

In conformitate cu hotărîrea 
tele legaţii ale Novegiei, Belgiei 
guvernului sovietic faţă de f09-

şi Jugoslaviei care au şi părăsit 
capitala Sovietelor, se presupu~ 
ne că şi membrii legaţiei gre
ceşti vor părăsi în curând Mos· 
eova. 

_ .... ~--......•.............. --
~ lua importaJlte măsurjArmistitiu~ intre Anglia 
entru ajutorarea Angliei si Irak nu inseamnă sfârsitul 

lupiei, du=i de patriotii 

, , 

Bun. T • \'Iif : ' 

'Tutu.şi cerow'ile automate a
firmă că, d.Vina.nt s>a referit a
iiUP"" "dMnidăjduibei 'Situaţii 
briWtioo şi a ~ece6ităţii urgIente 
a aju10mlui ameri~ mai ales 

dus o vie Impresie. 
,UooI8 eetcurt, sunt depi\rere 

că d~' Boosevelt va lua' impor
tanteniăsurl pentruajutor&rea 
An~iei, fără să intervinăto.tuşi 
pentru; ,m moment ,prea. 'pe 
fap:.: . 

I 

. irakieni' 
BERLIN. ' 4 (~). - 00: I mis~uJui între ~n~Iia şi Iral~ 

.respondentulagenpel Stefalll nu iD!;ea.mnĂ sfarşltul luptei 
transmite : ' "pentru libeittatle dusă de pami,)/-
, Din surşă oompetruttă se ex- tii lrakienL ' 
primi pirerea că incheerea a.t- . 
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Pomnlll Nt m:!fl'lcm esti> n!t.ruist. 
El avâ.nd d.f'''~pţU, inim:t-i fiind arsă.. 
Mare;} bună~att' !oitiţi CU!l'J ~i-o r~va~1;ă ? 
Are Mar un râine ••. aţi g'Hdt uşor: 
F. I»Jmruml nnl1dy ••. dOJnunl" Du.nd;.v'}Or ! 
O a~ iubi .... alt" nu mal cred 
Intre-nn om d.e II1111'" si ltO patrutned ! ... 
Daci sti la lU1.L.....ă,. Duntl!\' a oP.II el ••. 
Ce Du-i dii. jhiJl~ei ! . .. f'a.me d?l "i~J~ 
Şun<'ă. a.funla.tă şi \,n('t.ă ţi 

De br'ânzetnri fIne şi-alte bUl1s:!l.ţi ! 
Intre mal'lneladă, trufe şi ~2Jnbon, 
Dnndy duce-o via1ă parc'ar fi •.. Ba.rbn ! 
• • .. • •• 'II 
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Iram vizut pe Dttndy cu al său stipâ.D ~_= 
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Illstiintare 
In con!. cu o:rd. Nr. E. S. 1\1" clarifiearf'a situaţiei lor militare 

NI'. 40983i 1941 se aduce la cu- - ('unoscând că Cf'>i .00 nu se \'OI' 

noştinţa tuturor oamenilor din prcZaDta. nu Vor obţine viza. de 
cuprin",uI ora~ullli 'fip'işfla.r<a prezentare la Poliţ.ip, ia.!" mai 
C'3ri fno p!1rte (!(11 f't~. 1912 - ti.nit!. rund 3('-!,/~ . r," ti id't'.n
şi până la dg. 19.~!l indm;iv şi tifil"a.ţi d mI ,,'au prC7Rf1ltat. 
independent de origină {·tni1"4 ş3 YO'l" fi daţi în judet't\t4 'l'ribtma-. 
de ocullaţie ce art\ ca să :-e l)l·t"·~· luhd l\filimr si pf:"(.···.·t~iţ.i. 
.w,", dela uata ~1e1 IJUURa.- 00 .... _".... L OOSTt:l.A 
ţiunf şi pân' la 12 Iunie 1941 __ Elam __ ' il k 

fiecare la circ, d~ politie unde CeHt' şi răspâ.ndi,. 

S f1' e c. ta.C 
tlllI1UlIlIIUllllllillllllllllI1W 

Capitol: O a 
(Zwischen Ha mhurg , 

fll9.lia t Jucătorul 
(D('l' SchaehspielerL 

Apo.flo: Vorbeşw.'llli 
goste. 

Ovr1'>Q , Adpl nantl', iMI. 12 

h~te, împreună ctt liYl'etul 
murtar SI toate ormne16 ne cne· 
ma.re pe~tru mobilizalre şi de lu
Cnl ae Rre asupra sa pent.ru 

"c c OUL" 
.jar de c:ura,j 

il = 

MICA PUBLICITA 
~iIR _ 54EF1 • 1 ee, 4&li _________ .. ,. 

Apare in fiecare zi. Minimum tO ellVlnt~1 "ANI? in cil·c. ~. lânga 
. . casa compusa din 10 

Anunţurile în schimb, Pl'\'tul dublat iar cele CII ebşeu ml'lf 8(le- c ... u. rte frumoasă Cu apă. 
cial. Orice anwlj wrll~ ~ apară in altă ruhrld. df!Cât ooa ~- "pMătorie şi pivnitA. n 

llCCtl\'ă, se t.axea7Ă dublu. I cu bitle). 

iere) nu ~ not nu' "ea. e11 a.drl'sa'" eX~H~ta el JnUnal a411'pj;lC9.h· <.ido Dd_d.. ~ CIL.IIl. 

Anunţurile pentru ~ubri('.ue "CEJUiRI D~ ~ER\'IC!llt. ulPnli1 SCueln cal~a din Orad%. 

Post Restante sau la Ziar. cămară, parchet, 

-----------------.. cam şi depeodinţct CII 
AGE~'TURA GENEHALA. DE COl\n~Rl' ŞI BIROU DE \tI.işoar, ori Ctl 

COPIAT ACTE: Tîmi,.TorOlltali 
,» A O 1 A FEL 1 X" 800.000 lei. 

Tir.ni:;ooai.'. il. stI·. 3 August N r. :!3 (\;l'&a-vis de P-ţu ... (1lronlni·.. INCIlIRlEZ in cit-c.N. 
1AijlAl'Îwn i.,..",It,o.;A'I'.!.o.lt. tni-nl.t\a ........ U ...... ..J ... ,..au_ ....... _...-.... 1IM ... &.'l-h~.,.'.d. _ ....... .t-t....... vai.. subsol 3 ~am@:tp_ 

li. imob!l<,lor. in ronditiud foart.e aVdJ'lhljo'lse. JieI' sau orice, la loc 

DIl: VA ... ""ZAR.~. în Calea A NUN TUR I LEA GEN TUR 1 I casă de cărnmidă. 3 

fijL. 1861 "U ACIA. ~ .. ~ L I X'· TEL. 18-61 ~:~~~.:~~a~:'l~:~:i, 
.L"IUX'J. Ono ns, clientelă este in·'8CIHMB casă din Oţadea cU fond tru, fânâ.tnă. electrica 

ştunţată, că. inţelegerile de tn· de comerţ in Timiţloo.ra, _ prl'fe- lotul 81.:z jugăre, 
chiriere, care se fae prin mijlo- rabil articole technic8, depo~1.t de U.K VANZAR~ în 
cirea noastră intre proprietari lemne Bau cherestea, 
sau deţinătorii de unobile şi ARENDI':Z fermă 14 jn<>ere pl
(!hiriaşi 8unt valabile, cu aproba- mânt îl1s1hnAnţat, 10. 3~1l Rm. 
1-Ca, ~oJnh,h.nU oficiul,," do in-ebi- dela tramvai, cu gl'ujd pt. 50-
riere, 100 capete de vite şi locuinţă, cu 
In privinţa forlnalităţilor de Îl1- 75,000 lei arendă anual !mpăr
d:p.~t. pentru ~bţiner~a a~r?- ţând recolta însemanţată. 
b~ll . bIroul sta .1& diSP?ZI~la SCHIMB cu casă sau pămAnt în 

~I~~~~::.~~~~~~~~ _~~o_rma ţiunile 1im~o~f.~an~~elJel ~m,.u9J'.a~'t"; 
VÂND in centru Cetate teren pe Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu 

~are se po~te. zidi cas~ cu 2 e;a- Maiorescu 800.000 Lei ~ casa din 
Je compus~ din 3 l~cumţe a eate Cluj Str. Mocioci, in valoare 
2 camer,e Şi dependinţe. - Vând 2,500.000 Lei pământ în Timişoara. 
pentru mtotdeaulla. 2-3 camerelVÂl~D SAU ARENDEZ in Băile CASĂ DE VANZARE in 
~ centru Cetate.~ .' . I Buziaş.lingă parc. restaurant şi ziaş, lX3 camere, . 

INCUIRIEZ camera elegant mobl- .... 1 d .. ~ ă mera" de all"mente cU 2 
v • c ... rClUma cu sa a e mes!) 'i"- gr - . 

lată m Cetate. dină cu tot inventarul. tuate in parcul băilor iL 
INCnffiIEZ ~ Cetate.2 camere PRI~DAU local de prvăvălie la loc pitoresc loc. Grădina 

.. 11>g'",.,t- 7>'>"h,l .. + ... "u bo, ...... ~t .. o'-'. t 1 'tr- ~ dnli _ ţine casei este toata 
bucătărie, grădină (flori) • etc' b ce UD re tr' CUbVdl u:adm:~~ a t ra pomi roditori. 
artet Inalt. pen u o ega e en esau 

ClUT local, 2 camere şi antl'eu ~lt .co~erţ. , .. ~ DE VANZ.\RJ+~. ' 
pentru cabinet dentar, parter. D~ \i Â...t~ZARE 54 lug!re pamant şi vile cu autOrIzaţia de 
Cartierul Fabrică. li comuna Herneacova. ţie in Băile BUZ!~I}, lnt!f 

V AND în centru Fratelia la tram- VAND loc de casă in Bul~. Dr. Regina Maria Şl 
vai casă solidă din 2 locuinţă fi Vich. Babeş Lei 200.000. Feroginoase. ;reţul . 
"lI: .. n "",.., .... l:l. h ..... l:lH;~ .. 9; opo,,, n~ V.&1';rr7. ... lu.l .... I'-ţ io%u....,....... 70.OflO I .... L nutandu-se .' 
(teracotă, electrică) preţ 150.000 cupeu deschis şi un altul, inchis. rate. 
leL V ÂSD sau dau în parte recolta a 5 PREDAU la. toc de 

PREDAU ieftin local de băcănie, jugăre porumb, 2 jugăre lucernă eoloniale şi delicatese c: 
pentru mă.rfuri mixte, cu licenţă şi cea. 7 jugăre diferite zarzava- de tutungerie şi tot 
şi tutungerie, la loc bun. turl, aproape de Timişoara. V~D in circ. II lot de 

DE VÂNZARE auto-sport "Chrys· DE V ANZARE la lÎDÎa. unde cit.. stj. patraţi şi un alt ' 
ler", 6 ciliLdri. culă tramvai No. 1 şi 2 casă d3 stj. patraţi. 

DE VÂNZARE la centru, casă în I raport cu intrare din 2 străzi, PeJltru toate unuoţu.ri!t 
valoare de 4,000.000 lei. I eompusă. din: 2X3 camere tI eate in a.ce. .. t cadrU, 

DE tXClIIRU.T cameră mobilată I dep.; 5X2 camere şi dep.; 4Xl sa _ pentru 
cu baie în Piaţa Traian. II camere şi dependinţe, curte ma· necesare _ numai la ' 

DE VANZARE la. 5 Rm. de vama re, apă şi canal în curte. DACIA FELIXl1t ,. 
Buziaş 2 jugăre pământ, insă- JNCIIIRIEZ in Piaţa. Traian local gust. Nr. 25 ( 
mAnţa.t cu trifoi. I de prăvălie. ta Coronin:"). ", ... II~TOO" 

CU~lPĂB TJPOGRAFlI<j, maşini 
tipografice eu bucata. Inventar şi 
preţul se trimit urgent la Dr. 
Şotroga.. Timişoara. L Piaţa. Uni
rii 5. 

OUltlPAR casă sănătoasă, 2-3 ea
mere~ bae~ apaduct,. ofer 600.000 
lei. . . 

DE V ANZARE o casă nouă cu etaj 
şi atelier, grădină de flori şi le
gume, în str. Honig N'r. 11, ~is-a. 
viB de gara Fabrică. 

OUMPĂR motor pentru produs 
electricitate, 3-4 cai putere. 
A se adresa la Adminiltrapa 
~1~. . 



vr, Annl XVIT. 1941. - Nr.2270. .E (~O U t. 

ea de ureZenlHfe D2nlru ridicareo 
aulorizHUUor i~ nerimelrele militare 
poliţiei municipiu- paţi; Celna si Som('Şului, dela 

'lI'lDIllIViU" aduce la. CWlDŞ- sti. 1 Decemvrie până 1& str. 
MULJ"~~' din străzile mai R.otgan in intregime. 

să se prezinte la La eomisariatnl III de poli-
.... 'u.el!:" respective pentru ţie: Edul Carol dela Nr. 3--15 

autOrlzaţUI. ae IUCW\. şi ~1l--65; str. Iosif Gal Nr. 
.... ltrim.etI'll de zonă. 4-6 şi 5-7; str. Laurean Nr. 

de prezentare ~te 2--10 si 1-17; str. Domnita 
. : Bălaşa~ Nr. 22-42 lili 31-45 ; 

Ziua u.e: -u 1. ...... X""l._ţ_ -r--s._ ....... -.&. ."' .......... .,.... • "J"'" - ..... 
comisariatul II de poliţic Doja NI'. 2--14 şi 1-11, 
străzile: CU'paţi în în-l LI eomisariatul IV de poli-

. Garoa(6:, deia str. II ~ie: BJul Regele Mihai 1, dela 
pâni'i la str. Car- Viaduct la gară NI:'. 9-23; str. 

FORMATiUNI 
.\;}lL\'n~: I-'t> Wl a.n 

lei; pe şase lwli - 300 
lWlî -150 l.ci; pentru 
de Stat şi întn~VJ'ln

""1"if'~IlIA.I'''' _ 2UOO It>i. 
-o-

intre:!ul matedal &IIă.· 
~t ziar - fără. smnnă-

sau cu p~udonim - rus
n!!IDal d. Const. i. Ştafă
dîre-dorul nostru, care e 

'I! glbnt respooliaMt 
-o--

··.,..I<,rJ'-aI·(J judeţului Ti m iş-
U' lAi",,' v ...,.~....z.~n,«s~f~ ....,.H 

la f(/brica~'ea pâinii. 
acestei ordonanţe, in~ 

dela dntet de 4 1. C., bru~ 

ta~'~i sunt obligaţi să amestece 
la fabricat'ea puinil, 45 la sută 
/u.'ină de porumb, adecă pâinea 
de ''iOO gr., va COtI· ţine 300 gr. 
făină de grâu .şi f60 g1'. făină 
de porumb. Apromziof/.a1'eaCU 
tăi'nă a lYrutarilOT lm tJa f/U:p. 
prin Oficiul de Aprovizionare 
al judeţului. 

-0-

Di'. Aurel Cosma şi: Dr. 
Cm-nel Vai,;a, aYQcaţi, şi-au 

deschis birou comun în Timl· 
9"'''",''-1"'" .... ", P;a~" T .;h",,~~ţil 

Nr. 2. în Palatul Băncii Comer
ciale Italiană f';i Română. Tek· 
fon Nr. 44-93. 

:llmUIl!1111II1ll111ll1IIIUIiIlIiIIiIIIIIUllillllllllll1l11llli;IIHlUlllll1IIIIIIIIIBIIUlIllIlllllllllll1!11!!! 

/leclle" 
şi al romantismului t 
de mare ren~ită ! 

Gării, âela gară până. la arena 
"Vulturii" .N'r. 1-21 şi stră
zile: Milller Gutenbrun Nr. 
1-35; Jiul, Seiler. Mureşului Sl 

Vespasian toate in. intregime .• 
In :G1ua, ae '* 1. C •• Ol"e.e ~ CU· 

mineata: 
La ~Qmisariatul 11 de poliţie 

stnu.ile: Bucegi Nr. 2--8 şi 
1 _ '7. 1;\1._..... c: Q~h __ C'_ ::-_&. ___ 

gime; 1 Decemvrie. dela str. Se
leu.ş până in Calea Buziasului' 
Gutemberg, Satu-Nou, Delibla~ 
ta şi V. Popazu in întregime: 
f.1 ... 1f>lL~, în 'intrpzimA I'ltrt(>Q. d~ 
către. Oborul de vite; Eroilor 
dela Tisa, dela atr. Speranţei 
până la Ştefan cel Ma.re: Gla-. 
riei, Lăptarilor, Leului, Lăuta
rilor, Doamneoi; B. Catargiu. 
Simbolului, Dascăl Lungu şi 
Prota Georgevici. toate în între
gime; Fagului Nr. 2-12 şi 1-7; 
Pestalozi.i 10-22 şi 1; Spl. 
Kunz, str. Cozma, Deva, Piata. 
Coronini şi 1. L. Caragiale in î~. 
tregime; 3 August NI'. 4-8 I}i 
11--33: Calea Buziasulu1 Nr. 2 
cimitiri ştefan cel Mare Nr. 
2-58 şi 1-55 şi str. Dacilor 
Nr. 2----14. 

La cOnllsariatul nI străzile: 
Timotei Cipariu şi Moţilor în 
în.tregime; Piaţa. Asăneşti NI'. 
1 şi 6; str. Rădulescu NI'. 2.-6 
.,,4:1 OjO.1~~ .. u .. _ )of •• o 0.0 r 
5-35. Romulu3 NI'. 32--82 şi 
43-55 şi str. D. Bojincă Nr. 
29 B. 

La cOlllisariatul IV de poliţie 
Sltrăzile! I. Brătianu, Bolinti
neanu NI'. 26-42 şi 29-49, 
Pop de Băseşti, Gh. Bariţiu, Ge
Iu, OIănescu şi N. Bălcescu în 
intregime. 

In ziua de 5 1.e.' 
La comisariatul n de poliţie 

nrb~J~i«J-in'< ,. ~j~ §tr~gll_; ~Ie }~~:~i :~.~~;~~!:i:Ul~l~ 
u UtJ II II" U UglJIl tregime; Delavrancea Nr. 18-

C 
. + • • - 28 şi 15-17; Rovine, Ispirescu, 

u nununa~it Ulterprep Piaţa Rareş, str. E. Tec.doroiu 
JOHN n O LE S şi L U L Y DES TEşi Mercur in intregime; Piaţa 

repr.S-5-7-9 Dum. ŞI sarI>. ŞI la U a. m.-· N~-'-2=-20-şi-l...]3;I~;C~~an-: 

II :!IIIlIHlllIIU!HllIllllll!llllllllllllllllllll1lllilll!mHlII!llllilll~1l11111111l1ll111ll11lIillllllltllll gă Nr. 6-30 şi 1-29; Piaţa 
~_ II Sarmisegetuza Nr. 3-7; Mar~ 

r_'Jlll~II,E_IU' !. C &.1C>11~;ron şal Joffre Nr. 2-26 şi 1--23; \::.., i ~ b r~ i A f .. . IA I ;;1 Ib Cantacuzino, Anton Pan şi Pia-
_ . .. ţa Aurel Vlaicu în intregime; 

exotic al o.rizonhn·i1or Înde~te, 
uMtl a măriim' calde. 

."~i'Y"" n""",", , :.;tr. Titu Maiorescu Nr. 1-25; 
, ,',s,,,"'. ' I :?!.Iluţu în intregime, Epure Nr. 
,',"'\'''.' 2; Pipoş in intregime; Şcolii Nr. 

:e-:12 1)'1 :1-7; Şi>. O. lo'o:oif N ... 

2-16 şi 1-11; C. Neculcea Nr 
2-12 şi 1-11; Gh. Asachi Nr. 
2-12 si 1-11; Germană Nr 
2-8 şi' 1-3; Soarelui Nr. i'-"; 
Cimitildui NI'. 1-11 şi .:otrad<: 
Torac b întregime. 

La camisariatul III de poliţie, 
"tl'lL,ilc. O. I'oru.=bcocu ~:r ... 
68-78; C. Brâncoveanu Nr. 
2----44 şi 1-47; 1. Vasici Nr. 
1-7; B. Perimetru N r. 17; 
Şagului Nr. 13-45; Glad Nr. 
2-18; Eneas Nr. 2-26 şi 1-25 
şi Regentul Buzdugan Între Ca~ 
lea Şagului şi str. Roneti. 

La comisariatullV de poliţie 
str.: B. Perimetrul NI'. 4-43, 
Spl. T. Vladimirescu Nr. 38-46; 

,,~ str. Vlahuţă in intregime; Ion 
Barac Nr. 2-10 şi 1-3 Preyer 

"'1V~!:"> ;, Nr. 10-42 şi 9-41; Gh. Şincai 
: .Jli~,\;:;;;.iţ:J;~i1~ Nr. 2-26 şi 1~; Vasile Lupu 

Nr. 2 şi str_ Popovicl Berceanu 
atJmosfe«a:f&sci- Nr. 48 şi 81-89. 

Locuitorii din străzile de ma.i 

AVn~Nl"URĂ. LA DAlTI 
sus, pentru a·şi ridica autori
zaţii1e de şedere in perimetrile 
militare, vor trebui să. se pre
zinte la. Comisariatele respecti
ve de poliţie la orele 8 diminea
ţa" 

tmna.nul a.tât de cunoscut S'a stins un vis" o reaJimre ~ """- . ", --nwt mai frwn&a.să şi lIlf.l.i cuceritoare. 
G 18 Interpretat de 
l ELA UlJLEN GUSTAV KNUTR 

(Restul lBlle9Jză in numărul de 
rep!·3-5-7_9. . Dum. ~i să.rb. Ii la 11 a. m, mâine),. 

Pag. , 

(':lrti noi 
uu 

Virgil Birou: Crucile de piatră: 
de pe valea Căraşului 

Caraşul, aces tcolţ de ;).uLenu
că viaţă româneucă al Banatului. 
este in timpul din urmă, sublectu! 
catorva scriitori, ridicaţi din a· 
cest judeţ. Faptul este îmbucură-
*n~, dOOQ-:ro-oo pontru .«)U·I\.fiO.9+-.o .... .o.a 

diferitelor regiuni ale ţării, cei mai 
nimeriţi să le descrie S\lllt scrii
torii răsăriţ! din aceste locuri. A
'f'ânq o cun9ast~te si intuitie ueI'-
ccta a regiunel Ş oamenilor ce o 

locuesc ei vor putea. desprinde din 
efemer, ceeace este permanent şi 
mai ales specificul autohton. care 
biruind timpul. se fixează in isto
ria neamului, ci atitudine de viaţă. 
s'au impus mai mult in timpul din 
urmă, dnii Virgil Birou şI. Ion Ţei
cu, nu numai prin meşteşugul 

scrisului. cât prin seriozitatea pro
blemelor tratate şi prin bogăţie 
cunoaşterei locale. 

Numele dlui Virgil Birou s'a im
pus dela prima. carte "Oameni şi 
locuri din Caraş" în care in fie
care pagină gisim un imn al spe
cificului bănăţean, într'un stil pro
priu, bogat culorat .i cu eroi bine 
conturaţl. 

Ultima lucrare a dl"ixi Virgil Bi
rou .. Crucile de piatră de pe calea 
Căra.şului" surprinde prin noutatea 
subiectului tratat. Autorul 1şi a
lege de astădată. eroi, din lumea 
trecutului şi prin noutatea acestui 

în literatura noastră. 
Cutree%'ând jude~ul Caraş în 

toate sensurile ,autorul este frapat 
de crucile din cimitire. pentru cari 
g!Uoe,t .. nu nUnl."i o inţel",gQr .. Il ....... 
sehită, dar le dă. şi o explicaţie, 
făcându-Ie să trăia.'1că,. prin sim
bolul ce cuprind şi prin oamenii, pe 
cari in reprezintă. 

In cimitirele din valea OlraşUlul, 
spre dco.scbire de alte regiuni, 
crucile aU povestea lor. semnifica
ţia şi istoria. lor specifică. ne fiind 
numai simple insemne mortua.re. 
. La. construirea. lor, cum ne spu-

ne autorul "ul.1I':ă d~ 't'Omân bă.nă
ţean a dăltuit pit'.trile. 8en!~lbilit. .. 
teu. bii.năţeanii a topit formele in.! 
tr'o stilistică propri ... vtere băni-: 
ţună. ]f'-9, rid ic~J pâ nil, It. mODu·' 

....... t...IH_k .... ~ro-" ...1d ~ 

nici cb«,ltuia·li - pentruca du'ioşia: 
bănăţfoaDă să poată vărsa două Ja,.' 
crimÎ fierbjn ţi, prinos de tămMe 
'Li odmtil"p_ in l ... ~tll IIllde _ odi!WeIIIII i 
!Wumpii fr0('uti la. cele Vf'şIDee' • 

Există in Caraş un cult al mOr
ţilor, mo~tenit dela. Romui, iar la 
crucil$ de piatri del .. clpiWul ee) 
Jar t.rel'.uti in lumea ce:a.l.altL &1iI 

cristalizcază in fiecare t61'iWl,,' 
crezul ,i })ersonOllitate& cUapăru.ţi) 
,01'. Autorul urmăreşte evoluţia ... : 
cestui cult, pe regiuni şi văI, găsindl 

in fiecare cimitir, particularităţi. \ 
astfel crucile deltl. Ticvanl se deo--!I 
sebesc de cele din Comis.. Cara
şova sau MaidlUl, iar cele din ar.f 

necca de cele din Secaş. 
Penttll d. Birou cimitirul nU .. te' 

Un loc al uitării ci .Jmaginea vlB .i 
satului • .It satu) pliU in etemitat;e.1 
liberat de HU; C61 8remer !p 8oCCI.~ 
denţă. Crncile sunt O8.DleniL Re-o l 

ZUWllţf 1. &oliciunea efi6Dt;ia1ităiD.l 
ei şi aici se difereuţiază.. Cl'"Clcl i 
pompoase din INpMI ma·ti de pia-I 
tră, luptând lIute de aal cu Pieireal 
în ImOD:mat ti incereând _ ""'1 
pe~W~H WII CCI • ~... _v., 
IQ ,iata Il3tului. N~ obirtie.! 
vieată implinitA fnuDOii fi ia ..... 1· 
ll'1lri. Peootrucă arivlttU. tano:rU 91' 
t'Rblele mă.riri n'au ee ciuta l'a jjJ.f 

Crucile de lemn JO.â' moclMte, 
pltite In umbra cel OI' JUri~ repre .. ' 
zlnt.A mulţimea. anonlml, despre! 
care nU se ştie ntm1c. Mulţimea! 
care trlleşt.e fAri istorie ,i et.I'fIl 

UItOl· .... " 15. .... It<XIp ttpro vUtor, dat pe; 
sllinarea căreia se face ti istoria 
~i ,~itoru1". 

OCTAVlA.N METEA. 
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i Cinema Corso 1, 
~ -; I o prm'Ileră a_ pu.;::r?: ="":~ta:::p, ..... te "do i 
= 1· 

~ ~' ~I 
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~ ~~~ i 
'!::rO ~ 
~ CI _~a ~jt, • ~ o şcoo.lă de pilotaj 20,,",", 

,) pUoţl anuaL Ateriz&rl for.. 
ţate. Salvă.rl CIt paraşuta. 

JUR N A L '(JFA 500 
r 
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la lJilhg D altUl lllt: Si la f{jo'hio au 

Duuă Imperlllll!! 
. reuniuni gUIJErnamentale 

Jntulo!ren dăRIle gen~rDlul llTeuoond ~i 
mDr~SIl(ul Jletoin 

• 
, VICHY, 4. (Rador(. - ZIUa de Afrjc~ şi care a fost primit imediat 
Marţi Il fost caraderizată printr'o de Şeful Statului. 
activitate guvf'nlamentali exeep- Dl'liberările au durat o oră. 
tlonală. Comunicatul dat la. termÎnar{ol\ 

O primă reuniune ministerÎală Il I acestei rcuniUD. i, a fost deosebit tie 
avut 100 în cursul dimineţi. lacomie. ' 
, Nu a fost vorba de un consiliu de Nici o precizare nu a f')St dată 
miniştri. deoarece la ea au luat par- [lJ.'e!Oei de cercuril~ autOl+za.te, 
te şi secretarii de stat. In cursul după amezif, generalul 
, Au luat parte Ia. de-Iiberare şi Weygand~ li avut o întrevedere cu 
generalul Weygf\.nd, sosind Luni din mareşalul Petain, in urma căreia la 

ora. 1'7 li avut loc la "Hotel du 
Parc" o noui reuniuue minsterială. 

Ca şi in cursul dimineţii secreta.
rii de stat, !lrintre cari se află şi a
miralul Platon. secretar de stat 
pentru colonii, a luat parte la de-
liberări. ' 

Acestei d~ a doua re~juni gu
vernamentale i-se acordă o oare
care importanţă. 

La . TimjSDura se va conslrui un nou aeronorl 
p~ste două săptămâni se va inaugura linia aerjană~ Bucureşti, 
: ' , , Craiova,. Turnu-Severin, Timişoara, şi Arad . 

orCl§<# ~imtY.0al u. ureuouU. ae- llUiw::roaSClor mLerven~ii laeu- aeroport civil. 
, iJup~ 'cum se §t.e~ li' 'P1";;':6h(~ I te sa UU1"l;;be la llumit. în Ul'llia. pentru construirea unui nou 

• • 
'1 I',/P fi 'fj I a '1!; t fJ C"'1JfJ~rJ 

'IJ/r fJ tRl tu eR/lJaelt3t 
TOKIO. 4 (Rador). - Co~ al Japoniei, CU cal\)l 

nspondentul agenţiei D.N.B. convorbire de o oră. 
transmite: Ambas.-lIoruI italiaJ,' 

Generalul Ott, amba.sarloruI ltio, d. Inm-Ui, a l'izitr 
seară, pe vice-ll1inistni 

Germalniei la. Toki(). a făcut . ' 
~llor Străine, d. 's 

)farţi fl,upă amia7..ă a vizită. d re la rlhndlll său a &I'II! ' 
Matsuoka. ministru de externe vedere de o oră. : .', 
....................... J 

'l 

Patrulele g·ermane 
au' pătruns adânc in POJi (' 
din fata ToJJrukuJui ' j 

Berlin, 4. (Rador). - Patru
leie germane au pătruns adânc 
în poziţiile din faţa Tobrukului. 

Cu această ocazie, s'a remar
cat în mod special lo~otenentul 
comandant al unei secţiuni. El 
a pătruns până departe în for
tificaţiile britanice cu o auto
mitralieră şi a reuşit să aducă 
preţioase rezultate d"e recunoa
ştere după lupte crâncene cu 
avantgărzile inamice. El a des
c~;s drum prin liniile defensi-

ve inamice, prin adă~' I 
forturi betonate, a rt\i 
cere mai multe cuibUli 
tralieră şi cu toată apă; . j 
olentă a inamicului a" . 
tuşi să facă rec.unOil.;-. 
portante asupra fo :, :j 
din faţa Tobrnkului 
Deşi toate tunurile, l 

britanice deschiseseră' 
pri automitralierei! SI 
locotenentul şi echipa: • 
întors cu bine inapoi, r01't.ntUt) aur nu:, ... "u, UH~<-ZU- te ae autol'ica.ţile loc~rl, lhr~c- Locul a fost găsit: câmpul 

lJu. Aeroponul vecm .. (./Mt (;u.lea ţiunea Avia~iei CiVile a al'~v' dihtre }!'ratelia ŞI comuna Vru-
t 1 , .................. . AraaUtu", e8 .. e prea mw §1 e~t:- oa ca a !'lmlşOa,'a sa se cun- şoda. In ce priveşte ~'lucrărilf.' 

trem ae pnmejuUJs pent;r/J, ai.:e- ::I .. ru.asca uu nou aeI'OlJort in de amen:tjare a terenului şi 
rizarite ~, decu~aTite a'I)Ula~lewr. vederf'a rptlp~l'hidQrii tinl.oi o.<> con~truiJ.-eCl. CI. uneI mIcl aero
al-ncare cauză a §.i fost desJiin- riene pentru căLători. gări, ele Vor începe da urgenţă, 
fat. Gel de al, datlea aerC/port In acest scop, eri a sosit in adecă în cursul acestei săptă
de lângă Ronaţ~ deşi nou~ con- localitate o . comisie compusa mâni. 
stru·it Jn urmă cu 3 ani) n'a fost d~n d-nii: Comandor C~rnescu, Cheltuelfle vor. fi suportat.p 
fi nu va putea fi ut'ilizat din, ca- directorul Aviaţiei civile. Maior diir fo:' iurile Duse l:tt rii.r;:po'7.i
..""i că I<>~o ....... l oala ... w.d",&~~ cetran, şef de serviciu in Mirti- ţie de către Direcţiunea Avia-
PentrucO?l.struirea acestui ae- sternl Aerului şi ing. Stăncu- pei Civile şi Primăra munici
roport,şi-a aerogării s)au chel- lescu; Gaspeţii au fost întâmpiv piului Timişoara. 
tuit nu mai pu.tin de 13 miZioa- ţ' . ~ d d Stai' na 1 111 gara e. lescu. co-- REDESCHIDEREA UNm~ 
ne lei, sumă risipită din. vi~ d tI' rtul· T' i man an u aeropo Ul un - AERIENE 
văţia acelora cari n'au §tiut să şoara, care i-a condus la primă- j 

D .. Nichlfor Crai 
'a demisionat 

DUOUR1J/f}TI, 4. - D. lV'It* 

chifor Crainic, ministrul Pro
pagandei, a demisionat din pos
tul 8ăru~ imediat după ce s'a În
tors de14 Sofia. 
Conducătorul Statului, d. ge

neral Ion Antonescu n'a luat 

mea nici o hotărâre in 
priveşte numirea nool;, '1 
lar. i 

Deocamdată, mîniate 
pagandei este CoMUS i! . 
nistru de Stat Mihai l 
cu. aleagă un teren potr~vit~ un te- ria municipiului. unde a avut. Noul aeroport tIIrillea.zi să fie 

ren care să nu constitue o pri- loc şedinţă.. .. . gat~!n t~p de două ~ptămâni, ............... . 
mejdie pentru decolările şi ate- La şedinţă a luat parte şi ~~ m timpul cel Jnat scurt p&-
riză·riIe avioanelvr. Dealtfel if_ni;' pl'Ofo.oio Colon.,l .Alcx.:.u.- ~11'Jl1~, .' • 3 aecident'~ "'."'oli, .. "t>u, U fu~t anc1/..emm Ş' dru Nasta, primar Eugen Pop, . :Este vorba. ca, d~ mda.t~ ce 
se află în cu.rs de judecare pen- . dr. Gh. Oprea, şeful contencio- aero~ nou va .f~ ter'm~an:: 
tru, a se stabili 'Vinovăţiile. sului primăriei şi ajutor de pri- să se m~u~ureze roua ~rxa.na Eri s'au înregistrat în locali-

Din motive?e de mai SU-"l. ora- ma" cu delegat,ia ŞI' l'ng:, VaSI're pe. ntru calatori: Bu. cu.reş. ti., Cra.-
piciorul drept. Victim; 
internată de Salvare la' l ~ • • .:1 f~ ~ ..... "" T Se tate următoarele 3 accidente: ~ raman-anu ara un. aeroJ)(),· Ciurceu şeful Serviciului teh. I~ urnu vann, TlIllL.'jOara 

bun, a fw::t liP8it~ vremp. de!l nic comunal. . ŞI Arad. In Piaţa Dragălina, o motoci-
ani şi de linia aereană, pe carp S'a discutat situaţia celor ~ a:c~ta se va. pune ~păt c1etă germană a lovit pe fetiţa 
a avut-o. două at.rDpormri existente şi UUUl. neajuns care dureaza de Irina Cermescu de 10 ani, din 

UN NOU·AF..ROPORT neutiliza.bile şi s'a hotărât să se 3 a.1lI. str. Frobl Nr. 47, fracturându-i 
Cum această situaţie nu poa.- aleagă un alt teren potrivit ................................... . 

o energzcă setîune p~n\ru 
stârDirea SD2culei s~ labol;ju:u~ 
Un c:::oDlerc:::aanl de uni arestal şi un alt 101 
de spec::ulant' Irilnişi in judec:aIă, 

In cursul zilei de ieri. domnii: I tajului din 3 Mai 1941, a fost a
procurori BUJOtt L\!llittuANE restat şi înaintat Prchetului. 

noii eoioneU Ramn~ceann Si Mihailescu 
UD losl numiti Adiudonli Regali 

BUCUREŞTI,,J. (SIR). -
Prin înalt deCTel regal. dnii co
lonei Râmniceau M. Mihail şi 
locotenent colonel MihaiZescu 

M. MUtaU, ambii foşti adju
tanţi regali au fost numiţi Ad
jutanţi Regali Onorifici. 

riul Parc. I!l FrateJia.: 'j 

Nr. 97, copIlul Ioan C51 ;JU 
14 ani, a fost călcat, pr. d 
ciorul drept de o cănr.i ca 
gâ-udu-.se cu o rană fo 'ti 
vă. A fo.c;t intE;rnat la i pat 
de copii. Iar ucenicul i . " 
sif Furich, de 15 ani," SI 

Gelu 58. în timp ce se !( 
Bega, în dreptul Fabr; 
spirt, a călcat cu picior.: ! 

într'o sticlă, alegându·st ' 

tăitură în talpă adâncă~, 
A fost internat la Spi' 

şi GRlGORE DAN.i\":EL. inso- Tot in cursul ziei de eri d, 
ţiţi de dnii : comisari IONEL procuror Bujor Imbrone a dat 
~OMl'~'RESCU ~~ful, Comisa- rechi:itoriu de trimitere~ în ju
rtatulw IV de polIţIe ŞI PAVEL decata a următorilor comer
VUI~_ şeful Poliţiei comunale. cianţi: Ioan Cârnu, de 55 ani şi 
au facut un seY.er conţrQl. Al ~~A~l_~ D-;i:-, .1_ ... 7 ","Ul, Q.UWll 

preţUrIlor pe 1'Iaţa Dragălma. dm comuna Pădureni' Floarea 
din cartieru! Io~~n. . Gal tot din comuna pădureni :şi 

Cu această OCazl~. comerClan- Cooperativa agricolă" Victoria" 
tuI I<?A:N BLUM, dm str. Tud~r din Conacul Iosif-Jebe1. Toţi a
,,!-ad~.nll~escu Nr. 27, a fost g&: ceştia au fost găsiţi că nu afi
lut C~ vmdea untul cu 240 lel şa seră şi nu etichetaseră preţu. 
kgr. In loc d~ 2~4. c.um prevede rile la mi:i.rfuri, ceeace constitue 
ordona~ţa Pn.marIel. delictul de sabotaj. 

A Toat~ cantitatea ,de lI!lt .n~- Deasemeni a fost trimis în 'u. 
vanduta a fost conf.scata Şi a- d ~ ',. J 
poi imediat vândută publicului. eca~a, tot pentru crIma .de sa-
de către d. comisar Ionel Dumi- ~ti~ b~tar:u Eug~ PJ:lmkus_ 
trescu bineinteles cu preţul ma_ 8;1ll, d~n B~ş, ~re a 

• ' • A . • fOilt pnns ca fabnca. ŞI punea xlmal, mcasandu-se. In folosul ~ ___ "'_ _ _ _ ~ ,,~ _____ ",_" e~' "''4 
~-_._., '.'~"~' u v .n6J.· ... t;; !.lU\.. preţul d 12 l' A d şt" ~ 
suma de 1615 IeL .' . e el, can se le c~ 

Comerciantul Ioan Blum in pal!lea reglementari:lU poate fI 
virtutea an. 61 din legea s~bo- mal grea de 700 grame. • 

copii. ................................. -. 
Jl~dmapsa inte~năre 

În Img.urul de muntii peoll 
transformată in amEndă 

Bu~ti. 4 (SIR).":" D. Ge- f . b) I....et.~ ~trn a.oti~ gimul Pl"Oţurilo-r, NIl. 
neral. Antonescu a semnat de- producţiei şi oontrolul p.!"eţu:ri._ specul~i ilicite şi ssbollli . 
cretul lege pz:in care se_ poate. lor Ia produsele industrial~. a.- ~DllC. RE 
transforma In amenda pe- I gric,ole si la prodt~>em importa.- :Nu pot fi tratlsf(ir!lllllt 
dea-ps!' inte~n~t<!r în lagărul de te din 4 Martie 1910. Jnen.di : . 
munca sau lfiCllISQ8.re pronun- _" T ~~ _ ___ L-. __ _ ._.:. ...... ___ __ _ Si.) IlW'df'NU>1A Rl.1'C dt~. ~ 
;nătoar;Îe legr;-~-:-~ - '" - sabotajului din 1 Noembrie I ~ ;::';psele celor ce, 'a 

a) Ugea pentru înfrâoarea 1940 cu modi. ·fi'cii.riLa UJlterioare.. au mai fost condamnarI. f.~ 
si repri~ speculei ilicite din d) ~a. Nr.' 396 din 1941, infrac.ţiuni la legile P a!iQ 
Noembne 1941. pentru a.cfivarea. prodacţiei, re- de a.rt. 1. ·ti 

... . , 

, 
, ~ .. 
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