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1. Slefănescu 
lei 

Toti trebue să păstrăm incre
derea in drepturiJe neamulut sA, 
ducem o luptă de credinţă, de: 
muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă.! 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă i 

dreptatea străjueşte' lumea. Si] 
dreptatea, lumii va fi dreptatea! 
noastră f 

-
&EvAar<>ARE-ŞEF Ă: 

Ciara-Stefănesc:u 

l'Wt:.IlIVil'Jf14 ŞI ADMJNISTRA 'f1A: 

Em Ungureanu, colţ eu 
Eugen • de, Savoya, Timişoara 

,all" _-

. , General ION ANTONBSCU Telefon: 39-36. 
TelefOD tipograiIe: 14-69. Apare la 

, . -

a,i '10' 
penltU 

ee 'Vii rptiSo6l3şte' S'au lumis mari abuzuri [U 
topi;; ,irad 1· disPlJoibîlUătile" de hlană 

I \ . v 

!IveI"' fJomfJulu; (Je"e~al ""tonestu llată nein,elegereo "i reaua uCin," IJItt 
Verificând listele donaţiilor lcnlinuD, se UD inttedu.,e, pedeapsa 

apel: 
pentru generaţiile pe 

se va. rezema Neamul în 
" . l 

trebue' si fie una din 
llcupiI1te .principale a.le ori

bun român: " ; . 
cauza greutiţilor tot mai 

ale ,vieţii, copiii famlllllOr 
suferă lipsuri groaznice. 
mulţi copiii cari nu aU ce 
la. amiază. sunt neîmbră-

si neîngrijiţi. Sunt foarte 
cari nu· au văzut haine 

pe ei ,şi nici cămaşă. 
scll.imb, alţii, în centrul <r 

se îneacă. în belşug. 
, o primejdie. . , . 

Statul, nici cei bogaţi, 
rămâne cu braţele Î"ncnl
faţă de această situaţie 

~\Lmi .tu p.-i,n:l.cjdio -riit.orul 

...... 1 •• : vlăguind tinerele lui 

am constatat că donatorii sunt 
în mare majoritate tot acei cari ". tu moarlea penltu ui ,ali dese", 
au destul de pu.ţin şi ei. * - I 1 

Lăsaţi; deci, egoismul. Daţi IDSlr.eineDZII. '''IJ SlUmpeSI D ,'inu.nle e 
repede. daţi tot ce vă priso- BUCUREŞ 1 .La 
seşte, daţi continuu pentru ro- }Ji.njsteruJ, Afa.cerilor Interne, fapt a eo.ntri!bnit şi lipsa de la criza econonmică) în ca.re De 

'r , 5 (Rado.r). - crearea acestti stări de I pentru ca să. se imbogă.~ ei 

pili fraţilor noştri,. pentru că ce:roetând, din ur.U:nul dLui g& conştiinţă în unele cazuri ~ vi- zbatem. 
foloasele vor fi trase de voi. Cu oora.t Antonescu, neregulile (X)- novăţia în altele, a. funcţionari- Este un ultim avertisment QIl.; 

cuplU t!l1lll1Lo;;ivulll.r~ce eeUl.- Ini,ge În privinta dis.ponibilU:ă.. kwr Hlitoi P _1'i. ,dat~ să. pri- se dă accl-ora cari inai. nu 

t . h " . ld H ' . . jilor de hrană, a oonstatat că vegheze la aplica.rea strictă a VQr să înţelMga~ sau au intere-
em armC1 Şl so a~ vanJQŞI, s'au tăi"'t ~l~-des":- 13.000 vite dis 'ţiil. 1 al 1 te la 

cari vor sări să vă apere în con. ..... """'1 'w.u. ,ptYLl or. eg e, ~ .. . sul să nu in~lm.gă, nici g:reuti-
mari şi s'a schimbat destinaţia timp. Aooştm. sunt ~ţii ŞI ţile nici riscurile ceasului de 

diţii mai bune şi cu alt suflet şi stabilită prin legi a 16.000 va- marii vinova.p. faţă. 
viaţa şi avutul vostru.. goanecereale., , Din acealSta cauză a. fost ne- Colectivita.tea româ.ni'â&'.oă 

Dlll :fun-aUl ~I1:K)na.l ae Ul"5pu- Masurue care au 1081i lUare VmOOuLs&. se ra.}-loJ:Udl:t'Jl:rDt:J QJISSIU- trebue salvată. Şi nu poate fi 
ziţie, Generalul "Antonescu a din toamna treco.tă pentru - a salvată decât (la(!ă fiecve şi 
distribuit până. acum ajutoare, asi1{ura~ din puţinul pe care-l D. general Antonescu, a ho-:- toţi la un loc îşi: dau seama. că 
subvenţii şi donaţii de 42 mili. avem. hrana ~ula.ţiei până bt. tărît să se aplice sancţiunile le- deasupra ÎJltereseJm egoiste, 
oaue 613737 1 " e. . noua reooltă".,u fost,date pe61le gale corbiJo.r m.rÎy infrângând stauaoolea.alIe tuturora.. 

. el~ " ," ~'- .', dispozitiile Iuate" MI ~ntribn1t -
"~ Este tot, ceea-ce a: putut {ăce: ...... .;';.-.:. ~;: •.• -. • • •••• ••••••• •• Acestea reclamă ordine, muIl-

::~t!::!~ ;:= s!;:r .. :t: F,'anCeZ-I-I-desml-nt 5" 'II-rea :ininel,:; ;St' ~'<;,Wine 
() Dl"PA mA.1"~ np.inţp.lp.s· .. ·Q. Il IJ""<>- - b ale Ir ceze A<>C>QDu;, 1---& 71 'OO<U ... bt:l,IĂ:':~-"_ 
utăţilor timpului prin care tre- ca' sease aze nav an" chile obiceiuri, va plăti SCUDlu • 

cem şi prea multă lipsă. de sim- . f I f t I - .... -. n Generalul Antonescu, nu 
ţire românească. dacă la opera " au· os 'a ee a e ocuparll poote lăsa să. se prăbuşea.sd 
a~asta ~e ajuto:are a. celor }iP: comun de fortele franca- Statul in anarhia., pentru neîn-
Slţi nu sar asOCla. cu b"rJ..b3. ŞI ' ţelegerea şi greşeli:le 1D1ei mici 
cu toată bunăvoinţa, toţi' acei germane ~ minorită.ţL Va întroduce, dacă 

neînţelegerea va continua pe 
ocu dare de mână.. VIGfiY,5. (Radar). _ Â- şi alegaţiuni răspândite de deapsa cu moA.l't8a~ pentru acel 

Generalul Antonescu aşteap-- genţia- ,fiava8~Oli/',. lace cu- propaganda britanică şi face cari, prin dosirea alimentelOll', 
ti deci ca sforţări1e si intentiu- nascut următoarele: . . parte din campania de ştiri că- prin mstrăi.naIrea lor pe SUD 
nile lui să fie înţele~e şi acţiu- . Posturil~ de ,.~io engleze an reia opinia publică franceză. t-a mână şi prin scumpirea. lor D&

nea lui. să. fie îmbrăţişată de dtţuzat !1teTcu,n, la &rele, 16) demascat 8copul. justificată şi neautorizată vor 
'~_ şhrea ca şase b~e navale fran- Totul lasă să se creadă că continua sistemul nenorocit ca· 

oast~ :omane~s:a' .... Cez6 au fast _/eetate, ooupării englezii caută justificarea un- re produce atâtea suferinţe ce· 
AJutand astaZi pe COplU lip- în comun de lm1ele franco- ticipatii a unui intreg plan de lor mulţi şi sămci şi atâta sbu· 

siţi, se face o operă preţioasă de gemane.' '" ' '.' acţiwni anti-franceze. cium celor care conduc. 
întărire a Neamului pe viitor. Cercurile autoriz-at~ dau cea 
Ori în vremurile aspre pe' care mai categorică desminţire aces~ + ••• • .. • •• • •.• -••• • ............. ''-; 
le trăim' numai natiunile sănă- tei ştiri. ,,' 

• ' • j t . 't Acest flOU tteadev6r. 86 ada-
taase ŞI putemce po exlS a,. ogă lungilo-r serii de născociri condamnarea studentilor 

cari' au manifestat, la 10 Mai 
-1· ,- d · I J SI -e- BUCUREŞTI, 5. (SIR). -vlnova I e In rarea' uga aVI I "1'-:'1.. ___ 1..1 _'lit-....... l r .. nitSllpÎ. 

judecând procesul studenţilor, 

· in razboi vor fi traduşi inaintea ~:o~~~~e~~~.p:câ~~ 
la. litere, 8 ani muncă. silnică. 
6L Ilieseu Nicolae, student ac 
nul 3 la litere, 7 ani munca 
silnică. 7). Alexandrescu Mir
cea, student anul 3 la drept. 7 
ani muncă silnică.. 8) Popescu 
Dumitru, student anul 4 la m:~· 
dicină umană, 5 ani muncă. sii·, 
nică. 9) Chlriac Mitrofan, stu·. 
dent anul 4 la Academia. de/ 
muziCa. religill~l1, 3 aui inchi-; 
soare eorecţională. 10) Pârvu' 
Constantin, student anul 3 1:1; 
medicină umană, 3 ani închi
soare corecţională. 11) Sta",: 

solemnităţii zilei de 10 Mal 

',. unui tribunal speCial·" " . " " ~41B.!:.,~~.lta~~ ~~n:ii: 
, sentinta Nr. 80 cu data de as· 

ft(1 Natională Jugo.lavă va fi -inlocuită IU D ~~d=aii~evede unnătoarele 
'Bancă Natională Sirbă ..,. , . ~ ~.' 1). HaJmaghI Ion, student 

BERLIN 5 (RaJdor). _ eo.- D. 'D_;J~lavieviAt fostul..... DinaruI jugoslav a fost inlo- in anul patru litere, 15 ani 
A-..uo:J ~ e- muncă silnică. 2) Rozalie Con-

~iflnÎU1 ag::~:r ~= ~~~ -. ~ .-~~.~~~ ~ ~-~=---=.m:, ... ----1. ~_~~.~~:! c1~ .. 3_1~~1 ~r 
a al acestui noo institut ele ,emi- cat la 'radio, de către ~ M~u Justin. absolvent al Fa-
f semnat o serie de dool"e- na," tul mnns·· terului JOS' tiţi"; 1 v •• d l·te 12' v OO,.{a • 51· .. 7>.... ~. cu tăţu e 1 re am munca 

.' 1.0 Dnportante, printre ...-.. Şi nnul prin care Banca Preşedintele este asistat: de sârb, ci, cel respo!LqWili 'de în- silnică. 4) Stănescu Aristotel. 
I'~U(j'lIa!ii Jugosla.Vă va fi înJo- tin comisar genna.n~ ,ea.re este trarea in război vor fi chemaţi stud~nt anu) 3 la ~m~i~i~a u-

dfl ~ bancă naţională sâ.r- un înalt funcţionar deJa ~ch&- în fata unUl tri.buDaI tipeci:aI., mana 10 am munca sllnlca. 5) 
, ba.nk. .. . ..... _ ,Fochi Adrian. student anul S 

, , 

/ 

_ ~'L! T ___ , __ '-• ...,3 __ ... Ift~:t'tl i!l lQ;. 

medicină umană, Ţapu Elenr:.,: 
studentă anul 3 la litere şi C:Q· 
câItău Vintilă. student anul ~ 
1& medicina umană, au fost a.J 

chitaţi. 

-
IrI. 
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Cinema Cor~n ............................ --.. _---
o premiri dinamită plinA de S6IIZaţif palpitanta fi de 

. DIU'e aetaalitate f· . 

• 
o şooaIă de pilotaj 2O.00t 
piloţi amua.l. Aterizi.ft 'ftI'
tate. Salviri ea ~ 
~ U B N A 1, Ul"A 50fJ 

In prgramul viitor: 
D()RtJTHY '~AMOUR 

într'un fi~ de ~ pitima.şe şi de *1hme 
aaptivaLtă cum. DQ s'a rizut JDCă 

lSPI rELE rrRUPUI.,UI 
.',..:. ___ 1IIi 

ECOUl., fi VI. XmJ1 XVII. 1941. - NI 

Soorlrea colel de ulei tomeslibU 
. oentru ludetul Timis-Toronlol 

ID repetate r&DdOl1 am arătat ca 
la repartlÎZarea, pe tari a uleiuloi 
comestibil, judetului Timiş-Toron. 

taI i ... făcut o mue aedreptattt .. 
tuncl ci.nd 1 .1... atribuit JlUQJtU 

",000 klP'. pe lud pen""" o popu
bl.Jie 4e SOO.oot 8PUete. ,..".t.,. re~ acestei PMlrep
tă~t •• intenreDit at4t (JIWIB ..... 4s 
comeJ1 ,i indDBW, cât ,1 'ril'Jll\rta 
municipiului Timişoara. 

JDăSW8 dorita. dC08l'OOe, In raport 
eu numArul )Qcuitorilor, Judeţului 
nostru i se _viD »;.000 kgr. 

Deacei ... lNAII4 In vedere ai .. 
p,""nt să taie 1UJ lJ .... r mrll'lD de 
IWI'd, .eeace justi.ft.uă Up1i8 unuhii 
de poI'O. - să sperim ... Juna vii
tol\N __ tit.a.teadll .w ~m6lttlbU 
.,. .....,. Jwl~ ..ma va ti .. In'" ."Jt sporttl. 
Deocamdată, autorităţile locale, 

IIJtftIMmlllnrllllllll"'IIIJ~Utnlll ... ' • 

CINEHAIf6(J 

Capj~l ; Fete diQ 
modern mobliert}. 

Tha.Ita, Jueltoml 
(Der Schach8pieler), 

ApoUo ~ Vorbeşte'lI!i ,oste. 

!WznltatQJ -.cestor mteJvenw ~. 
te ci filubMecl'efariatuJ de Stat al 
Apl'Ovjw;iQoirii. bwepind 8U J ..... 
lun" ori'f .. liiporit ~ ,.. ulei .. 
mestibil la 42.000 kgr. pe lună. 

.., reIMrlizat ce1e 42.()OO kgr. dt' ,-.i,; şi 
ulN eom. estibil, astfel: 30.000 kgr.! 
,"tra o...,... 'l'lmffoe .... Iar ,...,.. V C O tJ 
de 10.200 ap .... tra ~ n-o " .. ~ . 

E un câştig de C3lU.ă, du q ÎIl raii. zia, de CUf'oj 

MICA PUBLICITA 
l\p~re in lieeare zi. Minimum 10 cuvlntfl' 
AaUllţurillt lJJ ~himb, p~eţul d~blu. iar eelb eu eIişeu tarif spe. 
~ Orim MlUIJ.ţ ~rut sa. apara ia alti l"lIbrică decit ......... 

. , pectivă. se taxeaei dublu.. 

4aunţurile pentru rubricile "CEJlF.RI D~ iEBvrow" , .... 
jeJ'e) nu .. pqt ptlblica cu adresa, QaCti,. ai allUIIIi l4.reMte 

J?oat ~ta.n.t.e Ha la ZIar. 

V AND In circ. II. lingă 
eaai compui din 1D 
curte frwnOO$ă cu i)li 
,spălătorie şi pivniţă, (1 
cu baie). 

SCHJMB casa din V"' ..... III ... 

tid.e B~ 1x2 lUI. 
eămIri. parchet. 
08Dl ti dependinţe, eu 

AGEN,tVBA GfJN.rul4U DE COMERT ŞI BIBOV DE ~~ara. ori CU 
OOPIAT A01'E ;: Timiş·Torout&f; sau 

"l) A (J I A J' E LI Xn 800.000 lei. 
. T (' • ..t~ A_ p'" ,..~ __ -:_:. INCBIBIEZ în efre. IV 

:fiml.~&J'a D, str. S Augwot ISr. 26 vu;.. ..... IRI ",..If'UVII-VIJ,IJU. • bs 1 a 
Mijloci. in .... bei ...... lnţ;elegerilop de vinzan-elJDlpil'llre ,; de ~ vat, 811 o camere, 

.. . • baobUelol', .. 4JODdiţiud fOMto av,,"taJpaee. Het AU orice, la loc 

A NUN TUR 1 L E ·A GEN TUR II D~~C:~::dă,~et 
TL 18· 61 ,,0 AC IA. FEL IX" Tm.. 18-81 ~:~~:z7ea:,.p~,i ....... VII,"'i~, ..... 
4.NUNT. o.". u. qliente1l. este In- IBMB caai 4in Ol'&dea &ni tond au. fânÂtnil, electrici, 

,tlinţati, că biţ.leg.ro. de in· do oom.ert 1Jl Timifoara, _ pret.. lotul 8% jugăre. 
ehiriere. care .. fu prin mijlo.. rabil articole teohtlic., d.epoait de DE V Al'Z:\Rl: în eartie: 
cirea noastră lntre proprietari lemne 88U cherestea. Doui aproape de . 
8&U deţinăt()rii d~ intobil. ti ABENDEZ fermă U juget'8 pă_ nouă. compusă din a 
cbiriaol ~~t .!alabllet cU aproba· tnâ.nt InsămAntat. la 3~ Kln. cătărie. bae. cameră de 
rea comwunu oficiului de Jnebi- dela tramvai, cu grajd pt. 50- 2 săli, verandă inchisi, 
riere.. . ~ . 100 capete de vite ti locuinţă., eu subsol, pivniţă şi 
m pnvfnta. formalitiţilor de In- 75.000 lei a.rendi anual ImpAr- ebet. teracota, iDsta]aţi 
depllnit . pentru ~bţinen:a a~r~- ţând ncolta blBemiDtată. dio, telefon, autOnJ8t 
blrU bU'Ool stă .la disp~Zl~la SCIIIMa ou cui iaU pământ in poa.rtă. Se poate veci,: 
olienţilor ou toate mformap1llllle Tlmifoara casele din Oradea, după masă, dela ol'ele 
" formularele Ileceaare. Piaţa Creangă., Lei 800.000. Str. V AND, SAU SCJlIMB 

VAND in centru Cetate teren pe n.I_ .... __ .1>00 z..4. Ok.4n... ,n ... O~ ... ,l:c .. , ;::)LI". 

ctIore .. poIiw IUU cua. CU 2 eta· Maiorescu 800.000 Lei fi casa din camere, bucătăria, 
je compusi din 3 locuinţe a câte Cluj. Str. Mocion1, fu nloare apă, canal faianţă, c~ 
2 eamer.e fi dependinţe. - Vând 2.500.000 Lei. . pământ In ~oara. 
~entru UltotdeaUllA 2-8 camere VAND SAU ABENDEZ ia Băile ASA DE VANZABE in . 
m centru Cetate. Busîaf, llng~ parc restaUl'8Jlt' .iaş, 1 X 3 camere, 

INClIIRIEZ ameri elegant mobi- . - a, . fi meră de alimente cu 2 
lată ro Cetate. cârCluma CU aala de mese fl gri- tuate In parcul băl!or ln .' 

INI'ID"I'DIEZ In Cetate 2 camere dină cu tot inventarul. 

eIv:=t mobil' ale cu baie, antreu, PREDAU local d~ prri.văUe la Joc pitoresc loc. Grădina et~ . 
e- C t 1 eu vitrină ...... _ _..1r_I_ ~ine casei eate toată 

bueitărie, grădină (flori), etc. : ra iru bodegi de~-;;': ~mi roditori. 
parter inalt. pen 

CAU'l' loca!. :1 camere şi antreu alt comerţ. DE VANZABE LOCURI 
pentru aabinet dentar parter. DE V ANZARE M jugăn, pământ ,i vile eu autorizaţia de 
Cartierul Fabrică. • . in eomuna Hemeacova. ţie în Băile Buzi~, între. , 

VAN» In centru Fratelia la tram- VAN» loc de casă In Bulv. Dr. Regina Maria '1 Paret; ~. 
val easi solidă din 2 locuinţă ă Vich. Babe, Lei 200.000. l"el"oglnoase. Preţul ~~ 
cl:'e o cameră. bU .. Cătărie şi speis DE V ANZARE cu preţ ieftin, un 70.000 lei, putându-se !.. ~~\~. 
(teracotă, electrică) preţ 150.000 cupeu desehis şi un altul, InchIs. rate, \~ 
lei. VÂND sau dau in parte recolta a 5 PREDAU la loc de centru, ,,! 

PREDAU Ieftin local de băcănie, jugăre ponunb. 2 jugăre lucernă coloniale şi. de1i~atese C~ . ~ 
pentru mărfuri mixte, cu licenţă lJi cea.. 7 jugăre diferite zarzava. de tutungerJe Şl tot \~ 
şi tutungerie, la loc bun. turi, aproape de 'l'i.m.işoara V AND in circ. II lot de 

DE V ANZABE auto-aport "au,... DE V ANZABE la liDia unde cir- IItj. patraţi şi un alt 10:· 
ler", 6 ciliLdri. culă tramvai No. 1 şi 2 casă da stj. patrat). 

DE VÂNZARE la centru, eul In raport cu intrare din 2 străzi, Pentru toate allunţurilt 
valoare de 4.000.000 lei. compusi din: 2 X 3 camere ti c&te in acest cadnl, a 

DE INCHIRIAT cameră mobilată dep.; 5X2 camere şi dep.; 4Xl sa _ pentru 
cu baie In Piata Traian.. camere IJÎ dependinţe, curte ma- ~M _ lInmJl; IA 

DI!! VA.N.3ADB la G ROI. de vama ..." apa fl caDru In curte. "DACIA FELIX'J, .. ' 
Buziaş 2 jugăre pământ, insi· INCHlBIEZ In Piaţa Traian loeaJ gust, Nr. 25 (viS-a-V1S 
mintat cu trifoi. 1 de prăvălie. ta Coronlnin ). rrl'Jr{()!! 

CUMPAR TlPOOBAFIE, ma,iDi I DE V ANZARE o casă nouă cu etaj PROFESOARA, dau Ierţi!· 
tipografice CU bucata. In"entar şi ti atelier. crădini de flori ti le-- şi meditaţii ~ pentru. . 
preţulae trimit urgent la Dr. gume in .tr. Bon1g Nr.ll, vls.e,- fenor-Ia orfee matene.· 
Şotroga, Timişoara. L Piaţa. Uni- vis de gara Fabrică. ţ1uni modeste. Adresa la 
tU 5. 

DE VA.NZARIl UDa tobi de J8ZICABUCIOB ,,sport", 
CUMPAR euă sănătoasă., 2-3 ea· model D. 86 ea toati lDItalaţia de an au, In stare b1Jll;l, 

mere. ba .. anailnd l1fP!" M(U)()O .o_pl~ - Â .., aare&a \..'ll'C. imediat. a ae ~ 
leL 1V~ Str. Gh. Pop de ~ N~. G •. 
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nea de prezentare pentru ridicarea Ion Teleu "Păgânii" C:ărtf .. == 
jZ~tmor de !~~~ei! I~ ~~rim~~~!~.~~!~~~ ~~~~~71f.4f~~~~~~E~ 

in cele ce urmează 
ce cad în pe

, 1IIl1itare, a căror locui
datele arătate mai jos, 

8. se prez,en ta la co
de poliţie respective 

a.şi ridica.· autorizaţiile 
în perimetri :. 

La Comisariatul n de poli- Novac Nr. 2-14; I..ouit Bar. strâ.ngidu-Vi in volum. o parll din când trebwe sl-,! qe~ seaUD~ 
ţie : Perimetrul Nr. 19, 86, 20. thou Nr. 1-20; Odobeşti in In- s&Vllr08.8ele ea schiţe, pe cari le· pe acelaşi rind 1 .. repruenta~ CO" 

3, 32, 29, 21 22,10 şi 18; Spla.- tregime; Bdul Taclle Ionescu am citit in diferite revi.ste din Ca- mediantulul. 
iul Industri~ Lnei in întregime; Nr. 34-48 ~ 33-87, Teodor pitală şi provincie. Şi nostalgia dupl aceasti l'ePN'! 

A. Mihail Nr. 2-6 fl1-7; 'l'itan Cal'tea dlui Teicu se cite,te cu zentaţie, care-ti avea t&l'lll"al~ 
str. Marghiloman dela str. Nr. 2--4 şi 1-7, Iaşi Nr. 2-6 mare plăcere, nu numai pentru fiind gustată de tit natul, cu p 
Novae până la. Bdul Taehe !o- .• tru tilul ă t- f la'" 1 d...... • nescu' Braniste si Semenicul in ,i 1-5; Tapia Nr. 2--4 şi 1-11; conţinutul el, cat pen fi s U w rtUlte, g e,~e a ~elCU ~ 
l'ntreg'ime', Crin~l, dela str. A. Mars Nr. ;l-16; E. Brader Nr. bogat iu imagini şi punctat cu dife- farmec, femeUl cu pir bălaia. ta-

2--6 ai 1...-5' SatuM'l Aidei. Vir- rite localisme bănăţene, cari mă.· re·l tnsoţeşte fi care flri autonlll r , .~ , tirllo 
tuţii, Drăgăşani. Piaţa Badea rese farmecul poves . r.. inima. 

rea unui contrabandist 
iugoslav la Jjmbolia 

Cârţan şi Cogă1nicea.nU in în· Dsa îşi culege eroii din provincia Deşi autorul cauti ai llt!ltlell 
t~gima; Zurich Nr. 2~14 şi bănăţeană - cum de altfel. anunţă mai mult plUtea veseli a tnt&.za~ 
1-3: Telegrafului Nr. 2-36 şi ,i In subtitlu - în1>ă nu uItA ~ro: rHor şi uneori foarte cauaU. blei8"l 
1-43; S. Birnuţiu Nr. 2--46.şi vincl.a sa dra:gă~ Căraşul,. căreIa ti eşte anumite ttloravurt, totutt d": 
1-45' Penes Curca.nuI în mtre- consacră maJonta.lea Bchlţelor. paginile cărţii sale ee despriJ:ule ..; 
gime" str. Viorelelor Nr. ~.şi D-S&. 'şi culege eroii din trecutul senin şi uman suflu de viaţl a~ 
1-2i; Grivitej Nr. 1-12; Re- apl'O~ia~ ~tinând ~ fa~t~ p~te~ tic bănăţeană. Intr'Qll "En .... del 
n~terii Nr. 1--15; Primă.verii vesela, fara ca schiţele. sa-ş~ t:larda pomină" apoi tn .. Can.giale ~ Ylti-: 
in înt.Peqime: S, Micu N"r. 2--1R totuşi din nloarea lor istOl"ln&. Vo- că bănăţea.nu la. Budapesta"' ... 

lui s'au găsit ~9.000 lei, alte ..-onele 
.. slrăine şÎ 180 cOIDLi.nez08Ine 

lik!l de eri. d. procuror 
D. lIIeseu. a lansat man

eontra supusului 

,i 1-19 şi Ovidiu Nr. 19. l~mu1 ."PAginii" ~ ~ sub- "Iapa Impăratului C&ligula" aaţo.: 
. . . titlul leoane vechi bă.naţene, este ru1 pe lângă nota de sănătos um~ 

Nicolae Jogovici. de fel 
:6oiplleJ'e(~-ln.I'e, care a fost 

Cu ocazia cercetărilor fieak, ... 
.tabilit că Nicolae Jogol'ici • in-
cut frontiera ba RomâDia ta data 
de 18 Mai Cl't., In seop11l de • faoH 
contrabandă, adadod ClII &ia. 3 
geamantane pline eu ClOIDbbioaa.t 

cămăşi, chiloţi de damă li alte 
obiecte de mătase. Geamaataa~le 
le-a trecut În mod cIandesti .. 

. La 9~~!l~tul II.I de .poli- totn~. o f~ Il trecutului,. un; a povestirilor imprăştiate eu O mao-' 
ţie s~razile • Iris Nr. ~-:-2l5 ~_R()o uneon depaşeşte cadrul prOV1QClel nieră proprie, adevăruri crude. tari! 
netti ~r. ţ8-42; China.c JUtre noastre. fără să fi rămaş simple pagiDi alei 
str. ~ns fI aţi'. Glad; ~CaIt:a. ş~ Aut<md & tmft .. vbut multe, trecutului, sunt prezente fi aii 
gulw, depozltul de fan fl NI'. ştiind să reţină din ele doar faptele Autorul medio distins le Ilo",,' 
1--9: Cleme~eeau Nt; 2--4 ,i ~ întâmp1ări1a, ~ri deş~ au o noii deşte in 8~rierile sale UD fin au,liItl 
1-7. E. Penmetrul lntre Nr. de ţreselie. poarta totUŞI dealungul al sufletului uman, pe care-l cu.! 
40 •. 24, 6,. 38, 12, 16, ~. 86, 30. detlerierei nostalgia u~ut trecut,~. noa,te ca nimeni altul şI deti pjrd; 
5 fi 31 f1 str. Carpaţi In intre- re este singura mAllgaere ce ne ra- său poartă fire argintii, stttletull 
gime. mine dfn viaţă. Pornind dela Popu- său 8. rămaa tot tânăr PO&W Jlt'a. 

contrabandă cu difc
de mătase. 

logovici a lest are~tat 
de 27·28 1IIal, de catre 

jandarmi Jimbc:ia, care 
asupra lui SUl1l& de 79.000 

şi SOI măl'CÎ germlme 
oombinizoane de rnă1a,.{', În 

de peste 11 kgr. 
dil jllndanni a îUl1tiinţaf 

Parrhlltul Tribunalului Ti· 
care a dispus confis

..... IIOJWU. Iji mărfurilor şi a1'e5-

O 'Uirie din mărfurile adlUlet Je,.a 
vÎUuiut unor oomercia.nP. iBea.d 
suma de bani ee s'. găsit asuPl'll .. 
in mon1t'ntul arestării. La Oomisa.rlatul IV de poli. ttlftl. Intimplare. dintre. tăb~a1'Ul tânăr.' , 

iMn" .... " .. ,A; si ului . 

Pe baza acestor constatirl ..... 
emis mandatul de arestare contra 
lui N. Jogovici. cal'6 • foId incaree
mt în Penitenciarul local, urmând 
!Ii fie jndecat. 

ţie: locuitorii din str. Filomelei Ban du B~egea dtn Lug03t!1 l~l,;rtad D. Ion Ţeicu a deaeoperit .. ~ 
Nr. 32-42 şi 15--43; Cameliei Delamann~, ca;e ft "trantJ~ pe tul tinereţii, care radiază scrierile! 
Nr. 22-70 şi 1~; D. Stur- neamţul ,~ăl mal tam om dan Iu- sale. tn eari căldura tinereucl rJ.j 
la Nr. 22-56 fi 17-31: C. Pe- me" d. Telcu ne pov!ste"te tu schi· sare din fiecare pagini, dar lU'iI ti' 
rimetrul Nr. 36, 2, 8 ti 13: ta .. ~rati de ~lă tntAmplarea meritul de Il fi găsit cea mal JlJine..; , 
Bdul Caroll Nr. "-16 ~ 28-56 unm alt comedian~ neamţ, P°:1TC ritA descriere ft sufletului vehl, bi-

I i str. Miron Costin Nr. 2 ti ehta; cel dm LugoJ al lui Vlad dela năţean, compleetAnd Intr'ua chil; i-a Manna. o întâmplare ft.!!em1inătoare fericit pe Victor Vlad Delam.&rU\L' 
• pett"eC1ltă fntr'un sat din Căraş. . Prin lucrarea sa pe care o se.: 

In ziua de 7 Mal a. c. eet"&ta. de galA nll este num~\l o nalăm cititorilor noştri, C8.l'qul '"' 

. , i !!illUl! 1~li i llliii i 1IIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllUliUlIIlllIIIIIllIIIIIHlnllllllllllllll
r 

Apclle" 
La Comisaria.tul n de poliţie Intimplare oarecare, ci . Cllllrm~e afirmă în literatura românelll"3.,' 

Filmul dragostei şi al romantismului! străzile: G. Perimetru Nr. 39; o. descriere aUt de ~e:e:m;lda v~e- nu numai CU particularitiţile sat.; 
("n film american de mare reuşită t~ .. ~,. .,.,'< ,e" .... str. Spitalul··NOu Nr .. ~,a-8, fi tii sa~u! bă;~~antă~~n de :u~~!· provinciale, ci mai alea, eu $peeit.t-; 

~ri]2ste-ml (le draoosle 
Dum. şi sărb. şi la 11 a. ro. 

!!I!I!IIIHIII!lllllltllllllllllUl!IIIIiIIIIIlIlIllIllUlIlIIlIIlIln 

CA~rrOl" --------_ ... ~,- ... ~--~- -~._-

1--9; Calea. Dorobanţilor N f. boia, Deat &lm. a. e - . eul autohton, carp. di valoarea li~ 
48-76 şi 51-55; Lorena Nr. toate mfcne frecatun ale satu'Ul. teraturei naţionale. 
72-92 Te1egrafului Nr. 100- Protipend~d~ ea~~ta!. p~otul, pre(\.. - Octavian Het,. 
112 ~ 'oo.-U3; Mihail Ratu teasa. fnvatatonl. satenI de frunte H 

Nr. ~ şi 1-7; Tincu Valea - H ~ l n A" 
Nr 1-13; H. Perimetrul Nr. LA . C n ~n lE ~ AI Â "lf IA R 
33'şi 36; str. Iosif Vulcan Nr. U U~11r?II 
2-26 şi 1--33; SpL Mircea. ~l 
Mare Nr. 1-16; Piaţa SaI'IIU~ 
15t::~t::I,.~ N •• o--;Ul, ... ~. ~"''''": 
Nicoară Nr. 18-32 Ş115-23, 
Halas Nr. 16-84 şi 25-$; 
Cezar Boliac Nr. 38-44 ti 31-
33; str. T. F. F. şi Colonia Ra
dio in tntregtme; Colonia Plag 
Nr. '1 şi 261; FratH Constan~~ 
Nr. 2-14 şi l-1fS; str. fa~ 
nume Nr. 2-16 " 1-11, UZl
nei dela str. Salon! până la sit 
1 Col. Plopi; str. Ă Nr. 26-92 
şi 3-63' str. XIV Nr. 42-50 
şi 35-49; str. IV Nr. 30-92 ~ 
45-89; str. xvm Nr. ~ ~ 
1-7; str. nm in intregime fI 
str. VI Nr. 92-148. 

La Comisariatul m de poli
ţie străzile: Eroilor dela. Tisa 
dela str. Speranţei până la str: 
ştefan cel Mare; s~. ~~ranţel 
în întregime (numar fara soţ), 
Caraş in intregime; Nero Nr. 
20-28 şi 1-17; Milcovul, Nio
Unt fi Sf. Pavel in întregime, 
Trubadur Nr. 2-26 şi 17-37; 
str. Sf. Petru Nr. 6-12 lJi Bar
bu Catargiu în întregime. 

La Comlllaria.l..,u IV de puli- MIC " <i: 
ţie. străzile: Mircea Vodă. Nr. 'D IJGlfN& tR,A., 
2-4 şi l-a; Bonaz Nr. 2-4:; Ai O,., D #<lIra:. 
L C. Brătianu Nr. 2-4 şi 1-7; 8 G ft

N 
A f'lD E G li y, 

Iancu Văcărescu Nt. 26 şI 1-11 " .... IT . 

fi str. Frobl Nr. 2-12 şi 1-3. C;4 Sto L4Ncn&l 
Locuitorii din străzile de mai !ti Ai O Dor j 

sus Cf, al-1Ji primească autori- I -coA. _- , \ 
zaţÎue de tedere In perimetrU. 4 .1&411 D~.et. i~ 
militare vor trebui să fie pre- ' .t:rJlJ.& fi 

I 
~\J 1110 t""~t;:blcl°O!:~?s.·C r • _____________ .I!fl!':o~:= ~" __ m •• __ ---2 •• I!I •• 
respecti~ oiJwnear- A. 10_, fOi 
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CoresDondentul aaent'ei •• Stefanill anullţl: Gestiunea dlui Gh.· Tărărascu 
în Iota Inaltei Curli de t Oficiosul "Excbuoue",. din Loodru, 

I ajuns pană acolo incât amenintă că se vor mai p~t~a 
. Droduee faDle. foarte nep!ăcute pentru franceZI. In 
. Siria Si Dakar . , 

la' rindul lOr Statele-Unite aude·' gind' să ia unele mă
.... suri foarte enerl.ce.' 

opta in mod convins, in favoa.-
rea Eurort""i. . 

BUCUREŞTI. 5 (SIR) - Inalta. 
Curte de.C8sape, constituită în Co· 
legiu preşedinpaI- eomisiuoe pen· 
tru stabilirea ră.spunderii foştilor 
inalti demnitari. mânuUori de fon
dori secrete - a păşit, ieri, la des
baterile privitoare pe d. Gheorghe 
Titărescu, fost preşedinte al Con
siliului de Miniştri şi ministru de 
Interne. 

D·sa e trimis, amune . 
prin ordonanţa 
chetă, pe temeiul ci ar ti 
ţat~ nelega.]~ plata sumei 
lioane lei pe numele ŞI 1& 
Principelui Nicolae 
ne) fi Fundatiei Ion l C. 
(lei patru milioane). 
continua la 11 Iunie. 

BERUN;·o (Ra,dor). - Co
aspondentul agenţiei JtŞtefani" 
Munţă : 

In cercuri)(, politice locale, se 
~{;rea:ra noua renTatlva de 
şantaj făcută la. Londra şi spri
jinită de Washington, pentMt:{'3 
... nsoJa !!ia Ile lDlplOOecata 00 a 

Oficiosul ,,Exchange Tele
graph·· din Londra) a ajuDs }lâ.
na a.COlO. mea];, amerunF' De-

adreptul, decIa.rândJ intre altele, 
cii. incă nu s·& spus ultimul cu
vant ŞI ca se vor maI pure. p.ru-

duce anumite fapte, foarte ne
plăcute pentru francezi, în Siria 
şi Dakar. 

La mndul 101' Stateloe Unite 
au ae ga.n<l sa. l'a unele JIU),ŞUrI 
f08ll'te energice. 
Agenţia londoneză afirmă 

cw.ar, ca mareşruw rcUlJll, ar .li 
fost inştiinţat de aceasta. 

Jnttrll"in - in rrolldGlc 
SubSEcrelarlatul Propaga 
- :tAa În,helat 

~ ..............•.. ~ ........ . 
Noul ministru al·României· 

pe lângă SI. Scaun 
~ Bo c u re şti, 5 (Sffi) - D ANILA PAPP A FOST NIJMIT 

TRL'\fIS EXTRAORDINAR ŞI !tU NISTRU PLENIPOTEN'fiAB PE 
UNGA SF. SCAUN. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Hcul minislEU ol.RumoRiei 

C· in Spanio II r~mil Slrisorile 
de olredilnte . 

. MADRID, 5 (Rador). -lUiercu- FrancoJ şeful Statului Spaniol 
.c di.....iY""l:u.lt- _ _ h. ___ -:-': --:'"-':7i-""";' _1 D_ 

miniei şi Suediei, d. Nicalae Dumi
treseu, Bourad Ha·nseo şi Jean La-
garberg, au remis scrisorile lor de 
acreditare in pala.tul generalului 

AU .('1,,1/ u" Ia-Ja " u. ~errano l:!;U

ner, lUinistrul Afacerilor Streioe ca 
şi şefii cabinetelor militare şi civili 
ai lui Caudillo. 

~ ..................•......•• 
Bsle oreu să' se Iacă UfOUfiosUcuri 

tu urlVire la sUualia. din Irak 
BERLIN, 5 (Rador). - o notă 

oficia.li declară: 
Cercurile politice consideră că 

este gren să se facă prognosticuri 
ea privire la situaţia din Irak. 

Este important, mai mtâia. să se 
ştie da.că starea de armistitiu între 
Irak şi AngLia va dăinui ~ dacă 
englezii vor încerca să pătrundă şi 
în alte zone eare nu U priveso. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

INFORMATIUNI 
ABON ,\.i\lENTE: Pe un an 

- 600 lei; pe şase luni - 300 
• 'ei; pe trei huli -150 lei; pentm 
instituţii de Stat şi întreprin
dpr~ particnJare - 2000 Jel 

--o-
~o .... _ Uah "osul ....... i><C>ri ... l aJ-'" 

nIt în ~t ziar - fări. semuă.
. tu"ă sau cu pseudonim - ,'a.s
\ l)u.!lde n~maÎ d. Const. L ~wfă.
$,teseu, directorul nostru, care e 
tc-(odat5. şi girant respousaot\. 

--o--
DJ'. Aurel Cosma şi Dr. 

Cornel Vaida., avocaţi, şi-au 
deschis birou comun în Timi
şoara-Ceta.te, Piaţa" Libertiţii 
Nr. 2, In Palatul Băncii Comer
ciale Italiană. şi Română. Tele
fon Nr. 44-93. 

--o-

llecare PCLSU<l.ild. &\.-~l poatea. 
p.c·uui a.u.mea"ele ce .IJ. ~d w::t~l
ouie • 

-o--
Marţi a lost s01'Ocul procese

lor ae.scrLwe ta (;unea uu.min-is
f,..aiiv,J ~'Q.n;."'f','C,?-a~.aJ" a<t ",oi",.., D9D. 

"Creditut pe'idru intTeprinde1"i 
etectriceJJ

" pentru anuuuea di;
Ciziei date ae .Prima,' ia A,'ad .. 
in chestiunea ta1'ifelor de vân
zare a curentului electric §ja 
redevenţelor. 

Ourtea a respins conexarea 
celor două acţiuni, cerută eLe 
primărie, pe mc1tiv că ele se 
referă la obiecte cu totuZ dife
rite, cari nu se pot de8bate la
olaltă. 

Este fapt sigur că 841glQ-.:une
ricanii caută un pretext pentru 
a-şi putea duce la îndeplinÎA~ 
vre-un plan oarecare. 

••••••••••••••• 

Stiriinlerne 
IlluitllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllIIl1l 

. BUCUREŞTI. 5 (Sffi). - Mi· 
nistrul Economiei Naţion&le, a a
probat prelungirea termenului de 
vizarea registrelor speciale de im
port până]a data de 10 lunJe 1941 
incl.i.siv. 

BUCUREŞTI, (SIR). - "Uni. 
versul" scrie: 

In vreme ce primul aspect al 
fraudelor dela fostul Subsecreta
riat al Propagandei lotul de culpa
bili: Văleanu Mircea şi C. Vasiles
cu, se găseşte pendin te la Inalta 
Cude de Casatie, proi recursurile 
făeute contra asprei osânde rosti
tă, iar cel de-al doilea. aspect al a
celoraşi fmudatorl în ce priveşte 

dosaral însuşi al fostului Subsecre
taI' de Stat cu pricina., (Eugen Ti
tea.nu). e pe punctul de a ajunge 

in fa.ţa judecăiomll!ţ fa' . 
ieri, instruc!Jia judiciari ' 
vinta acozaţiilor aduse 

Raportul faimos de 
sa.t de inspectorul 
trativ. Teodorescu, lşi 
roadele, pe toată linia. 

De astădată.,. cercetările 
diverse fumituri şi 
late. da.iorită cărora 110 

importante da.une 
Publil'~ 

Dosarul a fost înaintat 
lui pentru conc)mlllli. 

--o-
BucllreŞti, 5 (SIR). - Ministrul 

U-.-.eU., a.d.__ 10.- .--o.,.u--~~ • .=.. • 

Atelierele frizeriilor şi coafură. în 
toată ţara, pot fi deschise Luni 9 
Iunie (Sf. Treime până 1& orele 12 
amiază. 

Ucigaşii lui Nicolae Iorga şi 
Madgearu VOr li jud 
Tribunalul Militar 

--o-
BUCUR~, 5 (Smr. 

S'a primit, pe data de 1 IUllit 
1941, demisia din funcţiune~ d~ 
rector al Universi .... ăţii din Bll. 
cure:şti, a dlui profesor Alexan· 
tiru Oteteleşeanu, care unn\~7..ă 
să plece in străinătate pentru a 
indeplini o sarcină. ştiinţifică.. 

BUCUREŞTI. 5 (Sffi) - S'a 
sens la timp, că judecătorul cab. S 
Instrucţie mov a fost insArcinat cu 
descoperirea autorilor cutremură
toarelor asasinate săvirşite 

de către o bandă de canibali 
(Traian Boeru, Ion fuca.n, Ştefan 
Cojocaru, Tudor Dacu ti şt. Iaco
boia) in pădurea Snagovului de 

I •••••••••••• ~ •••••••••••.••••.• 

Amb asa doruI Americii la . Vichy 
.' " .' . în . audienţă la mareşalul Petain 
. VICHY, fi (Ra.dor). - Cores- tăzi în audienţă pe amiralul 

pondentul agenţiei "DNB" a-I Dulau şi pe amiralul Leahy, 
nuntă! s..mhAJo:Ailnl'lll ~t.A.tAln .. TTnÎt.A. 19-
~ Ma.reşakll PetaiD a primIt as- Vichy • ..... ... .: .................. ~._ .. ~.,; 

Se vor. infiinta cantine ştolare 
.... int.oată . tara pentru şcolarii săraci 
BUOUREŞTţ :) : (Sffi). - toată ţara un nu.mă.r de 0975 

Ministeml Afacerllor . Interne, cantine.. 
lD aonnJa de a vem m spnJulltl Vm ţOlecte ŞI subvenţU s'au 
şooIariIor săraci, a luat iniţiati- strâns până. acum 47.182.316 
va inflinţă.riide cantine şcOO1l"e lei şi 1.197.934 kgr. alimente. 
în toatâ. tara, instituind oomi~ Deasemenea 17.200 kgr. lemne. 

lângă Bucurc§ti şi În 
Prahova. 

Cercetările au durat 
din cauza mutismuJoi 
culpabil prins: Ştefan 

S'a reuşit, totuşi, să fie 
caii şi ceilalţi criminali ~ 
se stabilească im'll'ellll'Bllil ..... 

tete care au făcut apel Ia. carita- Din swnele şi allimentele dOD.8l- cuse pe la conducerea 
tea pnblică~ la autorităţile Ioca-I te, se dă. zilnic şcolarilor lipsiţi nare, iar Iaoobiţa 
le ~i btstituţii.· de mijloace, ceai sau la.pte cu 1 al Institutului 'U,'''llIiN~. 

In prezent funcţionează in pâine şi zahăr. raţieL 

LA WILHELMSTRASSE SE SP 
Primăria Municipiului Timi

şoara~ aduce la cunoştinţa. co
mercianţilor, restauratorilor şi 
cofetarilop. că, începâN.d din 
ziua de azi, se pot prezenta pen
tru bonul de zahăr şi făină, la 
Primărie, etaj 1, camera 46, zil
nic între orele 12--14. 

Intervenind un fapt nou, pr\fi 
deciziunea suplimentară dată 
de primărie, la es Mai 19~1, 
Ourtea a admis, cu asentimen- Engle~11 nu 
tuZ părţilor, amânarea desbate

n~ ... al «:ă au Insultat" Franta, 

Atragem atenţit'ne-' celor in
teresaţi, că bonurile respective 
trebuesc ridicate cel mai târziu 
până. la 10 aU. a. c" pentruca 

rilor, fi:x:ând un nou t6'1"meft de pe . sea ... a 
judecată, la 111ulie 1941. Se 

1 - d ,- - t-or o serae e ac auna an a 

Primăria Arad, a fost repre- pare eă 
zentată în imtanţă de dnii dri: . 
Lupaş, ajutor de primar şi Ne- BERLIN, 6. (Railor). '- In 
delcu, şefUl, contenciosului cet"curile germane se aublinia-

Din partea societăţii eott.eesi-zăJ că· Franţa a fost ameninta
onare a pus canduziuni macs· J tă in imperiUl, .8ău col<mial nu 
vul Anibal Teodorescu, din Bu- 1Iumtii de 1ropagandă ci şi de 
curţŞti. fost ministru. acţiunife britanice. , 

ei râvnesc Dakarul 
. 8e 'feaminteşte in această 
primnţăJ diferitele bombarda
mentel printre catre cele dela 
Sfaa:. 

La intrebărue puse Miercuri, 
de ziari.ştii străini la Wilhelms-

stra8S6J s'a răsptltlS 
se că Englezii nu 
insultat Franţa, dar 
ma lor o întreagă 
ţiuni anti-frmweze. 
S6 pare că râvnesc 
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