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_~"""IlO ŞI PROPRIETAR: 

1. ~le'ănesc .. 
4 p~~.gini t 2 lei Dumini.:ă, 15 Iunie 194'1 .................. 

-
BEDAc.roARE-ŞEFAI . , 

~iura-Şlefănesca -
..htÎII2IA(~ ŞI ADMINISTRATIA: , 

Em. Ungureanu, oolţ cu 
Engen de Savoya, Timişoara 

• ... "Nu ştim cu de işi a
dorm conşti infa cei ce au 
semnat, În 1940, actul de 
cedarea unui pamânt,asupra 
căruia au dispus ca de hec ... 
tarele lor". 

ION COLJlN 
("GAZETA TRANSILV..t:. 
NIEI"~ Anol 1~ Ni'. =
din 5 Iunie 1941). 

I tRUC Batâlku!Cazul vasului american 
de care ne legasem, pe 
atâtea nădejdi. dove

mai târziu, dezastruoasă 
destinul României, dru-

de iON COLAN ·:·",R.· O·B· 'IN-MOOR" Un lucru însă. nu poate fi: 
Român! " 

m'au dus în Bucureşti, 
prăbuşirilor", cum l-a 

cineva dornic de senza,
în titlul operei sale. 
S Iunie. 
areptul uu:wi l5'laillOll, un 
pornit din mli şi mii de 

acoperea sgomotul bule-

Bram, Baratky~ haia"': Si
bravo, Barntky ! ! 

echipe româneşti.. se 
In cadrul oampi:matului 

Aduceţi-vă. aminte, Bucureş~ 
tern, de <?azul celuilalt nelipsit 
din toate ,.naţiona1ele" noastre, 
faimosul Bodola. L-am îmbră
cat in tricoul trioolor, l-am a
lintat drăgăstos cu ,.Duduş'·, 
i-am plătit lefuri ~i prime Îll
Câ~ omul F-a putut tace o casă, 
iar când graniţele s'au prăbu
şit, unul din primii cal'e ne pă
răsea a fost . .nationaluZ" nn.<:t
tru "DudlllŞ". 

CerCDr~je . berlineze se măr~iDesc a aminti' 
avertismentul dat de Fuahrer că orice 
vas incărcat cu materjal de :război de
stinat Angliei va li distrus fără crutara: 

BERLIN, 14 (Rador). - Cun,,,,
pondentuI agenţiei "Stefanl'~ t~ 
mite: 

In legături cu vasul comercial 
...... "'"1AUl .. nuolD l'rIoor· f senIoaal 
în Atlantic ,i despre care d. HulI a 
anunţat că dupA afirmaţiile antori. 
tăţilol' consulare ale St. Unite din 
patnambuoo, ar fi fost torpilat de 

uu ~ubuus.rlu german, In cercurIle 
politice din Berlin, se subliniază că 
până in prezent autorităţile ger
mane competente nu au dat in a
ceasta prlVlDJ& niCI o lămurire. Evi
dent, se ~teapt& elementele nec&
sare. inainte de a se face o decla
raţie asupra afirmaţiilor de peste 
Atlantie. 

Intre tunp, cercurile berlineze 88 
mărgioesc a aminti din nou aver

tismentul dat de Fueh:rel' şi a.nUIIM 

de război, destinat Angliei !ti caft 

va sosi în bătaia torpilelor germa.o 
ne. va fi distrus fără nici o cru
tare. 

Ne-a rămas Baratky & Comp. 
Trebue că în clubul care-l dă

dă.ceşte, are o leafă. pe care la 
Budapesta n'ar fi primit-o. Alt-

ÎIl!eeput am avut impresia fel pleca. şi el. Dar asta e treaba ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.• -•• :-.-'-..a, 
la Budapesta. M'a lămu- lui. Omul; CU:lloscându-şi mese

lnriE~temll, întâlnit întâmplă- ria. e liber să facă ce vrea. Noi, 
tot el m'a dus intr'o tri- însă, ca Români, nu mai suntem 
ea să !Lud o oră şi jumă- liberi să facem decât ceea ce ro-

I stngit, adânc jig... mân:L'mlul o pretinde în ceasul 
miile de octlpanţi de faţă. , . -. , , 

1ttl00llIlelor si mai eu seamă, E liberă Regia Autonomă C. 
Ardele~nu1 chut in mi} F. R. să ţie in serviciul ei, ca 

unei lumi sportive. fu.ncţionari, pe ori câţi Baxatky 
'~lti1lllentl11 demnită.ţii naţio- vrea. E liberă să le plătească 

JmplJllante măsultÎ implJlduD 
eltr~ilcE ". din ltDota liberă 

' ~. -

fi nu ltlJt moi aueu drEPtul sii "ltiueze lq 
blinli, la bUlS", In todio si in presii era umi:lit de sbieratul nrii- salariile pe care le merită, in 

voci: această calitate. Sport "naţio- VICHY, 14 (Rador). - Cores-. 
. vo, Baratky ! - alter- n.al" insă, nu are dreptul să fa.- pondentul agenţiei .. DNB" trana-

, . 
când cea de a doua prescrie UD re
censământ al tuturor evreilor cari 
frăesc in Fmnţa. 

In plo.s, legea preltede introduce-

t: ~ntru variaţie; tot ro un că cu streini, dacă nu pentru 
accentuat pe prima sUa- demnitatea naţională a unei au
bravo, SipOs ! ! torităţi, măcar pentru faptul că 
~ posiblJ., in &- de vre-o zece am ne tot opintlln 

Bucureşti, să aduni 10-- să romanizăm sportul româ
.' de oameni in cuprIDsul u- nesc. 
jClWo.\.C1.~<: din: Ardea.l geme Pe U!l'III.ă. : sunt liberi Bucu-

mite: 
D. Vallat. secretar general, în

sărcinat cu problemele evree"ti. a 
anunţat că., Sâ.mbătă Vor apărea, 
în Monitorul Oficial. două. legi, din 
care una va intări foarte molt dis
poziţiiJe pâ.nă acum in vigoare ale 
legislaţ.iei, cu privire la evrei, pe 

Prin prima din aceste legi se ia 

evreilor dreptul de a exercita nu-
meroase profesiuni, ca activitatea 
la bănci şi la b1l1'Bă. Deasemeni le 
este int~l"Iis accesol la radio, presă 
,i film. 

rea lui .,numeros clausQS" in uni
versităţi pentru sttldenjii evrel. . 

Secretarul general a ex-plkat 
presei nooiJe măsuri, declarll.nd (li, 

problema evreeascli. din Franta Da 
va putea fi rezolvată decât după 

;' •• ll1UlI[}ll şi toţi aceştia să ştie reştenii să cadă in extaz 'în faţa 

apăsarea'streină; toţi să ork:ă:rui profE&ionist sportiv, de ..................... -.-.' •• -.• ~.-.-.-••••••• _ •••••••• ~4Ii!ii 
că noi nu vorbim la figurat, orice naţionalitate. Noi, Arde-

război deoarece ac1nD ~u au unde 
să fie evacuaţJ. evreU din Franţa. 

insemnăm, in rânduri ti- le.nii, exceptăm una. Basarabe
suferinţele alor .noştri: niJi şi atlţi:i vor fi având şi ei ex
ştie ei un ~iscop, 1:'.S. cepţiiU.e lor. Atâta vreme cât 

_li""'';''; al Orăzii, !" .. fost ex- ArdeaLul îşi înăbuşe greu dure
anul trecut. intr'un va- rea. lX'i nu putem striga .. Bra
vite, plumbuit; 'toţi să vo; Ărpad!" (e, doar, numai O 

Studentii dela Academia Comercială 
cunoştinţi de atAtea şi ati- întâmplare că. d. Bar, . atky _ nu 

.u~6_" r:. -r~"_tA poa.rr.a. acest nume .). iL ,tace S' 
şi intelectual1!ului ro: aLtfel, insemnea.ză. a fi incOllijti- a 

din Ardealul de Nord; wţl eDJţa. Sgomotoşii manifestaruţi 

au comemorat pe urnI. Virgil Madaearu 
înfiintat şi lin Institut de cercetări economice 

care poartă numele marelui dispărut pas, figuri de prib3gi, pur- bucureşteni ne-ar putea servI, 
pas, figuri de pripegi, pur- oaxe, informa1ia : L;ati Români BUCURESTI, 14 (Sffi). -ICU care Drilei s'a, făcut o oome-I~t de timp'urri~ dfu __ lţliilftR .. 

\..,~~-~:- -- _ .. ...:;:._:1~ ~ <li"""''' CI.!-,_u.",a.~ ue uI4)Ui.n. !U tr -~ -,.... ... ,,~ .. .,...~ D"~Y'-;;os .uv ........ ., li. ..... a:..~.--14 '1O>U:UYlU.JILlQ a '~W'lL n.u DIal roSUl Ctl'\an I'lp 

~i to~~şi. _. in .. ~'U~a- chlpele dela Budapesta? oolabomtori ai profesorului Vir- acestui multi regretat prof~ evidenţiind toată opera înfAp-
.• realitaţl - mu de ~ Şi muzica. e internaţion.ală, şi gil Mwgearu, (moo-t l'a 27 NO'- şi bă.;rb&t de StM. In afa.ră. ~ miel de că.t.:reI Virgill\ladgea.ru

1 .sa ad~e un zeu sportiv" N'>n'I,:. .. tul l'A of.ol, da.r in lhnit.o1o AlrtbriA 1940. in Î:mprPojn.N:l'IÎfp, IJliAn1Ihrii fg.mi1W Ijli ~.1 rn"AfA: dnU Ml_ Va1~ .. IUW''-'' ~ 
• a.u:entele ~ecllern~lI;: UllII.lÎ. sta-t totul nu poate fi de- ştiute) s'a, ţinut Joi la. Aca.ifp., smal, au lua.t parte n~eroş! creta.r de Stat lai :fbtaoţe, prof. 
In oo.ctr:u~ UOO1 oompeti~ cât naţicm.al. Sau, dacă Bucu- mia de Inalte Studii comerciale foşti elevI, studenţi şi pneteni Gh. Ta.şcă, iar din partea. stu. 

rutand oomplec.t. ~ reljtii cred altfel, să ni-o spună, ~ Industriale ~ Bucureş!1. şe. ai ~tulu1. Şedint:a' 81 fost d:enţiJo1r an vorbit d:nii: 1\1. M&
se n~~te Bamtky Şl ca ca să ştim la ce ne putem aştep- dinta. de constituire a InstItutu- deschisă de d. Ion ~ăducanu, IXeseu şi Popo'ff, membrU in, se-
de stram. ., ta dela diferitele "naţionali- ~m de ooroetări econonmice : fost rooror al A~1I11el. ca.n: a mina.rnI de economie pofiti..s. 

.~ u·:tate ,Prof V'rgil M~.1", .... _·" e"lInAOt DersonaJitatea. celui dis- ..-. 1l1U:UţJ.o'nala OSpll.l<:l.U ro- zări" înoorcate de foarte mulţi , esM' I . llIUa"""'u ,."" .... - OObdus de! muf]t regreta.'tul Mado 
în cazul de faţă poa:r- an;i~. Căci dacă il'. toate - •••• - .............. - ............ - geam. Ca inchecre!, d Gr. MIa.-! 

alt nume, it.npos~b~ d,,:. rostit ·d.omeniile aşa. se procedează, lu~ Al "1" ZM1 sm IDtln III B DIU ...... "-.__ Qena.Vz, a expus, in linii Ja.~ 
,a ne um1lI CItItorii, _de- struind firme nouă pe frontispi-~ ... ~ s;. ~~ rostJurile, alcătuirea şi p.t"UIg ... 

, cu scrisul nostru tnasu- ciul vechilor e1ificii. atunci... Investitura P. S. S. Sale Veniamin mm de lUCru aII! ,.InStimrumt a~ 
.UI CUyw\..e. Preferăm punctele de suspen- _ cercetări eoonOlDlioo. Vil'':~U, 

. lIu ne interesează. .w.ci viaţa siune, pe care l~ d'»i cuie Meslar. EpiSCODUI Caransebesuiui Madgoo.rn". c.a.re ia f"tinţ! dh 
Nu avem nimic nici înfipte în. ace.~te frontispicii, ca . iniţiativa toemai a fcşrJoo- •.. 

. ~sportiv Baratky~ El, ca să ne spânzurăm gândurile de BUCUREŞTI, 14 (RADOR). - S~ĂTĂ, LA ORE~ te..-
I 

căroIra. 8. staJ alătn~t '1 
~ fi foarte C'UIllSeca.de; ele t . -, 12,15, VA AVEA LOO LA PALATUL REGAL. DIN CALE .... 

a.tlet al mingii rotunde, poa- • .,GAZETA TRANSILVA- f VICTORIEI, IN SALA TRONULUI, CEREMONIA INVESTI seamă de colaboratori şi 00'0"<1, 
fl de.săVâl'şit. Şi el, şi. Sipos NJRfP' t',lHd 104, Nr. 41, TURn P. S. S. VENLUIIN NESTOR, NOUL EPISCOP DE ~rsona.ljtăţi <lin ,iata 
l'IIult

l
, "'--- "'" LUU~. QID LiCi "UliU' .LU'*.L., 'CI~.,:o:go:D9' . . 
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Covoare, Perdele, Preşuri de Cocos, Linoleum, Pături etc' 
găsiţi mai eftin ca ori unde la: 

- M ETA', , Clse de foVlln şi perdele 
" _ ,propr. TU. BEROERf 
Timişoara IV Bul. Rerthelot No. 10 

TEL 44-21 

lA cir ~IIEIMA ,,1IHIAILIA" 
IIl1lM1f11llllll1ll1l11l11lll1l11llll11IUUlllIIlIIIUIiHllllHllllllllIIlllilllll1l111111111111111111111111111111111111111111111111111110 

Un film cum n'aţi mai văzut de multă vreme! 

PRISCILLA LU\"'E 
LOJA LANE 

~lW:. 

ROSEMARY LANE 
GALEPAGE 

în creaţia. lor cea nouă. 

Umbra' IrEtutului 
Il un film sentimental, duios şi melodramatic. O imagină fi
dElă a ~eţei de familie. In fie care scenă se simte mâna regi

zorului genial Curtiz. i 

Incep. repr. 3-57-9. Dum. Ş,Î sărb. şi la 11 a. m. 

IIllIlHlIllllIIllIllllllIl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lI1I!ll1111l1ll11111111l1 mll/111/11111 

i Onema !,A.pelle" 
I 

(iei ma.i puternic şi impresionant film 

Aur in New-Frisco 
cu 

ono WARNICKE 

Un film ma.Te de aventuri ca.re va pasiona pe toţi spectaWriiI 

Incep. repr.8--5-7--9. Dmn. şi să.rb. şi ,,, 11 8. m. 

IllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllIllllII111Il1I111~11/llllllIIllllllllllllllIi:ll!mllllllll 

La Cinema "e O R SOi' 
Azi, frumosul film 

eu Jt.egiRa Sex-Apelnhd 

ANN SHERIDAN 
HUMPHREY BOGAll·T FELIX BRESSART 
ANN SJiERJO,l\N apare în ultimele modele de mo<' !i;i 

c~nti, 9 §1a~ă.ra ame~e. . ~ 
..-"!li. ~ _ 

, ... 

FJCftUL 15 VI. Anul XV 11. HHI. - Nr. 

Repartizarea uleiului comestibil 
pentru locuitorii Timişorii 

Primăria municipiului aduce I_rtierelor: Cetate. Elisabetin 
La cunoştinţa. populaţiei că, din ~i Iosefin, revenind, deasemeni, 
stocurile de ulei comestibil re- câte 250 gr. pentru. fiecare 10-
partizat de minister pentru o- euitor. Bineinţeles că si restul 
raşuil. Timişoara, pe luna Iunie de ulei comestibil va.' sosi la 
a. C., a SOSit o cantitate de timp. Primăria a făcut demer. 
14.000 kgr. snri1e necesare tn acest sens, iar 

Cum lneă ace&Sti eantftate populaiţ& va fi anmţati la. timp 
nu este 6U1f1cientă pentru m.. despre sosire. 
treaga populaţie a municipiului, .. ~ •••••.• ~.~._._.~._._ ... 

I~A CI N EM: 

"CAPIT 

primăria a luat măsuri pentru o 

distribuire echitabilă a uleiului S,.,.,. 1. A ,. ~ e ' ~ 
comestibil, în aşa fel ~a repa.rtt. ...., ..-~ W ..- '" "" 
zarea să se faci pe eircum,.. 
1cripţii. 1I\141.1"",lItUIlIIlIiIIIIIIIIIIWI"III1,",IIIHf'HlII~IHtI 

OINEMATOGRAFE Astfel, cantitatea de 14-.000 
kgr. de ulei comestibil sositi, 
va fi repartizată comercianţilor Capitol: Intilnirea din pădure 
din cartierele Fabric.şi Mehala, (Schweigen im Walde). 
cari n vor distribui locuitorilor Thalia: Umbra Trecutului 
înscrişi, reven.ind pentru fiecare (Schatten der Vergangenheit.). 
cap de persoană câte 250 gr. 

Stocurile de ulei comestibil ce Apollo: Aur in New-Frlsoo 
vor mai sosi, tot în cursul lunii (Gald in New-Frisoo). 
Iunie a. c. t vor fi repartizate Corso : Eşti un inger. 

= _. 
H' 

Spălatf şi vopsiti la: 

Petru Miiller 
Loc de colecţie : 
JOSEFlN : Piaţa. Drăgă.lina 
CETATE: Str. Mercy 
FABRIC: Str. Mareşal Joffre 

., Piaţa Sarmiseghetuza Un peisaj minlllUlt şi 

MICA PUBLICITA1 
Apare In fie. care zi. MiU. imum 10 COvinteIINOHIRlEZd~l~lI~e ' 

+.ou': 1 ~- __ L~_L l' l' ro 4-...-:. tate, str. Maraş~ti, Anunl'L&&Ue UI DaUDAU, preţul dub n, l8J.' ee b cu şeu _ ..... sp&- bii ti. 
ciaL Orice 8Ilun~ cerut să ap.'":'l"ă in altă rubrieă decât eea re&- a 

pectivă, se tax.ea.ză. dublu. DE VÂNZARE la 5 Km. de 

AnunţuriJ.e pentru rubricile "CERERI DE SERVICIU" (M6Da1 Bu.tiaş, 2 jugăre pămin~ 
jere) nu se pot publi~ cu adresa.. exactă. el numai adresate I mânţat cu trifoi. 

Post Restante sau la Ziar. VÂND loc de casă în 

Vieh. Babeş Lei 200.000, 
AGENTURA GENERALA DE COMERŢ ŞI BIROU DE V·. -..TI'7 Al"DE '~}" 

COPIA'I' ACTE • E AI. ... 4I".I.t1D _ UU& 
• culă tramvai No. 1 fi 2 

Tel. 18.61 ,,D A (J I A FEL I X" : Tel. 18.61 raport cu intrare din 2 
TImişoara Dt str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ja "Coronini". compusă din: ZX3 
Mijlocim Înt'heieraa Inţ~legerilor de vânzare.cumpimre fi de inchiriere dep.; 5X2 camere fi dep.; ,~ 

.• imobilelor, in condiţiuni foarte a~ptajoase. camere şi dependinţe. 

ANUNT. Ono ns. clientelă este in· V.tiND In centru Fratelia la tram. re, apă ti eanal in C'l1rlI. D. 
ştiinţată, ci inţelegerile de in- vai casă solidă din 2 locuinţe â VAN]) tn circ. n. lingi 
chiriere, care se fac prin mijlo- câte o cameră, bucă~e şi căma.- casă compusă din 10 

( . - curte fl'wnoasă eu apă 
cirea noastră intre proprietari ră . teracotă, ele~trical ,!)reţ spălătOrie şi pivniţă. (1 
sau deţinătorii de lmobile şi 150.000 leL ' cu baie)'. ' 

chiriaşi sunt valabile. cu aproba- INCUIRIEZ in Piaţa Traian Jocal INCIDBIEz in' N_JJ'''''''_'.' 
rea comisiunii oficiului de inchi· de prăvălie. ClI'e. 

riere. . 
DE INCHIRIAT in casă nouă 2 ca- ABENDEZ fermi 14 jugere pl- lier sau orice, la loc 

mere parchet, teracotă. sală, an- mânt însămânţat, ]a 37'2 Kln. PBEDAU la 100 de centru 
, , dela tramvai, cu grajd pt. 50- coloniale fi delicatese CII 

treu. cu acces la baie. 
100 capete de vite şi locuinţă, eu de tutungerie. şi tot 

DE V ANZARE URGENT şi conve-
nabil casă nouă cu etaj ,în curs 75.000 leI arendă anual impăr- VAN» in circ. n lot de 
de lucrare, în cartier de vile, ţând I'e1:lo1ta însemânţată. 8t~ patrati .şi. un alt lot 

. . , , stJ. patraţi. 
Ehsabebn. SCHIMB cu casă sau pământ fu ...... a 

. Pentru toate &DooJ ....... e 
INCIIlRIEZ trei, camere fi depen. Tinrlşoara casele din Oradea, _ ... _ ~_ t dru I se 

d · ţină ă • I Pi ţa C v • uaru:: au aoes ca • In e cas nou acelUIa care a reanga, Lei 800.000. Str. :tru' 
imi avansează chiria pentru a Odobeseu 900.000 Lei. Str. Titu sa - pen . la 

t t . 1 "'1 'lr_' necesare-nUllW pu ea ermma ucl"âri e. .Ml:lIOrescU 800.000 Lei şi casa din "DACIA FELIX", 
DE VANZABE 54: jugăre pământ Cluj, Str. Mocioni, In valoare gust, Nr. 25 (vis-a-vis 

in comuna Herneacova. 2,500.000 Lei. 18 CoI'Olrlni"). TelefOil 

ANGAJEZ bUci. tireasă Dr. Krausz jP AP. ETARIA fi UBRARIA. U PROFESOARA, dau JecPi L Str. Paulescu No. 2 •• (Casa ... 
Unoleum). . :niveraa1a B. a. A.nvAu... ... : dom- fi meditaţij - pentru 

---~ ferlor--laoricem&~ 

CAMERA mobilată cu mtrarel nişo~ din familie bună, de ţiun! modeste. Adresa la 
separati, 'bate şi toată Intre- ongma. etnică y-ro:nână• ca DE VANZARE o casă nouă. 
ţine~ de închiriat, at. roda prp.cCeanti de birou. r. s't,. r"j fi atelier, gră~, ~ de flot1 
'ls.-- ToI_ " • 'r v .... .11 ........ 1 __ .L.I! '-1'... 1', gume.1n str. Homg lfrt 
~ .. ~ ... 8'IIU .. ..-"'-" ........ ~ ~ ....... -::... ... Di'a .... 



~C(JUL 

..., 
NICA MUZICALA: 

OID>lUJCŢIIIE I~IE f~1NI1E DIE Â~ 
ADEMIEI DE MUZICA DIN CLU]-TIMIŞOARA 

'".. rette şi este adânc... vădeşte deplină sigU1'Bbti in lDi- chiar registre Intregi foarte fru
a. '; sDnţită tu timpuri se- .uirea ansamblului, semn devotat mOMe. Pentru publio era IAIflc1ent 

i NOI , al unul viitor bun profesor secu- ti partea InUia aConeertulul. 
I tH . _te 'rickitadiai ale dar de muzică. Punctul culmblant ti atn.ctt.,. de 
· grele ee triim. Acad&-- Dl TEODOB BURA la fel, avind BOlo-lnstrumental .... vut Wolonfs. 
~ M! 'că din Cluj, de~i a in- de executat compozitH din cel doi tol OR. HOOA ,(elia Dl111 prof. 
1TI grozav surghiun ca]:!.i reprezenta.tivi autori ardeleni, Dt- G. Pavel). 
," InStituţii de artă ~ ~. l/U- ma: "Hora Ploalatf ,i ){ureşiAnu: • .paaanlnlH , alUn&l ...t acestui 

· tral Ardealului aostrv. ,,Brntnărelw", prin nuanţări fine ,1 nume ,i te face s4 ttettaltl ci cee&

!l1l ti ... intrerupt activi- prestanţă in tap. corului (susţinut ce urmează nu e de toate zilele. 
!'Il de valori pedagogice la pian de Dra ~L Cmariu), dă do- Piatri de Incercare .. Concertul In 

..... n9ul adevărat .,1 cu- vadA unm boa dirijor. Efectul -" !Il "" Re majO.l" • chiar ,1 pentru celebri-
de.rti superioară. Oea.- ,.Brumă-relul" e amplificat de 80- tăţile &rC1I9wlli• a fost Invlnsi de 

~ ne4 da.t-o ia sea .... de 12 Io-ul de sopran plăcut, de inunsl- prietenul Grigore cu un succes rl
~ printr'un boga,t pro~ tate mijlocie, al Drel M. Turcu. ti aUDitor. Temperamentul ce oloca

le absolvenţi, indeosebi al de un blllit~n bine timiJTat al Dlai te,te in vinele acestoi violonist, to-
sgogiefl pent1'1l pregăti- l. Silaghl. noi sigur, agilitAtea tehnicA frepro-

j rilor de muzică din In- Dra A. MARGINEANU dirljeMă Ij&blli, efecte surprinzătoare de a-

~ 
BeC1Dldar IJI de câteva precis. un cor de mare amploue tâ1ea posibilităţi aSC'UDse ale ace&

tute . instrumentale de .. Proamărirea prinţului
ft 

din opera l.nllnstrument-regină, dublate de o 
.. Muta din Portiel" de Auber (SUA-.... . ,i fa.got, - a \'erlficat ţinut la plan de Dra AIexandrM- concentrare transfigurantă. via

'fimişoara, de~i în condi- cu"). lonistulul, toate au fost pentru puh-
, ; ologice excepţlonale~ fn- Cel ce se remarcă mai Pl'OIlUllfa,t lieul la fel extaziat, 001 mai de 

· ~ ume ee şi l.a ereiat în ce· dintre toţi dirijorii ab!Jolvenţl, f.... pret indicin~ că In faţi stă UJl ade
, i; decenii de viaţă rominea,s. \'oriza.t fUnd in bună parte ti de vi}'at artist. 

~. . Interesul manifestat de frumusef.ea pieselor (indeosebi a Maestrul său Indrumător poate ft 
local p'e cit de numeros, doua), este DI DORIN POP. DIrf- mindru de UJl pUei de element ce 

je vădit curios şi exigent, jea7.ă pe dearostul, cea ce Il aă o apubcali~cat pentru artă In viaţa 
de!!mînţit de tinerele ele· mai mare a8(!endenţi. U1lpra co- ca. 

Illele excepţionale, alule ri~tilor. "Paharul MântnlrU" de Dt- IH Incheere tot maestrul G. PA-
sau mai puţin dotate, ma, prin expeshitatea. nnanţelor VEL prin clasa sa de mulcă de ea-

~ 
puriflc:at numele trecâ.nd Indeosebi pe tonurile Inngi, apoi meri ne4 prezentat impresionau-

. 

rit~rul foc invizibil dar a- .plendidnl cor din op~ra .. Lactezia tol .,ForellencvinteW (La major) 
litrunzător Al artei zeiţei Borgia" de Donbetti, a cărui 'm- de Schubert (plan: Dra ALEXAN-

preme delegănaN te face IA simţi DRESCU~ vioarf.: DI ROCAt violi: 
mal abundent, alcătuit din aidoma epoca de măreţie.. farmee Do. FRANKL." .lonceH I-D 
!'\i, pcntrn sîmetrta aran- ti groază 8. unei Veoeţll din trecut, DaU MUNTEANU ti ClUNDA
comentarea ce o facem, _ l .... u dat prilejul a-ti valorifica RIU), ale cirul gndaţll d~ lnteMl· 

~urinta noastră, il vom di- la toată plenitudinea lui artistică tate" sonorităţi proporţlonate dă
două părţi distincte I}i ca calită.ţile dirigenţIa.le deosebite ca dean adesea impresia de Orch08tră. 
durată de executie. care este tnzestmt. Este un nume Fericită alegere a piesei, eeeace de-

· jnmătate, coraJă., ca un care, desigur~ prlc. execuţllle con- Boti O profundă etlD~re .. ace&

giu,ad1l8 compozitorului cerulor ce va Intreprinde In viaţă, toi cen de muzică. 
de numele că.ruia se Iea.gă totdeauna va 0,1 mult dMsupra. cu- In majoritatea apreclerUor de 

,1 oonsolidarea COnse.... munului. mai sus am remarcat numai partea& 
" mal apoi. Academia de In mici /IOlo-uri de voei ri~]eţe bună. reuşită .. debutului acestor 
~Artă dl'llmatică. din Cluj. dar gingaşe s'au remarcat Drele tineri absolvenţi. Vorbim deci nu-
~ei pedagogice de sub in- Vatia.nu, Joja şi Dl Mibaltov1c1. mai de Impresia aaupra auditorului 

In rte • trn tali la general. DU Ijl de realizarea. .,. 
distinsului maestru A. pa a 108 men a pro- te tot absolută, pură ti obiectivă. 

directorul instit_ţlel, execu· J;nDului apare absolventa de plfLII, 
ţia ineren1ă prezentări. Dra M. Alexandrescu, (c]asa Drel Formarea lor depUn'- cu. eHmi-

le de profundă religi08i- prof. Fotino-Negrn), care printr'o narea. treptată. a micilor neaJ~8U
măestriti\. artă a compunem tehnică pianlstlcă remarcabilA exe- ri, la unii nwnaL este In funcţie de 
Dima: "Paharul mitntulrU". cută, frumos dificila •• Poloneza" lui acthitatea pe eont personal in vii-

• • tul ·t ti Chopin. I tor a fiecirula. Şeoala ti.... făcat 
plWl3n .. eşl ves rea DI PETRU POP absolvent 1- fa- ! da.toria ,1 le deschid elarg porţile 
~ friţeasca horă romi.- .. 

"Ploaia." şi piesa. In stU po- lot (elasa Dlu1 N • .)'Ul't'a) l'eVl'ezin- ~,spre \'"Iata sedocătoare de 8U~, 
.. tă un instrument rar auzit la con- care traverseazi de cele mal ade· 

"Hei lelită din cel sat • .. certe. In .. Concerlult • de Mozarl dă sea ori lungi drmnurl pline de o~ 
malta ansamblului, omoge- ta<!] 1 'riCII t 
voellor este evidenţiată. pe dovadl. de o agUltate tehnlcl ft.. 1 s o e Ş m nI}. 

marcabllf. _1 emisiuni de tonuri, ba NICOL.o\E URSU 
tinerii dirijori a.bsolvenţi, Y 

D. Pop, T. Cheţa, T. Bura ,i ............................ • • 
~u. 

le de ad~văr&tă Incercare a 
i ,1 manierilol' dirigenţls.le ce 

msllŞit !.t'e~,re. urm~Jlză abia 
r.ctSt mcepu!; omagia!. 

.1. Binder prin două coruri 
I e: "In crâ.ng" din "Viaţa. 
li Weber, mal apoi ia .. Viaţa 
, of' de Schamann (acompa. 
~ pian de Dra. M. Hulea.) se re
I , dela început, ca un element 

· CI mişciri serioase ~i ati-
Precise, stăplnind pe deplin 

1111 colegilor săi, pus la 
C'lI toată e:mctitatea. 
E. Crnţiu, un temperament 

, .. femimln şi deliea.t, dupA. 
08U ror din Inceput .. Hei 

INFORl\I~L\.TIUNI 
ABON !\I\fENTE: P<" un (il' I în număr cât mai mat>e la ba

_ 600 lei; pe şase luni - 800 rou, în ziua şi la ora arătată 
~ei; pe t~ei lwd 7" 150.~i; pent.1'tl mai sus, pe ordinea de zi figu
instItuţii de Stat ŞI lllt~epnn- rând importante chestiuni in le-
dt>rl particulare - 2000 IeI. ~ ~ . . . gatura cu actIVItatea Cerculm. 

-O-

Pentru intregul material a:oă· 
rut în acest ziar - firi semnă-
tură sau cu pseudonim -'- t"aS
punde mmiai d. Const. ., ~tefă-
neseu, directorul nostm, care e 
t otodat§. şi girant respoosabtt 

-o-

--o--
D. Chestor Maior C.ca!st. 

',dirijează frumos "Nunta tii. 
" de SOderm1Lllll. cor cU 
rltmică!t dlnamică. . Mai 

. ..bărbăţie" i-ar aduce şi o Cercul Juridie Bănăţean îşi 

Mieu, a dat. <ftui comisar Vla
dimir Ulieru, care villie in Ioca
Jita.te delta. Chestura Oradea
Beiuş. ddegaţie de a co.nduce Bi
rcJ.I1 politiei ju~ in mlit;a,te 
de şef, in JooUI dIui comisar lOiI) 
GIă.jaru, ~re şi .. fuat un con
cedil1 de boală. 

Pag. I 

E sw 

GRAND 
HOTEL LAFAYETTE 

JJucureştl. Calea VictorieI 11 
Cel mai bun şi conforlabil Hotel al Capitalei 

Preţuri moderate Prefu,ri mode-rme 
I SSi 

!'lIunlllJllmlllll.ltlllllmHUnUlIIIIIHIIIUnlftlHlIIllI1flUIIIiIIIIIIIIIIII I 11111111111111111 HlIIIHnJIIlluntmlflU'l1l 

I ' Clromea rimatA I = $ 

i Co.nvO«l,ce I 
5 ~ 
~ .,o.oo.ti cKai, ~ ooilegi - i 
~ ştiutJolri de mrte sau puţin mai b1egi. •• ii! 
~ Fllildcă astă71 este marea a.dul"IJIr...re, _ ~ 
!Si Vă oonv",e O!lIlna printr'o oonVO<B.l"e. !ii! 
E Scopul ad1Illă.rii este cuno!scot : e 
~ Vmn veni cu date despre ce-am ficot, i 
E Ce-am făcut cu toţii co® in "căfa.nă"'... • ~ 
== Unde-avură.m sediul ma.i pe ~ pomană ; â 
~ Fiooare meşter in 1'Ij filei cărţi - I ! &intru. bridge Safll poI'.rer OII chena.r in pii.rti -
~ ObU~t acuma. este ca. să vie, li: 

~ Căci avem aool0 l1"l9..re sindrofie... I 
~ "lUI" m.tâi, desigur, cJa.~p.~. • • .. i 
I Fostt:Qui ,~ptmiditf' pentru zile..6ma.re - I 
E :&~ui prezidiu ce l-aţi ras amu" I 
il TQCIIlai când rartatuJ. se cood6ar tabu. - • I 
III: Du.pă astă treabă, orice pebfivan 1-':,' ~ Invitat de m.i.ne es~ la "gmm.u ••• 
§ Fiindcă, mai ~te ~ muri banal 
~ Vreau s·8Il'ă.t şi SOOIp11l nostru cuttum1... .. 
~ Despre un Vespucci sau d" um (J(].~umb t. ~ .. '.' ... i Aţi citit proJ.>a.bU,. sUb un cer de iPlumb, ~ . 
5 Fi.indcă. mica membru tlrebae să. ştie ii: 
! SportnJ C1I bâ.rfeo.'a. dar şi geogr:ille." • :lE 

ili Intru amintirea. clipelor ce-a.u fost 1-... ' 
Sii . Dem4:mstra-voi a5tăzi cum. C'ă nu stmt prmt 
§ Şi In coIDSecinţă, 8ubse1MJ',$M bnmb - • • 3 
_~=- O să vi elXpHce .... oul lui Ootmnb 1 • • • ii 

Pentru !l"eU!1tita l8Stei teorii. = I 
§ DragA. dom'lje membru, ~ti ~t să vii I Ou Qn cIn ma.t mare, ~llt ID pii_.... . • i 
i Oi:n.e n'are ouă, să aMum ... ~ ! ... ~ lE 

; -, SCORBURA SOOV ARDA. BUMB1JBAŞ JI 
! ' pt. conf. G A V R O O H E 
~ . 
IIIUIlIlIIIIIIIlillilIllIIlilIIlilIIlllIIlIIlII".UUIlIlIllIIUIIIUHIIRIIHIUMllIIIiIIIUIIIIIiIlIlIIIIiIIIIIIIIIIIiUHlfIIIIII 

'"Slii eleei ai liteelur din . 
BtDSIlU se IJEuunizEDm , 

UD număr de foşti elevi ai aces·1 ltlate s'a ales Wl comitet ad.-hoe. 
tor instituţiuni culturale româneşti insărclnat cu organizarea coavenl ... 
s'au intnmit in mod spontan, în filor. Intrun1ndu-Q comitetul & fi" 
seara de 25 Maiuj la o masă cama
raderească, pentru a chibzui dacă 
s'ar putea organiza. tradiţionalul 
"Maial" al Braşovenilor şi in Ti
mişoara.. cum 13 ani dearâlldul, pâ
nă. la evacuare, s'a sărbătorit &

ceallt.a. manifestare naţională dm
penească în Cluj. Majoritat'3a celor 
prezeIlţt a fost de părer~. că. din 
cauza vitregei vremurilor actuale. 
nu este potrivit să se manifeste foş
tii elevi Bra.şoveni in cac~' ul unui 
"Mai al" , cu acela., fast şi veselie, 
precum s'a putut realiza aceasta in 
Cluj, in Timişoara, Târgul.Mureş, 
Deva şi tn alte părţi. 

Astfel s'a luat hotărîrea, ca -
până la alte vremuri mai prielnice 
care să ingăduiască. o atmosferă 
mai caldă şi de unanimi insufleţire 
- în locul lI1anifestaţiuni1or noas
tre tradiţionale să se organizeze lu
nar câte-o convenirc intimă, pentru 
strângerea rândurilor foştilor ele
vi, de toate vârstele, în scopul per
petuării vieţii de ca.maraderie .. bra.· 
şovenească". 

Pentru exeeutarea hotărirei 

xa.t prima convenire pe ziua de 11 
Iunie (Duminecă) ora 17 tn localul 
"Terasa. Eminescu" (P.vllQnw, 
sportiv C. F. R. Restaurantul Brio
zaş). In caz de ploaie Intrunirea. .. 
va ţine In sală.. . 

In cOll5ecinţă facem mi cild1U'Oil 
apell&. toţi foştii absolvenţi ti elevi 
al ,eoalelor menţionate, ai. pa.rt.i~ 
pe la aceasta conven.ir9 fh numit 
complet spre a.-şi reaminti lmpreo 
ună frumoasele clipe studenţeşti de 
altă dată. 

Fiind o necesitate şi de ordin SQ.,I 

fktesc, ca' intelectualii bănăţeni " 
::I.rCieleni. legaţi de acelea..şi tradiţii,,' 
să ne putem revedea într'un cent 
frăţesc, veniţi cu toţii. ea si feot 
luăm şi să continuăm cultivare« 
vechiului spirit studenţesc romI.
nesc din Braşov. spirit din ea"" 
atâta frumos şi bine a l'eZUltat pep.! 

tru neam şi ţară. 
La revedere: Comitetul ad-hoe 

1$= 
._s& 

1I11l1ll1llllH II Il 11111111 1I1111111U1Hll1lll1l1l1111111ll1lUlIllI1l\ 

CelUi 9şi răspând;,l 
' ................. ~ ...• -... -.. '-....... ----.. . , li mai mare în fata corului. ţine, Dumineeă. 15 lume a. c. la 

TEoDOR OIDŢA, lA inceput orele 10 dimineaţa, 8idunarea 
tlcql Dima. .. In tot pimân- generală anuală., in sala festivă 

· '14101. ia lucra.rea celui de al a baroului Timişoara.. Aceasta 
: m&re oompozitol' 'ardelean, fiind cea de ti. doua convocare, 
~1l: _TreCUJ valea "un adunare.1' se va. ţine cu oriee ~: ,geduri ample ,i maJ"- număr de membrii prezenţt OClclu'l de vinzare ll. A. T'ld8 a~ a mai pus în vânzare şi ziar de caroi românesc 

. de ~ dela trigi·, .1=_ 'N .... t.. 1 Str ,.. N ţui v h t l
v 

d 1 
I .~IilIă.~ •• tempo giu~tn". du- J)o~i membri ai Cercului sunt UUl ... ~oara. • .w.ercy o. ca vec e, ne. ura a, e prunp, , \llIIlI1mmnnll11l!m'!::"H"l!:iII~lillnmmmmmili!l 

, ~ .. ~tmat1a.lnl IitMaC',. i»io-t9At rugaţi .sa. fie Rre1.enii 2. in a:arn de sJjrt alb §:i 15pJr:J:. ~al&tu\ a-cu Albi1:la:. '1\:1. 39.62. I m-r--w'. "pe _ eM, 

A V IZ 
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.Un comunicat al agentiei "Tassll Pcnlru Germania si îmnolriva j 
.Germ ania r~spectă conditiile p~(t~luiw de neagresiune mui lucrează Si Ironlul din1n 

Sovleto-German. cu aceiaSI rigoare cu care le .!U 
r D t

- - U . S ~ I I Ioa DERLIN, ~4(Ra<lOr} - La cn.en, -la WilheI!n.s<ra es ee il $1 olunea 01fle e or o intrebare, pusă de rePrezen- răspuns negativ. c, 

Moscova., 14 '(Radar) ~ Agenţia racter teritorial şi economic şi că tea.scă intens de război contra. Ger- tanţif presei, dacă se poate afla, Pentru Germania - • 
.Tass" transmite următorul comu- actualmente s'ar duce tratative in- maniei şi să-şi concentreze trupele ceV31 mai' amănunţit, asupra în cer.curile amintite,~ . 
oicat: tre Germania şi Uniunea Sovietică in apropiere de frontiera. germană. conţinutului convorbirilor care cI~~~ un :nt. Impo: 
Incă inainte de sosirea. la Lon- pentru incheerea între ele a. unui Cu toată absurditatea evidentă a au avut ~oc In timpul vizitei Ge- fu~ti ;f~~ nO:pltleollla; ~ 

dra, a dlui Cripps, ambasadorul nou acord. mai strâns. acestor svonuri, cercurile respoIlSa.- neralullll. Antonescu la MiJ.n.. m·lt'll'tar. ' ~. 
Angliei in Uniunea Sovietelor şi 2. Că Uniunea Sovietelor ar fi bile din Moscova au socotit că. este 
mai ales după sosirea sa, presa declinat aceste pretenţii şi că, in indispensabil faţă de svonurile lan
engleză ~i presa străină in general urma acestui fapt, Germania ar fi sate stăruitor să autoriZeze agen
a început să lanseze svonuri despre inceput să-şi concentreze trupele ţia .. Tass" de a declara că aceste 
"UD. apropiat război între' Uniunea în apropierea frontierelor Uniunii svonuri eonstitue o propagandă, 
Sovietică şi Germania". I Sovietelor, in vederea unui atac ticluită cu stângăcie, de forţe care 

.-. _ ................... -.... __ ~ .• 7'" 

Moarle !Inui inginer agrico: 
I Aceste svonuri pretindeau: contra Uniunii Sovietelor. JUmt ""tit.. TT_: •• _H "'~--'_"'_1_~ r 

.... o,," a~.~ ....... __ ~1 preUJl\;&t; Oj. l,;a Uniunea Sovietelor la rân- Germaniei şi S\Dlt in acelaş timp 

In aara Domrdta E/·' 
Eri. intre orele 13--14, in gara 

Domniţa. Elena. din 1000.Alib.t., • m
cetat din via.ţă, in urma unui acces 
de apoplexe, inginerul agronom 
Anton Fekete, de 58 ani, din co
muna Gavojdia, judeţUl Severin. 

acasă. In timp ce a...,tep~. 
f'tmt (UliU ae un fulgerăt~1 :Uniunii Soviete1or pretenţii cu ca- du! său ar fi inceput să se pregă- interesate să provoace o nouă ex-

,. ....... _ .... _ ............ __ .. .. .. .. .. ... ........ • • ... tlndere şi o nouă desfăşurare a 
războiului. 

apoplexie. 

Englezii n'au doborit la Malla 
10 avioane ale puterilor Axei 

BERLIN. 14 (Rador). - In 
~rcurile competente din BerJiin 
.;e doolară. că, ştirea publicată. de 
Ilgenţi~ .,Reu1ler'f, preti:Ilzând că. 

10 a.vioane ale puterilor Axei ar 
fi fost dolboIite la Malta. Dt ziua. 
c:Ifj 10 Iunie, este lipsită de te
mei. .................. -. '. ' .. ~ .. ' .. -.-.-. 

a Cardinalul GHERLIER 
;eneralului FRANCa un 

de amicitie din partea 
maresalului. PETAIN 

remis 
mesaj 

MADRID. 14 (Rador). - eo.. mis şefu1u.i statol1i spaniol, un 
responden1nd 8.gonpei "Bwras- mesaj persooaI de amiciţie, dia 
OFl" transmite: partea mareş.a.lu1lui Petain. 

La. Ol'8, 12.30, şeful proWoolu- IIWnte de tennin9)'e81 a.udien-
fui a V6Ilit la. ambasada. Franţei, ţei, gerwera.lisimul ... rugat pe d. 
de muie a luat pe cardina.lul Pietri să intre spm a part1clpa 
Gherlier şi pe ambasadmul' la conversaţii. 
'Fnm~if Pietri. pe care i-a con- Cal'ClnaJu1 Gherlier a părăsit 
dus Ia pa,Latul Prado. . palatul la ora 14.· . . 

La ora 13, genemisimul ()nIl)nui1Ie a.n folst cJ&te. e8.şi 
.~ a primit pe card'irullul la sosire, de un ptatoln de C81Va
Gherlier~ oare, în CUl'SuJ înltreve- lerle~ din garda peftiOnaIă. lui 
derii ce a durat 47 minute, 8I:re- C~ndiIJo. 
1+ .............................. '.-.-•. III! 

CHESTlJUA POLIŢIEI IW NICIPlULm TIMIŞOARA 
Vr. 7751. S. din 13 Iunie 1941. 

p u b 1 i cat i un e 
Se aduce )a cunoştin!a tutu

ror, următooa.rele : 
1) Cu mceperoo. de astăzi., rau 

!\e VM mru"admite în trenuri de
cât nu.mad călători cari posedi 
autorizaţie speci:aJi. 

2) Aceste siutorizaiUlli specia
f~. pentru l1uuicipiuJ Timi~ 
l'a, se ,eliberează. de Chestura 
Politici, la un birou special în· 
fiinţat, în ci:ădireao WJChei Che
sturi, • parter, uşa 3-a din Str. 
Mă.răşeşti Nr. 3. . 

3) Aceste autorizaţlum se vor 
elibera justiţiabilool'. cornel'
cianţik.r şi industria,şilor ca fir
mă. in'.serlsi, bo1na.vHor cari nu 
pot fi ingrijiţila re.,..oomţa. lor, 
(eventluaf ~soititori)or) •. în U· 

I1f!e cazoo de ~ agriculto.
rilor. numai până la. proprieta.
tea lor şi diferitdlor întreprin~ 
c1eri s'au insa.tala.ţiunOOr de OI'

din obştesc. 
4) Avrt~rhaţiuni penna.nente 

DU se pot elibera, decât n~ 
de clLtJre Ma;rele Stat l\lajolr şi 
llODIai ptmtru anmnite cazuri 
5peCial-e. 

5) Sunt setttiti de autoriza.
PtmI : mrlimrii âctivi, pe ba:m 
eamcte~()r tiP. C. F. R., oonCl'lll
tra ţi de oriee grad!, posedâ.nd 
OIrdine dt" cb6lD8.l'e scris s~ te
lflgl'afie, ptn"SOnallll C. F. R. in 
ftmcţitnlE'~ pe baza. carnetului O. 
F. R. şi pe..rronalul poliţie!lll.'SC in 
"lBlcţitme, pe baza. oo.rn~fu',I!)r de 
reetmGl1l.5t.ere. 

hram CUt 9 pios 1 şi in C8.t'e se va 
arăta. : 

Numele şi Pronmnele solicita
forului. Nr. aefluIui de i~J;m,t1bat~ 
şi cine l-a eliberat, dl'J'IDiciIiu~ 
(Strada şi nnmănJl) şi 0"<1_ de 
destinaţie. b~-

7) CERERU,E SE VOR DE
PUNE CU MINIMmf 48 ORE 
INAINTE DE PLECARE, CU
NOSCUT F1IND CA AUTORI. 
ZAl1ILE NU SE POT EU. 
BERA TIMP MAI SClJR.T. 

8) DOOnn!i fucţIDnari de Stat 
cari călătoresc în intr0-e6 die ser~ 
eviiu pe ham de ordine" st!iperl-
8Ol"e, voo- dewoe cererile sau 
adresele Instituiiillr din ca·re fac 
parte. ta. bi rouJ de urgen ţi. ce 
funeţiOJ1oerllz3 la Biroul Popu
la1âei din Str. Lenau (Oame. 
ma~). 

9) Cazurile de moo.rte se VOI' 

deonne la Chestură., JlII.\Jatm 
"Wlen", ddmJJllllui Secretar Dr. 
Drăghicl. 

10) Se Muee ta. CU1JOştintă tu. 
turol'. că nu se! plăteşte nid un 
f(>1 de taxe ~f Dt'"tltmi n·a.~ drep
tu' să. 10 prcrt.inwa. 

De.asemeni nu se admite nici 
l~ fel de mte-rvenţii si intenne
dieri, cererHe rtY.lX)Iv~ in 
ordinea îoregistră.reL 

Timişoara, Ia 13 Iunie 194,L 
Chestor. 

MaiQr: MIeu CONSTANTIN 
Secretar de . Chesturii. 

»r. A. DRĂGHICI 
Şeful Biroului Popnlaţief, . 

T. MARIAN 

In consecinţă agenţia "Tasa" de
clară că: 

. Defunctul venise în localitate, 
avand de aranjat diferite cllestiUa 

ni, iar 1& gari s'a dus ca să plece 

Până la. !iOSirea. unei 
a Sah'ării, ing. Anton Ftk 
cetat din viaţă. Cadal'1'11l' 
transportat la morga 
din cartieruJ Iosefin. 

1. Germania nu a prezentat Uni
unii Sovietelormcl o pretenţie şi 
Du-i propune mei 1JD fel de acord 
mai strâns şi prin urmare nu pu-
teau să aibă loc conversaţii în acest .-......... • • • • • • • • .......... .. 

:!~': ~~~:. -::.! r.;:; Afacere scandaloasă cu formul~·~ 
::::=~ ';':!~t~r!:= ' .. pentru autorizatii le de seâ ~ 
:;:e~:!~vie:tec;:.~~r::: În perimelrele militare 
cinţă, după părerea eeJ'(lurilor s&

vietice. svoourlle despre intenţia 
Germaniei de a rupe pactul şi a 
pomi un atao Impotriva' Uniunii 

Locuitorij speculati CU câte 10 le: 
fiecare formular pentru cerere 5, 

cad in nouile perimetre" .' " 
înseamnă că domnii ami. ~ 
calcu1.at să în-caseze cam 1 P 
lei. sumă stoarsă în me.i ·t 
din punga lcuitorilor si, 
n:a . să se împar.tă pe'~' 
ca:l ai'aceriştil sunt do: 

Soviete]or, sunt lipsite de temei. DuDă cum am arătat la. timp, 
Ia.r aducerea, in reglunne de E9t şi anul âcesta. zonele de interes 
Nord-Est ale Gumaniel, a trupelor militar au fost extinse şi asu
gennane rămase libere. dnpă ope- pra altor străzi. Şi, fireşte, 10-
raţiunile din Ba]cani. din ultimul cuitorii din nouile perimetre au 
timp, este determinată probabil de fost invitaţi să se prezinte la 
a]t) motive care nu SlUlt in legă-tu- cir.cumscripţiile de poliţie de ca
ră cu relaţiile Gennano-So'\-ietioo. re &p,arţin, cu câte o cerere 

3. Uniunea Sovietelor dupi cum pentru obţinerea unei vize care 
mese din politica sa de pace - a le dă dreptul să locuiască în zo-
respectat şi iti propune să respecte D.ele de interes militar. 
condiţiile pactului de neagresiune Toate acestea sunt perfect le
Gennano-Sovietio ,i de aceea g:ale. Dar nu tot atât de legal 
svoourlle că. Uniunea Sovietelor se este şi ceeace fac domnii din ca-
pregăteşte de rizboi, impotriva misia de zonă care funcţionează 
Germa.uiei, 8UIlt mincinoa8e JI pro- pe lângă Circ. II-a de poliţie, în 
vooatoftre. . 

4. Exerciţile periodice de vară 'iQrdna căro~ cade întreaga re-
ale rezerviştllor a.rma.tei roşii~ care zol'\l'are a solicitărilor de vize. 
au 100 actualmente, .. şi apropia-. Aceşti domni, pentru a putea 
tele ma.nevre, nu au alt 800p decât realiza import.ante beneficii, şi
instruirea .rezerviştiIOl' ,~verifica.- au confecţionat, la o tipografie, 
rea funcp.onărli aparatuhai eăilor pe cont propriu, un mare stoc 
ferate. 'Ca.l'fI se face. după eum se de formulare-tip, pentru cereri, 
.,tie, in fiecare an. :o. aceea este pe ~ri le vând locuitorilor cu 
cel putin absurd ea acel!ite măsori preţul ~ 10 lei bu'Cata. Şi cum 
ale armatei roşU si ne pl'flZentate numai în cartierul Fabrieă sunt 
ca măsuri ostile faţă.e Germania. aproape 20.000 de locuitori c.ari ........ __ ._ .. _ ............ _ .... _ ...• 
fortele britanice si nanllislice 

si-au accentuat presiunea 
in toale sectoarele din Siria 

Vichy, 14 (Rador). - iată co
municatul militar francez, din sea· 
ra zilei de 13 Iunie: 

In cursul ultimelor 24 ore, pre
siunea forţelor britanice fi gaul
liste, s'a accentuat in toate sectoa
rele fără rezultate importante. 

In regiunea de coastă, gmţie 
sprijinului constant al forţei nava
le, ce sporeşte mereu atacul infan
tenei ei carelor de asalt. inamicul 
a putut, Joi la sfârşitul zilei, să 
inainteze câţiva km., până Îll jurul 
localităţii Saida, unde uniJăţi1e 
noastre continuă să reziste cu toate 
bombardamentele foarte violente 
la <:are sunt supuse. 

La Est de Hermon, !n cursul zi
lei de Joi, a.vioanele noastre de re
c~oaştere au pus pe fugă elemen
tele blindate adverse. Un atac de 
infanterie insoţit de care de asalt. 
asupra localităţii K1s.sue, a fost 
respins. 

In cursul dimineţii, trupele bri
tanice şi-au indreptat efortul mai 
spre Răsărit, unde sunt in curs 
luptA. 

AvIaţia militară britanică a bom
bardat din nou, in mai multe rân
duri, portul Beyruth, ln noaptea 
de 12/13 Iunie. . 

In aceiaşi noapte, şi in ziua de 
13 Iunie, aviaţia oo&.'!tră a conti
nuat acţiunea ofensivă, contra tru
pelor adverse, cu toată apărarea 
antiaeriană, foarte activă. 

In deosebi unităţile noastre de 
bombardament au atacat eu succes 
('oncentrări de forţe motorizate la 
Sud dA F:tAY. 

mar. 
Dar ceeace intrece ~. 

s;andalului, e că cei do;", li! 
1'lşti, obligă, prin teroaN. , li 
cuitori să-şi procure fe.. 
numai dela d'ânşiI. ~i ~ 
altfel: cei. cari se prezir: 
cere~ yscnse de mână " . gl 
maşma, sun respinşi, b. .'~ 
înjuraţi şi daţi afară. N: 
primesc nici -cererile fi, 
un formular tip procura: 
altă parte, eu un leu în' 
zece lei, deşi textul este' HI 
Cel' ca' ~ y Wt' "MOI' n .se lDcapa meaza: _ 
da 10 lei pe fo~ular [ ,a., 
nuţi afară zile dearândnl. ~pa~ 

Pr . y • 1, ~j 
eClZam! .acest sca~' /'! 

petrece numai la Circ. TI" 
poliţie. La. ceLelalte circllt' 
ţii nu se vând formular~ 
se primesc chiar şi< cerer~: 
se de mână aşa. cum s'a 
în primele ~le' şi la CUt 
mai înainte ca cei doi aia,' Il( 

să-şi 'Confecţioneze foml' 
amintite. 

Aceastii negustorie D • 

tă, a fost adusă la euw . 
dlui Chestor Maior MiCUf 

fect Colonel Affix Nasta. 
de către locuitorii' cărora~ • 
respins cererile şi au f~: 
afară. . 

D. prefect Colonel Ale.~! 
Nasta a dispus să se fad' tllld, 
chetă urgentă si cei doi il li 
rişti să fie schimbaţi ime&:' Val! 

m.tto proba.bil, deci, ce. ~ 'eilpe , ,·e 
negustori de formulare sa:: 
locuiţi până la apariţia ac': 
rânduri, ceeace este de 1; , 

tat. Dar numai atât nu t':~ e" 
ajuns. Pentru înselăciunlir II 
mise. pentru călca!'ea. oro::. C 
categorice date de Conac': 
rul Statului si cu privire b 
stea d~ C'.J'll"P: trg.btlQC:ii. des Uw 
vadă toţi slujbaşii statul~L l'e$p. 
doi afaceristi trebue sancilt" lIs!ii 
cu severita'te. ro O ÎQj 

XEQuon D.~ 

Il) Ct,.odI1l1e p-mltrU 'ft~t.e au
~or::-;~thi'lî sflooifoJe, se 1lOT face 
pe jumă.ta.tt, coală hmieJ tim-

In regiunea Me..-giaym-Hasba.
ya, trupele canadiene au l'9hloit, in 
cnrsul dupi amiezii, atacurile lor 
di .. ; curowdiUlhteţU. Ele au cucerit 
unul din pl)StlTlrile noastre Inainta
te, dar In toate celelalte puncte ele 
s.ufost oprite. -

______________________ MM ___ ~_;:::~~~~~~-;;.:~~:-________ --------------,-------------------------1r 
:riPOF~ ~iJDC&", :limifOU'8i 
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