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Joi, 1~ Iunie 194"1 -
Toti trebue să păstrăm Înc.TeJ 

derea în drepturile neamului.s&. 
ducem o luptă de credinţă, de 
muncă şi de jertfă1 şi, prin jertfă, 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă 
dreptatea străjueşte lumea. Si 
dreptatea lumii va fi dreptatea 
noastră f 

/ ---
J.tEJ)ACfOAB~EFrk. 

tiura-S.efăneseu 

ClJn~J.IlM1J'fb' ŞI ADMINIS'I.'BATM: 

Em. U~nreanu, colţ cu 
Eagen de Savoya, Timişoara 

reWon: 39-86. ,,~ .. T\l 
111..1_4'_ +inn...-.. ... • 111...1:0 

. trecute în easteJul Metro
s'a stins din viaţă. dr. Ale
~icolescu. Mitropolitul BIa-

său plăpând a primit cu 
~ creştineasci\ resemnare îm

tainică a m()rţii. 
de zde suter1nJa s'a IncUl

trupul său şi el a accepta t-o 
ea pe un semn de sus, trimis 
aleşi. A indurat intreg calva
seea st.oică. :resemnare. care 

aminte de biblicul Iov şi 
call1ek-llCÎwoea cuvintelor sale: 

A dat, Domnul a luat. 
. numele Domnului bJnecuvâ.n-

• 
"krooolit,11l Blajului a fost de o 

sfinţenie eăUtţi în lung~ pos· 
~ 1). liată asprli. de mU(leme. 
adel'ărat .,;;... Ca pre-a puţi-

..... 11" aM., - .,1 II·", pn,.uca-t 

sa bea viD, ci a predicat apă 
bea o~t, după pilda. sublimă 

Dar vieta sa nu e 
100 -e.IOCVOZ1t&- pila. d'O ",~r-

ei a fost şi distins cărturar; 
eli rară putere de sim

un minuna.t dat' de 8XteriO-

sa viaţă e presera.tă de 
rodnică. a muncii sale. '. a inceput-o la Reghinul 

unde se distinge ca un emi
De aici trece la Blaj. con

!ă fie la fel de apreciat: 
studiiJor seewulare ve

daseăliror ~Iă~ni s'a. rostit 
fel, că adolescentul firav, 

eirtili)r, trebuia. să pleee 

alL~t"ra atmosferă dela .. Pro
Fide" tinărul cleric român 

laurii biueeuvântaţi ai alese-
în~q,iri, luâ.ndu-şi doeto .... 

iA r~ologie şi Filosofie cu. ca.Y. 
"Magna cum laude"" 

ani cât a. stat in .. Cetatea 
, l{lt timpul liber la oon88.-

anei pasionate şi îndărătnice 
a trecutului româ,nesc. In 
biblioteci de acolo, în im-

sloveror, 8 găsit aâtea do-

• • • 
vezi a nemurit.oarelor noastre dl·ep
tun în pămâ.ntul Daciei străbune. 

Cunoscător adânc al zbuciulJllloo 
tei noastre ist.orii. defunctul Mitro
polit al Blajului §i-a Iubit Deamul 
cu un cald şi nesecat patriotism. 

Ca om de ştiinţă şi cultură se im. 
pUne priu IU1n:Ui.ruI. va,ri"t",t.,,,,. 91 
temeinicia cunoştinţelor sale. 

Mai anii trecuţi. cu ocazia dezba
terii unUi proect de lege ce a.vea să 
sancţioneze avortul, dr. Alexandru 
Nioolescu a rostit În Senat o lungă 
.şi documenta.tă cuvâ-nt&re. care s'a 
impus prin ,"aloarea ei ştiinţifică: 
medicală., socia.lă, naţională şi mo
mlă.. Sfetul hătrâ.nilor Ţării a ră
mas surprins de ~înţelepciunea vlii
mcului unit. 

Mitropolitul Nicolescu pă.truns 
de !iuliul cald al credillţei, l-a fră
mântat donIl misionarfsmului. L-a 
ademenit calea aceasta spinoasă si 
în anul 1910 părăseşte Bla.jul 'ji 
trece Ia Românii de peste mări. 
Activitatea sa acolo a fost. din cele 
mai rodnice. Defunctul mitropolit 
îşi aducea cu drag aminte de timpul 
petrecut in mijlocul fra.ţ.ilor din Lu
mea Nouă, nnde a semănat lumina 

•• 
După reintoarcerea din America. 

În anul 1922, Papa Pius al X-lea, 
care I-a apreciat în mod deosebit. 
l-a oonsacrat Episcop al Lugojului. 

In această calitate şi-a leg~t nu~ 
mele de o mulţime de bisenci şi a 
desfăşurat o intensă acth.itate. 

In 1936 Biserica Română-Unită 
h alege lUitl'opolit. A păswrlt cu 
înţelepciune şi blâ.ndeţe, alungâ,nd 
duhul nefast al confesionalismului 
desbînător. Catolic practicant. a 
dus o viaţă. de a.scet.şi a iubit cu 
egală 'măsură pe toţi oamenii săi. 
După ce a indurat chinurile cau

ozate de sănă.tatea. SIa şubredă şi 10-
",'it în inimă de durerea cea mare: 
ciuntiren Patriei, Mitropolitul Ni
coleseu a plecat pe drumul fără. de 
lnt.-.....,.,...,. in 1 ...... .,.., p", .. U "'io-.om .... ' 

ÎB Iocru de unde a fugit toati dure
rea, întristarea. şi susJlinarea ••. 
Odihnească in pace! 

Tita Lacac;n 

trebue să anunte R~~ch91· . : 
dacă vrea să . ducă tratative 
economice cu alte state 

J 11 (Rad07). - La 
de Externe al Rei

rla pug astă.ci .n.trobarea 
Franţa, ca stat in~? 
duce tratative ec<mmice 
!Jta.te. 
r~twr cU ~ dWt 
~ gtt~ al tattti 3tat 

are Q068ţ ăr~ iMi ,. 

droa1'ece Q mGre parte a.. Fran
ţei se află sub dominaţie ger
~ Ii'rtmta. trebu.p. să IUHllnţe 

şi Reichu! de . trata.t~vel~ pe oe:a-
re vrea sa ~ ,.ntrepn,ndii,. ' 

Actu:alJnefjte, Franţa . duce 
iJ8emenea . tratative cu. câteva 
ţări europene. Dmo .to;tuJ _ este 
~ la i1K:eP.ut•· .. 

General ION ANTONBSCU 

DeClaratiile cilui Churchill 
cu privire la infrângerea din Creta 
si actiunea militara din Siria 

Paraşutfştii . germani n'au purtat uniforme neo • zelandeze 

Un răspuns la alacurlle dlui Hore Belisha 
Amstar~ 11 (llador). - altele, - după. cum a.nunţă. po

Corespondentul agenţiei .,D. N. stul de radio Londra - că gu
B." transmite; vernul englez se strădueşte să 

In timpul orei întrebărilor, d~ trimită neîntrerupt material de 
Churchill a declarat, Marţi, în război în orientul mijlociu şi să 
Camera Comunelor. că ar voi, organizeze în primul rând o pu~ 
inainte de ·a vorbi despre situa- ternică aviaţie în această re
ţia 'generală. să facă o· decI a- giune. 
ratie temporară, cu privire la Relevând criticile exprimate, 
situaţia· din Siria.. dar rapoar- in legătură cu rezultatul lupte
tele pe care le aşteaptă nu i-au lor din Grecia, prim ministrul 
parvenit încă. britanic a insistat asupra faptu-
După discuţia ge;'terală. în lui că generalul Wavel şi alte 

cursul "Căreia. fostul ~ministru· persnalita,ţi,· au crezut că An
de război. Hore Belisha. a eri- .e-lia va avea sTii să înviP2ă si 
ticat sever strategia şi politica a adăugat că. la urma urmelor, 
de răsboi urmată de Anglia, d, afacerea. cretană nu va avea 
Churchill a făcut o declaraţie a- consecinţe atât de grave pentru 
mănunţită, in care a spus. între Anglia. .. . . . ...... . . . . . . .. ~ .. ~ .. -.. -... -.-., 

D. Churchill a mărturisit., in 
legătură cu aceasta, că. para.şt1r
t~tii germani nu au purtat uni .. 
forme neo-zeland.eze şi a SPUS' 
că este vorba aei de o .,.neînţe- I 

legere", 

Prim miIllci trul a. declarat 
apoi că este regretabil faptul ei 
trupele australiene şi ne~ 
landeze din Creta au fost însăr .. 
cinate eu () povară atât de grea. 

El a spus că pierderile briJta.. 
niee din: această insulă se ridică 
la. 1~.!500, >nor? ~~ 9i diepa.
ruţi. fără să se ţină seamă die 
greci şi de cretani. 

Retragerea aviaiei militare 
brit.>.ruc-o din. !noulo.. <:>~Dor S. d.QI~ 

torat unei hotărîri a. :com,a.,n<fa.. . 
mentlliui forţei aeriene din 0-, 
rlentul Miilociu. }l1a.,t.ă.în 'tlT"fTta. 
propunem generalul FreyOerg. 
comandantul suprem. al corpului 

. dela fjimi~oaiaf' 13ugo,·· ~I "fad expediţiona.r din Grecia. 
Y Y Revenind la. cl:J.estiunea <:tin 

'BUCUREŞTI, 11 (SIR). - mână} Drăghiceanu Elvira} Siria, prim ministrul a declarat 
lJfinisterul culturii naţionale a Franceză~' Roxin Margareta~ că, Anglia nu ar urmări ruei UD 
întocmit coinisiile examenului Istorie,' Maoo'1.escu Geografie; plan de cucerire. Situaţia. miIi.'1 
de bacalauriat teoretic pe sesi- J eana Piţu} Filozofia. Şcoa1a tară din Siria este bună. Acţiu
unea hmie. Membrii aceste>i" Normală Lugoj; Onu CO'1I.3tan- nea contra acestei ţări ar fi za~1 
cmnis-iuni~ se vor prezenta la tin, Latină,' Coman. Augustin, darnică, fără prealabilă punere· 
centrele de examen, pentru a Matematici; Grivu Niccflae~ la. P1.mcta. apărării egitylene.; 
începe lucrările, la 12 Iunie di- Fizica. Adversarilor politiei ai guver .. 
mineaţa. Comisia IV -a, Araă~ lC1catul nului, d. Churchill, le-a replicat 

Proba scrisă începe dimi- li~eu.lui Moise N ~coară, pr~e: că nici un guvern nu a.r fi în sta~ 
neaţa. la 12 Iunie. Verijicarea d'nte' A heI t M t~-.,. - •.• ng u a, a vllr.u41ClJ ~ rt - ~_.' 1 d ~ f" actelor se 00 face carwamitent . .~', . re sa poa e raz~lU aoa. l~ 
eu l:ucnIrile. ' Damd. Roma:w;;' P~erre 0u1rdd,. care gest pe -eare-l fac.e {lJr 11 

. Franceza; Gavanescu Ed. 18to- . . _ b' v 

Comisia l~a Tim'!§oaraJ Li- . L t·t· R . G f' spionat SI daca ar tre Ul sa se . . . Lo" ne; e lJ W apc~u~ eogra 1-e; , _ . ... A • 

ceul ~..DuwonovfCt ga ~ com- Gh. Bota Filozofia. Teodor6- ~tepte sa pnmeasc& In anca 
flW:di di'H.: flTe",'1edinte P. SerOe8- "' ... u. Gun~~. Fi;;;"k;tl. ' clipă. "O l"O'Titur'" do p-u::==toJ. l-

eu, MatemaiciJ' m~mbrii: Ion Comisia V.a, localul liceului spate. 
RO§u, Română.: Brasei Rene) ~JGhiba Birta", pr6§ed~ntp.: E- Amsterdam, 11 (RadorL 
Fi'anceză: Bizo Petru, Istor·ie; mîl Pop, Ştiinţele Naturale; Corespondentul agenţiei D. N. 
Virgil Pau~ Geograjie; Oancea SUci1~ Aurora, Română; Elena ll'_ .. .,.. ...... ~~;; .. 
Ue.HUr,(J,J O"V7Iit"', ... • lJe·· .. f<:> u.....: ... - Damian Franceza' Bonoiu Lu- .. ~_" __ _ 
1'ale' Cio/lec Victoria, Fizică,' creţia l~torie • R~eanu Maria Postul de radIO englez anun-

> • • 1" ~ ţV ~ d W ce a scultat declara.-Comisia ll..a Ttml§oara, 10-- Filo.-zolia; Terenţiu Olariu, La- ~ ca u~a a. C 
calul ,-Liceului german". Preşe- tina; Bucu1'escu Florica, Mctt~- ţllie dlUl Ch~r:hlll. ~el'"a v o.:
dinte: . C: Petreanu.·· Istm-ieJ matici şi Ecaterir..; Osice.anu .. ~un:l~r a n~H~at şedinţa fara. 
praf. univ. Sibiu.: Ju,eu Nicclae Fizică. sa paraseasca la vot secret. 

Română,' Gher Iuliu, Germană,' _ ••••••• ~ ......... __ ....... ~.~ •• ~.-:-•. ~ •••. ~ 
Iosif Schutz, Filozofie; Kleini-
chardt,Ştiinţele Naturale; An
tan Scheler, J[atematici; viCe
presedinte al camisiei· Jiind . d. 
looif Schuh . 

ftmbasadorul Frantei la Ankara 
a incetat din Yiati 

. Oomisia 111-0, Timj§oq,ra, loca- ISTA.t~L, '11 (Ra.dor). -= 1 EI:fojrese numit la Anlm.rll dA 
luZ· liceului . ,}~arn;en SYlv.'a(~~ D. Henri, atn!-a.sadorut F~tei guvernul d!n Vichy.., in tl.J:.::~:-:t.a. 
preşedinte. Grădinare8CU Şti- 10. Ankara, a. tr~t Marţi din trecuti ia ~ tUm ,Mas~I~1i. 
il'Îele. ~atura1ei C6năeG, Ro- .:ri!ă In ~ BIlCi o~ _ '.. . . 

-.. ........... ~ ...... .a .. $~2~ ........ $.rr~ ................... 17. -



E".UL 

Timiş:Ţ0!'6ntal furnize!lZă !Sr-ec.fac.6te LA CINEMA rISA 
_ faIna pentru alte Judete HIIIMIl_mmtft...."ntIUI .. 1 ' 

D.. .. C. Marinescu. ministrul goa.ne de grâu !li 13 :wgoane făină CI N EMA T O G R A F E 
~ naţionale a hotărât să.se la CoufBDţa. . 
~ cereet.ări in Întreaga Pori pen- De asemeni s'au aplicat pe 100 Capitol: Serata. Brigittel 
ftar .. se oon~taia modul eum au ssn«'tinnl tuturor eontravenienţUor (Was will Brigitte n .. 

E:
1 neeutate măsurile luate.peo- la legile lJi dispoziţiile în vigoare ti Thalia.,: Patima. '(Leiden

aprovizi;)np.rea popula;'fci. 111 s'a.u hmt diferite măsuri dJD cele schaft) .. 
5CC? u. Gr;~C"re POPf"st'u. S&- mai practie,e pentru înlA.turarea A~lliQ.C: Fete din B&tet 

j..etar it_JUt.!: d ?~b~c:etar~t~lui g.reu..tăţilor ce s~~ in calea a.p1'01oi- (Herz m?de~ mobliert),. 
~ stat al aprO\'lZlOnanJ, a V17..1.tat ZIOO.arel ~pn1a~l. (JQrsn •• :&;ti 1III inger. 
...., trftut" judeţele: Tim~ To- 1 ........... -.-.-.-.~.-.: ..... -.• _ •••• _ •••• :-:-.2'@* 

::;~~d('ţ~I~:l('::I::v!iş~~:;~~.i:. Crucerm Rosie filiala Timisoara 
..... judeţ,e d ..... inspectat, hale-
Je. oboarele, brutăriiIe şi aUe cent.t'c Se aduce la cunoştinţa generală, 1 organizează Ja Spitalul MDitar din 
!de de!Jfaoore a mărfuril{;r. De co- că FIliala Crucii Roşii Timişoara, loealitate 

!I-a -..nt eu d-Dii prefecti. d·_ a. "Cursuri de infjrmiere voluntare!J-t 1bă8arile Indicate pentm apro-
vizionarea popularţîei. Facem apel la Româneele şi ce- aI!'3 e datoria sfânti pentru femeA, 

Intre altele. s'a hotă.rât ca din tăţencele miuorit.are, cari ştiu 1'0- a se preg-;tti pentru. rostul ei de 
)iri •• Timi, !'Ii se trimită 20 de mâneşte, din o1'8oŞ'Ul Timi~oara. ea ajutor, cal"e e aJinarea saferln1;elor. 
""oane de făină]1\ Bucureşti. D să se înscrie la aceste cursuri, ei- Aceste pregătiri se mpltă in 
vagoane la Bihor, 5 vagoane la Hu- ci, precum orişice bărbat e dator ctuSorlle înrrin~la Onreea Roşie. 
nedoara 9i ii la Severin, iar elin j.- a se pregăti pentru rostul tiAu de CETAŢENCE TIMIŞDRENE. 
deţal Buzău si se trimită 14 va-- apărător aJ glie. strămortetti, tot INSCRIEŢI-VA. LA CRUCEA RO-
-_&&II __ m*ftl!lillEli!.nW"!"!I'.!"_~2'!!7·'1i~rl'!'!: :1115 ____ .m~ ....... 1 • ŞIE LA ACESTE (JURSURI, CĂ~ 

Clnelna CORSO 
MI 

CI l'."V E CU PUTINŢA. SA RĂMA. 
NEM NEPREGATITE. 

Ar ti azi o lipsA. dela datorie ,i 
nimeni in trecut DU • lipeit dela 
datorie. De aceea nidăjdllim,. că. 
apelul nostru va fi ascultat, având 
credinţa uestrămutatlln patriotis
mul şi devotamentul vostru. pentru 
binele V08tru, al 8Oţi1ol' !Î elOpiilor 
'V~ la nevoie. 

Inscrierile se :fse pinA la lIS lu
me 1941 Ja secretariatul Filialel, 
Palatul CnItural(fost Hotel F'erdi
nand) etaj 1 .... 38, fii. zilele dt>
luera d. m. dela 6-1, unde fiUl pot 
vedea ti eondiţhmiJe. 
.. Preşedintă: ZOE Dr. Coete. 

; ~ Secretar: Comelhl S. Ştefan 

al 
LENY M~ AlI:;BIEWl 

O come<tie~~ivă:~ptmă.~de v~ 
-----------------------'~-~"~.~~----------__a 

J}am...; şi s8l'b •. şi la. 101.'eie.1l 

MICA P UB LICITA 

1Rii!i..;'~C;.CN_' 
cu R.egina Sex-ApeluluI 

ANN SHERIDAN 
. HUMPBBEY BOOAR1: şi FELIX BRESAR'l' 

Prezentarea. ultimelor modelle de modă; 

,On~mn Ap.,U.,. 

\ . 

Apare lIl·fleear-e Zf. Mj.iIII· ... le .,. ..... _1 
~unţu~ în schimb, ~ dublu, iar cele CU, clişeu+1Brif:.!f)e. 
'daL,,()rice8ll~ cerut si apară În alti rubrică dQt ce&'~ . 

pectivi, se tueaa\ dubha. . 

Amm.t-ile peotN rubriQlIe'HCEREBI.DE SEBYICI:WJ'~>('HeDa 
jeP&), Dll se pot publica m adreM. •. emcm ei JHIDIBi 

P.ost.Rest&nte!_ Ia~"'. 



impertan'Ie Dierderi, suferite 
de marin,8 Marei Britanii 

.:t:L'(RadoI")~ -"I1lIIl'-;e1erIm'8Ct1'fnndat"11 \Tapoare' cu nă:4 prezent, aceste fCJll"mSţiunt 
" ţ.a.l forţelor ar- deplasare tata.lă. de 80.000 tone au scufunda.t tn total 33 vapoa,-

I.III1I1D"tCOO1unică. :.ş1 'au avariat grav alte 15 v.. re ~ comerţ inamice cu depla .. 
. re ăeeoa.<rt.a' sudică,; poare. ' sare de 208.000 tone şi au ava;. 

·,şi:în!.A:tlantiC:,'.a.vi~ l)eAaclFebmarle"1941 ,i pA. riu alte,86 vapoare in~ 
. . 'dOuă. caI'g'Oboblri. .. _ . _ . _. _ _ , ~~. re'Wta1ii. de '.~.s.. .. f._ • .;.._ ••• -.-•.•• ·.-.~ .......... .. 

f->ş]~ avariat alte La Los .. Ane;elos 
. wo-~ . ::atâtde:grn.v

J 

~'. fi ~Consider.a.te pier
. ~lttl'BristolJ un vas 
, -e fost lovit de o 

Doi japonezi şi un american 
arestaţi pentru sabotaj . 

. de Nordt detalia-
,. ID' ..... i .... ,.o>U.!ost respinse LOS-ANGEI.E,'\ 11 (Itacb-). UDul itu japooezi, numit 

-"" ... ~tnt al66Dţia "Ha~ TOrlJchi Kouo, este de 18 lIII1i. 
e& poritillor germ.ancr vas-OFl't comunid; SeCretarul par.ti.oola.r al lui 
In apropiere de Tobruk Serviciul de sigttmnţă Bm0- Cha.rlie Cha.pfÎlL S'a.u găsit la el 

Matru. rican a MeSta.t, sub incultl&re8 numeroase doooIneBte; p,recum 
te aeriene. desfăşurate de spionaj, pe dGi ~ponm ,t UD §i .. cod BeOret. 
Mărli Mânecii şi în A- fO'St marinar amenaan. ' 

. No~ cum şi in cursul ._ •• ~ •• _ ....... ~~~:.::-.-: ..... _:.: •.• -.-.=.~.~.-. 
lneercă.ri de atac asupra 
" r ocupate, inamicul '8. 

zece avioane, dintre ca
jpte a.u fost doborîte de ~
.de vânat ,i unul d~ arb
: antiaeriană. şi doua de o 
. de vase d-e avantpo3t. 

de trei zile .această es .. 
a doborit patru avioane 
• britanice. 

'l!Îua, nici noaptea, ina~ 
U nu & intreprins vre~o ac .. 

deasuora teritoriului Rei· < 

INFORMATIUNI 
ADON ,\MEl\"'TE: Pe un an mi: "'pentrU ~ ~ y grijă şi 

_ 600 iei; pe şase luni. _ 300 dl'agosteă Deţăr.m~tă ~ o pw.:
lei; pe tl"ei luni -150 1d.j' pq1W ~ţi. tn.ţilor noştri ~ 
institat,ii de Stat fÎ în~ Sooie~te~ Cnl~ ,.~, 
dt>ri particulare - 2000 JeL li Româ.nilo-r din Valea 1'imoIClI

lui şi dreapta. Dunării, vă ;r.oa,gă 
-o- să primiţi priDosut <el de adâncă 

Sealra, farmacisfltdt un băiat dfstiJls, 
De un .ras h{)l[llo9r1c iUte este prins : 
- A venit Ia. mine: a:d UD "bIeond" sadea, 
Cim de migrenă dOOsur lnIfen8, -
Spune el în cerctd 1JD()r lntiJnl ~, _ 

PeIg.3 

Şi i-aIm dat .... ~ credeti ? _ prafmi peI1tni _pl_\JfII ..... ro1I'!t'! ... 
Ah, IUJal greşeală nu mi s'a. 'ntâmpJ:a.t - . 

• Dac'o să observe, zău. m'am iCUrăţat!_ 

Pentr.J bltregul material apă- l'OOU1lOŞtmţă şi m~ In

rut în acest ziar - f~ri seDl.I!ă- gâ.n4 pe Atotpu~ să vi 
to". sau eu. pseudomrn-~ dea Durl.ţi ~ săoăta1le, pen~ 
pU!lde Humat d. (jonst. J.. Ştefa. blbeIe şi mărirea. Neamll'hli. 

1 cursul acţiuI\ilor duse nescu, directorul nostru, care e Si triiţi, Preşeidiintele Societăţii 
, ţ" b 't . d tQţoi'latii. si girant responsabo. TbnoIo" (66) A. Andrei, Str'. , navIga leI rl amce e ' . ~ ~-x N:r: 84. ~ 

, '" --o-- Octav VUUVl: .. SCU .. ' 'onare, formaţium aene-- ft<.şti. 

I generalului Stumpff, au Sociietm~ 'JT~', a ~- -o--~ '-
teat. un succes deosebit. ~t. dlui gen.aral (l)meJiu; D. ar. Emil ŢieramI, a fost 
timana ,dela Ils. 7 Iunie Dră.gă.lina unnăItoa.e~ 1e~ 11"Omit aJutor de primar 'al mu-

••••••••••••••••••••• ·.Je • ~. niciplu'hrl Timi~~ In IoooJ.l milital 
oa.re, după cum se ştie, a rimas 

~ i 'ilm~so!lra a !nSI !lresf41 un ~~~=.)u,!:! ,Comisa.ria.tul 1 de poliţie--a.- eiliaţi in stră.zUe mal jos ~ .. ~ i 'U .u u 10 de primar ,1-& foat po&tul in duce la cunoştinţa. locuito1Wlr că. sunt oblipţ1 8; Si ~ 

Noui zone de interes 
in cartierul '.'Cetate 

din raza. Circ. I-a poliţie, domi- ~ aeelit Oomisari&t, din str. ~ 

.1~rICuIOS spărgălor ~ 1~IIEth.ÂA iH"ÂUA" ~~1ţ~] 
, mărturisit peste 31 furturi săvârşlte LA C I ~ fIVI!" rru1itari pe "'_1 ci<> ~ 
L: mIe poliţiei judici8.Te din 

'tate, au arestat pe in· 
ro; ul spă.rgător Rudolf 
\ de 26 ani, originar din 

'l'eregova. judeţul Sew 

care este şi dezertor din 
entul 37 Artilerie .Tu:rnu· 

moment de Matenţ.ie din partea tate. 
agenţilor, a sărit pe fereastră., Se vor prezenta ~ 
re\L9ind: să. scape. De atunci pa- u.nnătoa.re1e 8trbl: . 
li.+oia i-a pierdut urmele, pentru -.... N'- -a .. ;t ~ 
... )'. man, del& D~. Y'f'_ ~ I ca. acum sA fie prins de d. eom.J.- B-L., T~ Ion,eeeu.; ~ 
s.a.r Nicolae Adam-escu, cu con- l' U:\LI. ( 

cursul agenţilor Boldurean, Se- i'n intregime; semenieul, In ~ 
eoşan şi Costescu. tregime; Crinul. dela »U. Na-

'oua cpturăBQ.d&tor~te Condus la Chestura poliţiei, va.c pini la str. Bra.nUţ.&j ~ 
cotniae.r Nicolae Ada.mesc~ unde a fost cercetat vreme de 4 Novae, dela. Nr.. 2-14; Lo~ 

j·a re~it si iic.a.pe popUW zile Rudolf Kraff a sfârşit prin N 1""20 '. ~ 
'17 Bart~' dela r. v--: " • ~ului nostru... de un peri- a. recunoaşte că dela data de u.v.....! 

hoţ, care in t:rU..i puţin de Februarie a c. de câ.nd a d.ezer- beşti in întregime; Bdul ~ 
, . a comis peste 31 furturi, tat ,1 .a; venit la Timişara, a să- Ionescu, dela Nr. 34 4:8 Şl . 
; .tal'e 6 în tovărăşie cu Mihai vâr~i t 31 de furturi, In valoare 75; str. Teodor :M1haUi, delra Nl"~ 

, eanţu, vestitu~ spărgă.tor de peste 200.000 lei. 2-6 şi l-7~ ,Tita.11,. dela MT .. 

~te~c~~~~r<:e- HQţul a fost purta.t ~ la. toţi 2-4 şi 1-7~ Ia~i, delaJ Nr. 'Z--t 
păguba.sii pentru a arata unde N 2-4 fi 

pre Rudolf·Kraf se poate şi cum a. furat. Luerurile.furate şi 1-5; Ta.pia dela r. . . 
. pe drept cuvânt că. el a ca..şi găin.cl~, In cea mal mare 1-11; 140011. dela 2-16., E. 
, t0l'afUl. dând câte două parte, le-a vândut femeii Roa Bad-er. dela Nr. 2--16; Olimpt 
ar trei lavituri pe noapte 1 11 Băui 
ând: obiecte casnice şi de Ktlkeny. . dela Nr. 2-18 şi _ ,; 
, ru:fămt haine, incălţă- Se pare Insă cl hoţul maJ. are Ta.che Ionescu, dela. 2-14 ~ 

etc., da.r mai ales găini fi la activ încă. cel puţin 30 !lpar- 1-17; Savu Butoarci, dela. str
j I ,grase, materie in care se geri nemărtu~site, ~ăvâ.rylte !~ General J:"opilS. panA laD.h4 ~ 

ll1.e.se ea. nimem' altul. a;Ceiaşl per1&dil de tiulPt In .. ce PAT 1 M A .. ~ I"C ____ , PC)( 
lelB1l' cartie-, Fabrică. fi .El~a.. che Ionescu; 1:11.4-. ~~_ , c:&ma

tlae 1'8. po];,H.. cur-......,...... - f ~t .._ . Rector:. = U ";'.1 ')'U'.l_ ... ~ betin fi în aceleaşi bnpre)uran. cu enneca oarea pilă. lO. ultr.egune; • 
"IUUC, Ulii.r n'a fost chip, ~ tot 1 te au B E T ... E D A VIS î tr Vlltonllui , d~ de urmele hoţului ca. Poliţia. crede ca. el. ee. - .L ntreglme '1 S .. , 

era bIne găzduit la. femeile toTUl lJi al acestor furtun. O pawete adevărată, ca.n:. cuprin~ toată ~1lea int.regime. i 
,Bereneanţu ,i Roza..lia Deocamdata. Rudolf Kraff, sublimă. vleţiţ, a ~Ul -- ŞI too.tă amărăciuoe& Oei cari IlU se duo să-şi o~ 

PI'lm&oară. Rudoll Kraf a dimpreună cu tăinuitoare~ MIe nenorocirii' Hnă. autorizaţie de stabilire !Ia 
, tin me.inile politiei 10. data Saveta. j3-ereneanţu şi Roaili~ ~ . 8 
' Ula,i a. e. El a fo~t capturat Ktin, a fOSt predat Pa:ch~tulw. Repr. 3-0-7-9. J)um. şi 8ărb. şi IR orele 11 a. m. zona de interes milItar, V<H' Il-

}"" t Do~anl1 -rcetYartlor ~U10 nu ll __________________ ~-... -. feri l :-":;)l'ile, legii. ",-um,a femeii Saveta Bere- OI ~v ....... .., _ 

~rl:'pro'fiticnd-· de--UIl maL~,~de.150 ~nL. ~, 

~. 
[ lIII.i.: ........ n .. ' ...... ras ..... ·aS.'PMO.' 

~ ';1' ,.."... • maemmjr--- î Le ~ + _ .... ~:i-......!~,. '.. o! t 



fi'; C f) IT ,~ 1'2 VI. J\nut:xvrr. 1941. -l1? 

,Discursul dlui N""'· u~ 'sola-n" 1·ltJomun;e~'~II~a~~ezt!l 
~ ,. ,opeetJţ,"",'or: m,Iltael} din 

ICU prilejul aniversării intrării lIatiei în război Pri%onie~:::,,::i ,::;! ~=:~ că an de 
Vicl:ty;, 1~ (Rador). - MiniS-, ' Atacul englez a fost 

ter~ de razboi ~rancez, a dat d: ~tăţi blindate şi de ROMA.. 11 (Bador). - Cu pri
lejul aniversării intrării Italiei in 
război, Camera fasci.scilor ~i oorpo
raţiilor a ţinut o şedinţă solemnă 
in cadrul căreia., Ducele Mussolinl a 
luat cuvântul: 

vă a Italiei fasciste, Fi~e are 
azi un hinterland, iar .naţie o
cupării tuturor insulelor Quar~ 
naro, i s'a redat consistenţa ca
re îi lipsea. Portul Fiume are in 
fa~ lui perspectfvesigure Cii 

erelarea noilor provincii, Spala
to şi Iattaro şi cu mărirea ve
chei şi credincioasei provincii 

Zara, problema dalmată poate 
fi con.biderată ca rezolvată, mai 
ales dacă se ţine seama că ea tre 
bue sa fie încadrati în 30hlt lo
narf'.a problemei rapoJrturllo!" 
stabilite între Regatul ItalieI şi 
Regatul Croaţiei, a ~ă :OUl coroa
nă a fost oferită unui prinţ de 
Sa voia-Aosta. 

urmatorul comumcat Marţi sea~ razboi. 
ra asupra operaţiilor .nill.itare Trupele franceze 
din Siria : forţele britanice ce au 

Atacurile d.ate in după amiaza de,ba:-ce l~ No:d de 
zilei de 9 Iunie şi în dimineaţa Iw Litam. AVIaţia 
zilei de 10 Iunie între coastă şi ~o~~rd:t ,cu. mlCC;S 

Djebel-Drus de către mai multe pra t le tru~ ;namlce 

divizii britanice printre care şi ~r _e a ORpe uptele 

Camarazi, ziua de astăzi este o 
II memorabilă şi solemnă., Se im
plineşte un an dela intrarea n0as

tră in război. Un an incă~t de e
,venimente şi de vertiginoase des
făşurări istorice; un an in cursul 
eăruia soldatti Ibtliel din armata 
terestri., din aviaţie şi din marină. 
au luptat eroic, împotriva imperiu· 
lui englez pe multiple fronturi muu
toase sau pustii, in Europa şi 10 
Mrica. 

Italia, va ocupa Greda, 
.. I .. Adi" bl' d tă f pana acum, atru UICcUSIV tena o .. VIZle 10 a au ost relua- ze au fost d b 't te în direcţia Damasc. Du ~ o on e. 

G ' 1 d 1 K 'tr' pa cum a ""'''<J.WiJ,I:::P Da.că. am"fi voit am ti putut 
imping.a frontierele noa:fitre dela 
mWlţi.i, V 61eWti. pâ.nă la Alpii 
a1.'banezi dar atunci '- după pă
l'6I'ea mea - am fi săvârşit o e
l'O'aiI'8. Fără. a ţ;ine seama. ct~ 

In discursUl meu către conducă- rest} am fi avut în inileriond 
rorii fa.sciilor din Bologna. am vor- frontierelOT noastre mai mu1te 
bit despr~ caracterele tot mal hotă-- sute de mU. elemente alogene, 
ritoare ŞI despre aspectele tot mai f"n-eşte ostilel. Or. isWtia vech~ 
vaste pe care le va c.'ipăta., In mod şi ma" at~- 4-;; d 
fa"'" I ~ ~~.nJ tu~1 Vă .." , 1 ~ cea. rec.en..... ove

w., raz....... ac _.' anuntiţ. "''''te v S"~"'~l U "te tre"'" ;' 
d d ' 'le d 28 N '-CV<] ca wtI'-'01e ro vile sa e 1S()1U'SQ:url ela oemvrie - -, _~" . 
. 2" F' l~ a J.~za. ma.XDnU1B 

cipiile ideale şi din experIentele 
trăite de cele două revOluţii' .
a început să se contureze, Cara
ghioşii cari speculau pretinse 
fricţiuni sau care au mers atât 
de departe - cum a făcut prim
ministrul englez.. în cuvântatea 
sa inutilă - sunt redusi la tă· 
cere. Două popoare, un' singur 
război: aceasta este forD1ula 
scurtă care sintetizează acţiu~ 
nea Axei. actiune ce va fi COD

tinua tă şi după victorie". 

armzoane e e a uneI a ŞI t rul d R~ ba' 
Sh 'kh M k' afl- Ase e az il. 

el - es 10 care se a 10- glez' t f rt' 
tre Djebel-Drus şi muntele Her- 1 sun oa e mira~ 
men au fost retrase după ce şi~a &, face numai cu trupe 
îndeplinit misiunea de a opri ŞI ,nu CU t~pe ale 
inamicul. xel, Un ofiţer de 
Marţi dimineaţa. a fost oprit era sigur că a căzut 

pe linia Merdayun. mâinile germanilor. 
In regiunea de- coasti a Uba- este o strălucită dovad; 

nului de Sud, o în:ercare a en- minţirl10r guvernului, 
glezilor de a infrânge rezisten- dat ştirilor false ~Q<l'U"'U.~ 
ţa franceză a dat greş. englezi. 

ŞI ~ ebruane. Este poa.te de pri- de "tă.4-i' • 'tuJ tru 
Sos să repet incă odată t.oate vicl- UW)" ~I ~Plrl A el pen a 
situdinele aeesf<lr prime 12 luni de face. să COIncidă ,~ la \m a- '., .............. • ....... ~ ...... +:~~~"":'11 ......... ~"':41 ................. d 
război. căci fiecam dint-. nnl L...... nunut p~ cele 'ţrel elemenet : 
trăit personal şi colectiv. "&sa., ~aţtun~ ŞI StatuL Sta· AmBl!ulul Il atlRn pI ... ---. ., .. ...are 

in,siunilm 'J~Dntei in neull ...... ilLIU 

Dorl"sc mai curând să vi pun di. tele se mearca CU ~ mult~ e: 
rect ta curent C1l fazele războiului, lem;mte de alte limbi. Unoon 
care s's desfăşurat aIn Febroarie este inevitabil să le CU'prindă 
pe frontul din Albania şi pe fl'Oll~ pentru motive supreme de si,gu
tunle africane. ranţă stmtegică şi atUQCi tre-

Ducele arată a!)Ol cauzele cam- bue să ~te fată de ele un 
paniei vict<lrÎoase din Grecia. fl- tratamelnt special, bineîn~Jes 00 
când Un lungistoric al luPtelO;' În- OOindiţia că. a.cestB elemen1le să. 
eepnte in 19-10 şi tenninate recent. fie cetă.1Jeni absolut)oie.li aL sta-

Se cuvine să mai constatăm, 8 urui. In orice caz, cândl ~ DIll 
conchis DuceIe, că. armata greacă ooiDcide cu gJOO',g;ra.fia, atunci 
n'&l" fi rezistat ~ lnni fără. aju- trebue si se oop~ rasa. 
torul Angliei. Armata greacă a. fost Schimburile de populaţii şi va
hrănit~ ecb~pat~ ş~ in~nua.tă de doi unor părţi dintre ele. sunt 
ell~le:t.l: T~ata aVlatJa ŞI arlileria măsuri pro'videnţia1e pentru că 
anhaenana erau englezeşti, iar nu· I ele fac să ooinci<1l. fl'ootierele 
mă:III engle:~lor cari lucrau la di· ! politice el! cele ra.sia.le. ' 
fente servi(\D sau ca specialisti a~ .. ___ .. __ a&~....a ecoac~ DU era. mal ~ ___ a. .. _ ........., ... ~u.&~ ""'V~1IU 

mlc de 60,000 oameni. Ajutms.rele cu eonuwdamootul german, toa
in materiale, fumizate de Turcia ti. Grecia., inclusiv Atooa.~ va fi 
au ,fost modeste. valoarea lor nu ocupe.1ă OO'trnpeleital\ene. Vom 
se ridică decât la două milioane asuma această misiune, căutând 
lire turceşti. să uşură.m pe eî.t lK"Sibil mize-
., După ce arată în cifre ce a. fi- rii.\e la caJ'I6 poJMlTul grec a fost 

cut Italia în acest război. peste supus de con€hwăto:rii să.i infeu
mare, Ducele se ocupă apoi de daţi şi ţinâ.nd seama ci Grecia 
Jugoslavia, spunând că în timp face pa.rte din. spai';lul vital meo-
c: t:u~ele italiene se pregăteau direranea.n al Italiei. ' 
sa hchldeze armata greacă Ju-
goslavia a. dovedit printr'o Îovi- EXPULZAREA ANGLIEI 
tură de stat, care erau senti- DIN MEDr.rERANA ORI-
. uentale ei adevărate. astfel răz.. ENTALA 
l,oiul Axei contra Jugoslaviei. a La _~. »---.. ... ' .... -
\l~V~llH .. mevltaDl1. Armatele A~ pat de rempania din Africa 0-
>~,'i au acţionat de acord, cu o rientală, şi. de No.rd, d)clal'ând : 
re ~eziciune fulgerătoare. In 
timp ce armata 2. cobora. din "Ţelwde a expu1za ~ill.a din 
AlpI. rl ... A lnngnl IHo ..... Iu1w. Da.l~ Mediterana O'riMtală va ti atinS 
ffi&ţlei in marşuri forţate care şi prb a,aasta l'om ft făcut un 
au dovedit rezistenţa soldatiIor pas uriaş, spre înch.eerejl. vido
noştri, grecU se retrăgeau prin ~ a războiut.». 
lupte de ariergardă, căutând în In saetorul politic, cola.bora
ultimul moment print'o mane- rea intre pu~rî1e pactului m
vră inspirată din şireteniile lui partit eşte în curs. In-L(2"OSebi 
rn'Tc:!.D'o OI~ bI.n. -r-"---~ ,_ S!_____ ~ .... _ c_ .. 'Il .... ~.---....- --.1'1-)....---.-""'-

tiera Albaniei, oferind un ar- intre Genn~ şi Italia.. Cân.d 
mistiţiu 'germanilor, dar nu vă spun ci'L Incrim împreună, 
nouă. Atunci i-am readus ener- mergJe1U bnpreuni. luptăm im
gie la realitate şi in cele din ur- prceună şi vom înving'0 împreu
mă s'au predat fări condiţii. ni, v'am spus iJo.tulI. Camarade-

Dup\ ce face istoricul campa- ria f()rţ.elor armate se tTansfor~ 
niei din Jugoslavia, Ducele a mă., trept-at în cama~:aderia 00-
spus: Dar faptul cel mai impor
blnt Pl'tt.,. ... .,.n .. 'ţ1~"' .... " .. "'up~ ........ lor două.:ptJPO&1'e. In discursu-

",Setn1anim isi dCloinii uillerio, -'- _ ....... 
" 'ne ingndui neu" saa ne 

, infrWlgerta" 
PARlS.ll (Rador). -<A>respon- măsura in ca.re o putem face ca in- nostru. Semnarea unei pici 

dentul agenţiei "DNB" anuntă: "'inşi şi pregătirea. viit<lru1ui Fran- mitoa.re este o problemă 
Amiralul Darlan a .. pus intre al- 'ţei în nona Europă. ta vreme cât oonflicto.l 

tele, următoarele in discursul său E lucru stabilit că armistiţiU nu va găsi o soluţie. Insii 
pronunlat la radio 1Ial1i. seara, la inseamnă pace. Pacea. poate ti 000- guvernului est.e să nu 
ora 21: . diţionată de imingător. A nu fi şitul ostilităţilor, ci să. , 

}'rancezi, în mesajul meu an- leali fată de invim!'ăt.or inseamnl de acum Aă. n .. lTnM ....... ;" 
_ •• ~& ...... OU ""1'''''' Ulo DIZLre!1&lOl re- SIDUClOel'ea atat pentru metropola, prega.t1rU unei atmosfere 
ta.in a luat in mâinile sale destinele cât şi pentru colonii. Insă. aceasta rabire pentru o pace un~'a<'1,,"; 
patriei, în cel mai eritic moment.ll ou exclude ,Incercarea de a. face I Acea.stă atm()Sfern nu 
istoriei noastre. Luarea puterii in mai favorabile viitoarele colldiţij creiată decât dacă ştim 
asemenea circumstanţe nu poate fi ale păcii. Pentru a ajunge aci t:re- năm prăbuşirea. noastri. 
făcută de un om doritor de măriri. bue duse tratative. Mareşalul mi-a deci să ne strădaim. 
ci numai de nu mare patriot.· dat mie această. misiune. EI îmi ce- toate acţiunile noastre 

Nici odată nu vom putea molin- re ca $A le unue2\. ordonă raţiunea.. Să n,.,'"m,.,.'" 
mi indeajuns şefului nostru, care Mă veţi intreba, dece admite tea in faţă, si lăsăm seDllJJl!I"mi. 
şi.a. dăruit per&<..ana Franţei, ea. s'o Germania negocieri. Vi ră.spund mnJ la o parte şi să nu 
salveze. pentru că GermanJa vrea să clă- mărirea numărului de 
Franţa nu este incă salvată; nu deari o Europă nouă. şi vrea ca dintre graniţele ambelor 

este timpUl discuţiilor sterile şi ~l toate naţiunile eU1'Opene să ooJabo- popoare ti să colaborăm 
criticilor pătiIUa!Je la adresa guvel'- r~ze la a.cea.stă operă de bauă voe. pacea europeană. Dacă 
nului in clipele acesWa bate cea$lJl Germania îşi domină "ictoria ]a aceasta mă tem de o 
disciplinei şi al unirii. pentru a ne îngădui nouă să ne in~ Dm1f:M-1 ~ta. 

renn-u a scurta starea actuală vingem înirângerea. Să intelegem A treia misiune a Jro'ltl'!l~lmlar 
a Franţei este nevoie de curaj, spj~ atunci aceasta şi să. ne gândim la te pregitma vtitoroIni 
rit de jertfe şi de sprijin. Dară na- Franta de mâine. noua Europă" El nu poate • 
punea nu inţelege aceasta. va muri. Cred că v'am spus destul pentru decât numai daci a dOllS 

Q .... t .. ....-<>~ ....... 1 ..... rt ........ o.lf. ..... INll ,,'" fli'l ""uVJII~ 06 nece2>1~ va n lDdeplinită. Da.că DU 
inegurf'ze raţiunea patriei. Cei sIa.- tea acestor negocieri pe care in ba.- tine o pace onorabilă, daci 
bi de înger cred tot ceeace se spu~ za ordinului mareşalului le duc de va fi ciuntită de nume['(l88t , 
ne, tot ceeace se şopte.şf.e,. fără e8. mai multe săptămâni spre a ne pu- cii şi de importante ;regi\lllÎ ' 
să se mlli gândl"ască ei înşişi. Ei iau t.ea îmbunătăţi starea actuală. te mare. daci Va fi o "nl1'1'''~1 
drept bun tot ceeace spun posturile Acea~ta este prima misiune a gn.. În noua Europă., atum'i 
clandestine de radio a..1t~ gaunştilor. veroului. c A. dona misitme e5te mai ridic.&. Noi şi copii 

~...uftn-Â7I, #A"':H~;'-~X ~ ___ ..:.. ...... ___ 7;! r_ ... ..-::>'~ .. u .... ....-__ .--~_u.... c___ 1/.--'& III .lUIZt"-l""l& 1"' cam v 

sprijiniţi g;uv~rnnl în g!"eaua, foarte tuaIi\ nu mai are nici an precedeut boiuL 
greaua sa operă. În istoria, f,ării. - Una din puterile Insi. nici noua Enro!li 

Guvernul are o În(reită misiune: cuc eare trăim se află in război C1l trăi fără ~ Franta să fie 
imbnnătăţil'f'.a st?rii actuale a po- o alti putere şi trupele sale de ope~ ovnpind locul pe ~;re il dă 
pomlui francez, pregătirea păcii În J raţii ocupă o parte din teritoriul său, civili7.aţia sa şi 

~~.~ ..................... _._._._._._.~'._.~..... Francezi, aveti curajul 
, . vingeţi prăbuşirea. Fiţi 

Dnuă un sbor ~reo o escodriUi ~H~~ 11~t;!~~~sJ:1~eli ms.reşal ~i guvernul său veacuri a Statulut Croat. Făuri- rile sale recente FUhrerul a re
tornI acestei reînvieri este po_ cunoscut limpede care au fost 
glavnicul Ante Pavelici care a sacrificiile de sânge consimtîtc 
trăit 12 ani în {'xiI, In ltalia, tm- de Italia pentru cauza Axei. Re- " 

Iranceză a sosit In," Siria :: i~~1 !~c:!rve~p 
jertfe. 

preună cu mulţi pioneri ai tniş_torganizarea continentului, cart>.' V1CHY, li (Radl:Jr)~ - A~ la sosit În S"Iria după Intăriţi-vi insi fa gindul 
cesta este singurul drtJ!ll 
miutuirea patriei no~ 

cării sale.. Poghtvnicul şt:,e că se eete ţelul de război al Axei -- genţla ~~va&-OFl" anunţă din ,:, 
poate bizui pe solidaritatoa acti· reorganizare inspirată de prin~ Beyruth că o esearldlă francc7.u grou.. 

~l 
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