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ŞI ADMINISTR.-\'J'U,: 

StudPllţimt-a roruâ.nă-('~tină.. stm

dardlll şi trâmhiţa n~ului i.dt'li naţi9"' 

na .... l simt:t" cum i-Nt' ril .. ,lI"t'S(' in ron!';itiifi-' 

1ă dul'f'rilt> nt'SDlului. are viziunt'll. rnr<!!D

forta.ntă a vUtnrului lUlţimml şi inţ.el~ 

să răsPU~l(Jă oomandsm.-ntdor tit- f(1(' ale 
Nftl.lnuJnî 1 Ungul'e-nnu, colt cu 

Ti 111 i~oara 
(Studoot.illlN. JmJlll\nă cltM 

d. gene.rallon Antolnftku). telefon: 89-SH. 
Telefon til .. )~mn.,: H-Il9. 

~ 

la~\lrele 

5. RfU~I~ Mihni' •. 
~ uizilfDZă Ard~nlui DI 

Senatorul Talt a declur.at: 

30 (Sir). - 1U. S. Rot'
însoţit de aghiotant a sosit 

1 dimineaţa la 8ibill~ vt'\IlÎlld 
Făgă..~. 

00 a străbăt.ut cu aut&
oraşul, care era. fnun06. 

P8\"()I8.T.Rt cu drapt'1e. ~I. S. Re
gl\[e s'a îndl'f'ptat sllre InaI't'It' 
DlCYlUment al I:roilor ca.re stră
jue pe eul milo dl'olllJui Gtl.':'~ 
ri'ţ1a de uude dupi. o pioasă rt'
cuIe-gem şi-a continuat drumul. 

RODsevelt poate dictatorial 
să trateze prOblema participării 
Statelor-Unite la război 

Wa. ... bjn~ 30 (Rador). 
Corespondentul agenţiei D.N.B. 

ultimii serbare pentru 
din Bonotul iugcslult 

transmite: 
Senatorul republican Taft a 

declarat fntr'un discurs rostit la 
ra.dio că cu tot dis('ursul dlui 
Roosevelt asupra politict'i State

Senatorul Taft crede -:ă ds.că lui cea mai mare parte s'.~r de
pr~.şedintele Roosevelt ar cere clara impotriva intrării in ră&
părerea congresului şi a PO~l"~~ l)oJU. 

Regina ~fHmH Elena H inaugural 
'contlna sludentilor medic!nisU Corpulu.i 6 

a ţinut 8ă-§i tacă d.a
. pâtlă la capăt faţă de Ira
'. pe valea 'l'imocului §i cei 
fQstuZ Barwt jugoslav} cari 
renjtÎn ţară ca prizonieri 

.. • ;'1!7Jlln. proveniţi din al'mata 

luZ Capitol s'a Început la ord.!' lor Unite tot nu a primit răs~ 
9.30 a. 1n.~ in prezenţa une.i nu, 
meroase azistenţe in frunte Cii puns la intrebarea. darii Statele 

Unite VOl intlH iu di:r.lJUiu :iRU reprezentanţii otdorittjţilor mi~ 
lUare şi civile. nu. impotriva Germaniei. 

IA o}'a când inchidnn ediţia. D. Roosevelt a lăsat numa.: să 
serbarea este în 'C01ltinuare. se inţeleagă că toale hotărâriI€' 

viitoare vor dE'oinde numai rie el 

BucureşU, 3 Sir). - M, S. Re
gina Mamă., a inaugurat eri can
tina studenţilor dt"la me-dicină 
din Capitală. 

Ccnnandamentul Corpului 6 . . A asistat şi doamnele: Maria 

general Antonescu; Veturia. Go
ga şi întrE'g corpul prof~SQral in 
frunte cu d. profesor dr. PetN 
Tomescu, ministrul SănăUl.ţii; 
Ocrotirilor Sociale şi & Muncii. 

CU ocazia plecării lor Armată n'a crutat niciun saeri- Pe lângă. aceasta a mai lăsat 
- să se intrevad.;' posibilitate~ ca- ............................. -.. 

s'a mai ol'ganiza.t câte ficiu pentru.-ca ct;i SOOOdc fraţi 
: pentl'u timocem-· Za români} 'în timpul şederii lor in ar putea. ca să trstue în mod 

şi . pentru cei România~ să S6 simtă cât nUli dictatorial problema ps.rticipa- Guvernul" "francez a' Drotestat 
contra bombardării porlului Slax de către 
aviatia engleză 

jostul Banat jugoslav la Ti~ bine, să $imtă marea dragoste rii la ruboiu fări ca poporul a
in grădina Cinemato- pe care le~o pUl'tăm în suflet şi. !l1erican să mai fie consultat. 
Oapitol, ambele a.vând întorşi acasă, la vetrele lOT, să . Dacă s'ar refuza proectele dhri 

Vine?'i 30 Cl't. fie solii românismului şi ai eli- Roosevelt care urmăl'esc un lăz-
dela Cinematogra- berării lor de sub jugul străin. boi~ de of:Dsivi, ~~tea ,naţia- VICHY,3 (Rador). - cores-I Guvernul francez, a protestat 

.......... _.......... • •• • • • ........ • nala. B:~erlcană. ar fI ImedIat re. pondentul agenţiei .,stefaru" prin intermE'<tiul ambasadorului 
. . stabllita.·, tra.nsmite-, S._·t 1 U -. 1'-• '" A ... . \..4 e ()'[' ru .. e, pe anga guver-apoDla. someaza ng la ..-... -~ .......................... nuldinLoo.dra, pentru bomha:.r-

DU se mai amestece În"chesliunile suIe D. Eden este satisfăcut darellportuluiSf!U(. 

d d ~ I t - t d Un număr de 15 persoane au 
30 (Rador). - Agenţia glia. a fost invitată slse abtină a e Iseursu ros I e fost rănite grav, in cursul horn. 

mai voi ivirea de dificultăţi. in ne- d • 1 R 
a avut recent o intrevea 

. CI d. Cl'8igle, a.mbasadorul 
Britanii in cursul cărei An-

gocierile pe care Japonia le duce cu I p reşe In te e oose ve 1 t b~~rii portului Sfax, ~e către 
Indiile Olandeze. ~ I A)lSl'ERD.-\..'I, 30 (Redor).. -1 putEla ~r sfări.ma. După' război aVIaţia englez. O bomba a lovit 
~.u.se cunoaşte raspunsul da.t de (..oll'lopondentul agenpei .. DXS" Ulai ales. problema somaju)ui ''11 puntea cargobotului .,RabeIais''. 

Cra.lgIe. . DuuuIi:.. trebui să fie rezolvată in Anglia,' ancorat in port. Vasul a luat foc 
~~ .......... , ............................ ~. ••••• ................ Po~lul de Radi~ Londra aDuu~a ('ici ~~~tă tari &.:fe pă.strătoarea I dar incendiul a putut fi stins. ' 

că d. };den ministrul· afacerilor mo,wulru Iibf'ortăţii. 
:streine al Angliei a luat poziţ~ ,Joi 
in cursul UDl'Î t'IU\,i.ntări oa pri\ire ............... ~~.~ ................ ... 
la t'hestiunile de politică l'.xtemă. 

alele-Unile la~, presiune 
peurtu 1J1ălUlJalJea ·lJmtt.tii tJlllint 
la pofilita de război' 

In ce priVette discursul pn"ŞNlin
({'lui Roosevelt el a sp118 intre al~ 
rele că preşedintt'le St. l.TDitfl a dat 
o mare contributie prin ~nta s'a 
cu"ântare ('u pridre la ~hf'Stiunt"a 

Anglia prcfund deSDmagilu 
,ii Ametita nu suptimă 
leDEn ntulraliliitii 

DEJANEIRO~ 30 (Ha
- Agenţia "Stefa.ni" a
: Guvernul Stllltelor Unite 

săi. desfăşoam o mare 
şi presil"te, în vederea 
naţiunilor a Americii 

la. pOOitica belicistică a 

lui Roosevelt. . 
In vooeoN\a, acestui scop, 8ta~ 

tele Unite, s'ar fd oferit a cum~ 
păra. toate produsew ~i materia
lele, interesând indllstl'ii\a de 
războiu, pe cari ţările Americii 
Latille, le vând Eurol>ei. 

libt-rtAţii mi\rilor. 
Di!K'ursul s.liu a fost UD f'umplu 

al artei de a kQvema... Rt"ferin
du-se la }:uropa d. Edt'..D a I'f'lM"tat 
8s4"rţiunt'a ('ă o DW}ină de mr.boi 
atât dl' precb,ă ca cea gt'rmartă s'ar 

STOCKOOLM, 30 (Rador).
Agentia ,.DXB" tl'8lt8mite: 

Coftl."pondfontul din Londra a lui 
,.Aftonbladet". anunţi din eapitala 
Angliei, t'ă opinia publică britank-ă 
a fost din nou desamăgită c&nd a 

, 
!iQ8it ,tirea că p1"l'.şt'dintt"ie Roose
velt, a declarat in (',ursul unei con~ 
ferinţe f\Xtr&ordin&ft' de presă, el 
legt"~ neutralitAţii DU , .. fi supri· 
ma.ti şi ci. nu va fi elaborat \TellD 

1)J'Oet't de lege in acest sens. 

Portllftalia se teme că: ............................ ~ 
eriCH va. ocuoa insulele dtn Atlantic 1Jocde~uA' 
ee apartin P,ortugaliei a mut.t tn 

ma~ Sehmeling, 
lup'ele din (Jlelu, 

30 (Rador). - eo.. sulale din Atlantic ce apartin Por- sull'1e Azore şi insula Capului Ver- Co~~' 1 3~ (R,~dor). :-
tUJ:8liei. "e c.,intt"lţ) dlui &'JOSeveU !funt .ilu "~ mere. e a. erra, oma!?a-

POrtugalia. discursul preşedln
~\· .. It a. pricinuit cea mai 
~elinişte. Ex1,."tă temerea mai 

ca Statele lJnite vor ocupa iBa 

"A Voz" scrie că d. B~velt a folo.ite căd aceste hlsule SURt tot za memorIa lut ~ Schmeling 
exagerat declarind că \orbl'şte in aşa 4e depa.rte de o IlIM'Rintare ger- - cun?SCut~ul. camplOil de box
numele Europei şi amestecă 'CS.\... manl pe cât est .. luu do ~ anil'niJI~ ~are ~l-a gaSIt moartea in lup-
,,"'ţ.,'r J. in afat>erÎ .1. b-;,I I It ellropl'u(,. ..ele. dm Creta... _ . 

" ia ... americană". Z _.1 bli - ... 1 NM'Ii'; 
Ziarul 5Crie. "In ce ~riveQte in· la.,·w.sU ma.z& -. u: ....... ~ro-

.. / 

nalul CUl'&j a fostului c~mrior. 
mondial de box, se Of,lii~deJ. in 
personalitatea. sa. de In ptă 1.-.)1'. 
deoarereel alesese arma c!'a m!li 
primejdioasă. aceea de paraju- \ 
tist.. -
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i\Examenele cursurilor ~e limbă italiană J\ demisieoct teC1~ul~!!Z~ 5 P E Ci ACO jl 
. Institutul de Cultură Italiană a frecventat cursurile sooamin- "A.ltUl-uIUI (DrJii" CI. NE l\I A ~OGRA dt 
"~a din Timisoara'" duce la cu- tite e rUCTat să se prezinte la da- CallJtol: "MelodJa iUbiru"" t~~ ~ v' C. ':>, . Joi, la orele 17 in sala edificiului unui nou comitet de conducere şi-a ' • . " 
f'Il'OŞti.nta ca examenele cursu- tele anuntate mal sus. Candl- l' 1 SI' p' lit hn' . dt'nt Thaha. "Dragoste. ,,~ 

, , . d" , ' 'b' 1 t vec u a ",coa el o ee 100, mem- unm nou preşe e. A 0110' C"V '-"" 
• A, , U .' '" " 'd' 1 ru oCle alU sern Ori or ana~em ~re ue Su spunem Clt, (ea e, Tom Mix". 

f
rilor de limbă pentru Începa-ta"'; atil ca.1'l vor esl me a aces e b ,. S 't"~" "t .'1 b""+' '" b x " I ltf J p." a areţul 
ŞI "ll1aJ.ntaţi vor avea loc cu ur- e:,-ameDv vor pnml lP ome m~- "Altarul Cărţii" au ţinut o aduna- această demisie era de aşteptat si 
matorul orar' ntateoeare dau drept la avantaJe ~ bl __ ._" " Alt' Corso: "Prima decepţie" 
'. t re. ca pro ema reorg<wuzarll ..am- t. . 
.lncepătOri elevi, cursuri A B cunoscu e. '" D. Volburi Poiană, 8. făcut o scur- lui Cărţii" se pune în mod imperios. A lanhc: .,Victoria din 
~ C, ~uni :' ·unie ora 18-20. şi Cu ocazia închiderii cursuri- ti dare de seamă, după ca.re, pu- Este vorba să se Înceapă o acţhl-
Ymen 6 Il , ie ora 1&-20. • na'ndu-se proble ..... A """"rganizării ne de regrupare a tuturor seriito-lor, Vineri 30 1. c. orele 19, 1ll .__ .auv 

Inaintaţi, Marţi 3 Iunie' era sala festivă a liceului comercial, .,Altarul Cărţii" d-sa a prezentat rilor bănăţeni, cuprinzând şi pe cei 
Cadouri şi articole 

18--20, d. profesor Umberto Cianciolo, demisia întregului comitet de oon- dela Arad, pentruca dnpă a.cceasta 
Incepăto-ri, <curs A, Joi 5 Iunie dela Universitatea din Sibiu, va ducere. si ducă la JJl'omovarea şi ridicarea 

in partel an şi SI I CIi 

.ora 18-20. ţine o confcrintă îniitulati "Ma- Demisia 8. fost primită de unaro- ducă la promo\'area şi ridicarea 
Deci puJ:-licul care e Înscrie şi chiavelli e il MachiaveIlismo". mitatea membrilor. prestigiului culturii bănăţene. 

L. SCH~'IDl 
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Cinema "T HAL 1 A~I 

Povestea. fermecată a .mei mari Î\tbiri .•• 
Veder.i din ţara. basm ului Riviera ! 

cu delicioasa 
JENNY HUGO şi GUSTA V FRolILICH 

~*(!J;/jL~~~~~~'l"'l,..~"1l-l7~ 
~Ji"":@kr.ClI:q..'~~-'.&),l· >+ ·-.ţ.tI,.?2t&fti6~tirit iZ 'ctsS80 

Ciupma CORSO 

DEANNA DURBJN, SW;i.E SZAIL\LL, KAYFRANCIS 
în 

.PRIMA DECEPTIE 
Jnrnt\l lJFA 505 

Nu ne indoim că membrii "Alta
C(mducerea demisionati a fost in- rului Cărţii" vor şti să aleagă în 

credinţată cu girarea agendelor pâ- fruntea Societăţii, conducerea. care 
nă la data de 15 Iunie crt., când ur- ii trebue, o conducere demnă, care 
mează să se ţină o adunare gene- să Întrllnf.'Q,scă sufragiui tuturor 
....... IA 'U.d.~"'CMU' .... '-:U.uaaia 1''::.11.1;.1 II. iUC,6I1J.I..:::;:a- ~J,-~.l"""CJIVI· UaJlQ.J't'UL ............................. -~ .• -.. ~ ........... --------, ..... ,-. 
MICA PUBLICITAT 
Apare in fiecare zi. iUinimum 10 CUVintel VAND sau dau în parte 
Anunţurile în schimb, preţul du blu, iar celb cu clişeu tarif spe- j~găre po.ru~b, 2 ,ju~ăre 
eiaI. Orie.e anunţ cerut să apară in altă rubrică. decât cea res- ŞI ~ca. 7 Jugare d~e~te 

pectiv~ se taxeaui. dublu. tun, aproape de Tmuşoan. 

Anwlţurile pentru rubricile "CEm~;RI DE SERVICIU" (MeDal DE. ~ ANZAB~ la linia llM! 
jOK'o) nu...." poi> publi ...... ou ~""""'. C"'WLtG "i uU.IInd ~~l<: 1'111" + .. "' .... ,'''' •• No. j, f~ ll: 

Post Restante sau la Ziar. raport _CU mtrare dm 2 
compusa din: 2 X 3 

---------------_ .... ________ Ll .. .; dep.; 5 X 2 camere şi dep.; 
AGENTURA GENERALA DE ':;OMERl' ŞI BIROU nE camere şi dependinţe, cur:, 

COPIAT ACTE: re, apă şi canal în curte, 

"
D ACI A }' ELI X" 

Timişoara. II, str. 3 August ~r. ~5 (vis-a-vis de P-ţa, "Coronini". 
,~lijlocjm inrheierea. Îotelegerilor de vânzare--cumpărare ,i de .nchiriere 

1& imObilelor, in condi!iuci foarte aVllfltajoase. 

ANUNTURILE 
tillllllllll "U ACI A 

AGENTURIJ 
~' ~ L 1 X" 111111111111 

DE VANZARE Ia 5 Km. de 
Buziaş 2 jugăre pămân~ 
mânţat cu trifoi. 

DE V ANZ,IlRJ'; în cartier~, 
noui aproape de tramvai, 
nouă, compusă din 3 
cătărie, bae, cameră de . 
Zi ;,au, verauaa tnCnIsa 

.\.NUNf· Ono ns. clientelă este in- DE V ANZARE la centru, casă. în subsol, pivniţă şi SPăIăt~ri; 
ştiinţată, că inţelegerile de m- valoare de 4,000.000 lei. chet, teracota, instalaţli 
chiriere, care se fac prin mijlo- DE L.~CHlRIAT cameră mobilată dio, telefon, automat 
cirea noastră intre proprietari cu baie în Piaţa Traian. poartă. Se poate vedea 
sau deţinătorii de imobile şi INCHIRIEZ în Piaţa Traian local după masă, dela orele 5-i. 
chiriaşi SWlt valabile, cu aproba- d ~" 

" .. ,. , • . e pravalie. V AND, SAU SCHL'IB casă 
rea comlslunll OflClUlul de mchl- 8CIIUm ~ din O d d' O d St 
dere. ,casa ra ea cu fond In ra ea, r ......... u,""'. 

de comerţ in Timişoara, - prefe- camere, bucătărief In privinţa formalităţilor de in· 
d 1· 't t bţ' rabit articole technice, depozit de apă. canal faianţă, cu ep mI pen ru o m~rea. apro· 1" .............. nl.",,_~4-~~ ,.,;:_1I_+ f_ ,.;,:_ • .,. ___ _ 
U"-Lll UUVUL .. ~"- lt1. Ul;:spUZl~la 

clienţilor cu toate informaţiunile AB~DEZ ~ f~rmă 14 jugere pl- CA~Ă DE V ANZABE îll.B~: 
şi formularele necesare, mant tnsam~nţat, la, 3V2 Km. zlaş,_ 1 X 3 ~amere, bucatăil 

VAND in centru Cetate teren pe dela tramvaI, cu graJd pt. 50- mera de alImente cu 2 + ... ,.,..-

care se poate zidi casă cu 2 eta. 100 capete de vite şi locuinţă, cu tuate în parcul băilor in 
. ~ d' 3 1 'ţ • L 75.000 lei arendă anual împăr- pitoresc loc. Grădina care· Je compusa m acum e a ca e • ~ " ~ 
2 ca ' d P di ţ V' d ţând recolta iDl~emanţata. ţme casei este toata 

mere ŞI e en n e. - an ~ v v. pomi roditori 
:[\0"+>'" ţ .. t"tA .. " ...... '>_"l nn~n>'~ SCHIMB cu casa sau namant in • 
în centru Cetate. Timişoara casele din Oradea, DE VÂNZARE LOCURI Dt: 

INCHlRIEZ cameră elegant mobi· Piaţa Creangă, Lei 800.000, Str. şi vile cu autorizaţia de 
Iată in Cetate. Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu ţie în Băile Buziaş, intre 

XN'0UInl:Ef& in.' o.c.t.a.'bo g ~Q.D.:I.~l.-o,;.. ~î!'1in"A~'-'H Q(lO 000 Loi 9,i OQ..aG din Regina. MQ.-..~ia. 9~ ra;r--w! 

elegant mobilate cu baie, antreu, Cluj, Str, Macioni, în valoare Feroginoase. Preţul dela 
bucătărie, grădină (flori), etc. 2,500,000 Lei. 70.000 lei, putându.se plăti 
p",rtol' !noU. V.A.UD SlAV ARENDEZ !n. Dă.iJ.: ra.t ... 

CAUT local, 2 camere şi antreu Buziaş, lângă parc, restaurant şi PREDAU la loc de centru 
pentru cabinet dentar, parter. cârciumă cu sala de meso şi gră- coloniale şi deJicatese (u 

Cartierul Fabrică. dină cu tot inventarul. de tutungerie şi tot 
VAND in centru Fratelia l~ tram- PREDAU local (le vrvăvăl1e la loc VAND în circ. II lot de 

vai casă solidă din 2 locuinţă t central, cu vitrină mare, admira· stj. patraţi şi Ull a;t lot, 
câte o cameră, bucătărie şi Bpei~ bil pentru bodegă de alimente sau sfj, patraţi. 
(teracotă, electrică) preţ 150.00C . alt comerţ, 
lei. DE V ANZARE 54 jugăre pământ 

PREDAU ieftin local de băcănie în comuna Herneacova. 
pentru mărfuri mixte, cu Iicenţ'" VAND loc de casă in Bu~v, Dr. 
şi tutungerie, la loc bun. Vich. Babeş Lei 200.000. 

DE ~ ANZ~RE . auto-sport "Chrys I ,JE V ÂNZARN cu preţ ieftin, un 
ler , 6 cIlmdl'l. 1 cupeu deschig !;Ii un altul, inchis. 

Pentru toate anunturile 
eate in acest eadiou, li 

sa - pentru in 
necesare - numai la 
"DACIA FELIX", 
gust, Nr. 25 (\is-a·visde 
ţa Coronini"). 

CAMERA MOBILATA, cu intrare 'CUMPAR casă sănătoasă, 2-8 ca- 'CAUT CARUCIOR . 
separată, baie şi toată intreţinf!- mere, bae, apaduct, ofer 600,000 stare bună. Teldon: 
rea, de inchiriat dela 15 crt., în lei. 
str. Mel'cy 7, etaj It uşa 11. I-::~~~~~~~==:::~~ CliMPĂR moto" pentr~ 

i electricitate, 3-4 Cill 

CARUCIOR "Sport", pentru oopil nuocatul TUUS Ur.IOnescu A se adresa la 
de un an, in stare bună, cumpăr 
imediat. a se adresa telefon 21-
23. 

OmlPAR TIPOGRAFIE, m1lşlnl 
tipografice cu bucata. Inventar şi 
preţul se trlmit urgent la Dr. 
Şotroga, Ttm11j1oan I. Piaţa Uni
rJ1 S. 

reintol"Cându-se din concen
trare şi-a reluat consulta
ţiile în biroul său de avoca.
tură din TimişOIar8 1. Bule
vardul Regele Ferdirumd 
Nr. 6 Intre orele 8-1 şi 4-7. 

Telefon 88,90. menuuri bine gătite in 
din No ... J. eta.j ;r, pe ~a 
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~ jurul fgr~I.~:~~ ~:~ ~~:l~.C_~~ lei S,)t~hail Masta 
Af dela PO~ia1 ~~~iriHt! TI~~~~?lara Miercuri seara; pe scena Tea-

i':, relatat la tin~p. că .la g~l- lor pentrucă din caseta lui au :rului Naţion~din localitate) 
!l'll:i Cecurilo

r 
O[lClLllUl P. 1. clisnarut. tn urma unui fulgerător atac de 

lllk 1 adăpostit în Palatul Gheorghe Suciu a fost predat apoplexie) a încetat din viaţă 
.' ~ B-dul Regina Maria, Parchetului. tenorul Mihail Nasta, fost di-

a~L un furt, mai exact, li revine cabinetului de in- rector al Operei Române din 
ta pe care o avea în gri- st;:ucţie să facă lumină In a- , Cluj) rejugiată la Timişoara. 
'onarul Gheorghe Su- ceas ta afacere misterioasa. Defunctul este fratele d-Iu 
dispărut 200.000 lei în De om străin de poştă e cert prefect Colonel Alexandru Na 

;,rrări cu totul necuno3- . 1 "00 O· 00 l' J f t f J--- ca ce e,G. el n au os u- sta. Cariera artistică ~i-a în-

tirile făcute de organe
'Iieneşti n'au reuşit să do-

• )'" d . • ma.re lucru, eş1 au 
A reţinuţi la cOJ?isariat G~e
• Suciu şi alţl 6 fUnCţlO
'io' deIe. poştă. Nu s'a. putut 

• 
ta nici împrejurările în 

au disparut cele ""uV.IJVU 

, nici cine a luat această 

l1li potriva celor 6 funcţia
DU s'a. găsit nieio dovadă 
, ovitie, astfel că ei au fost . . 
',in libertate. 

,,], 'rămas singurul vinovat 
,~. 

I~' rghe Suciu, care chiar da-

:r! .. 

şi-a însuşit el banii, este 
responsabil de dispariţia 

~ de Dame, genma.nta.ne) 

oane şi tot felul (le arl. 

piele, găsiţi mai eftin ca 
ori unde, la 

rate, pentrucă nimeni nu are ceput-o ca tenor la Opera di 
posibilitatea de a inlc-a înlăun- n 
trul .::;hişeului, decât numai per
sonalul poştei, Şi dacă nici 
printre aceştia nu se află vino
vatuI, nu ramâ11t'! decât două i
poteze: ori Gheorgbe Sudu es
te autorul furtului, ori el a fă-

V iena, de unde a fost chemat 
în ţară, pentru ai-se încredin 
ta direcţiu'tea Operei Române 
dm Cluj~ pe care a condus-o cu 
multă pricepere vreme de 5 
ani. 

\.t-ui.. v J:lla.L..a. \l.:v .2:;00 .. 000 1,-,~ .t''"'' ""u,," c...e-,~ -o tJvr 1.N n_"IV..t,~ ...,iI"", C~wj 
re n'a înregistrat-o şi n'a reţi- a trebuit să ia drumul pribe 
~'4t. ool'E'Ull c...Qhi~CLt_ yU;;l ljQ, <:Ia: <:It; ~Cut-'t~t;u.J(;a: 1:" uv, 

zoriu în capitala Banatului, Mi 
:;::U&;::~~r!O~k;,:'ZXZW'a hail Nasta a venit şi elIa Timi 

-;-
eo.l<melul Al. Nasta - aduoo) 

pe aee-astii (.ale, la clU10stinţa 
priet.enilor şi cunoscuţilor,' înee
tal'0a. din viatli. a iubitului său 
ll"ate ' 

(Jasta 

şoara. Sub regimul trecut a 
fost încredinţată maestrului 
Sabin Dragm, dar după câteva 
luni i s'a încredinţat din nou di 
recţkl artistică a O'ţerei. 

MiercU?'i seara, Mihail Nas 
ta a asistat la proba baletulu 
['<:- .. t .. .., o.or1-..... o<>o ~ltu ... ală ilo 

Ztua Eroilor. In timpul probei 
Mihail Nasta care suferea de 
anghină pectorală, a fost lovit 

Director artistic al Operei din de fulgerătorul atac de apo 

I 
,Cluj plexie, care l-a răpit dintre cei 

Roagă a lua. parte la slujba de 1Fii. 
Prohodi·re. care va aVt'el. loc Vi- Mi-hail Nasta moare în vârs 

1'~GVa' r-t)os;I" neri 30 lHaiu a. c. orele 18 În ta de 56 ani după o frumoasă 
i~ Atelierul 

, . ~ al~la Teatrului Com\l~al din Ti- activitate artistică, desfăşura-
etc k mL71l.ai", de unde va fI transpor- tă la Cluj şi în toate oraşele din 

. n 8t 3 A "'71: tat ta Craiova. Ardeal .<M Banat, în cari; în fie-ara r. U:!!. no. .. ! . )"" 

Pag.a ...... ...,.W7ES • 
DIN ~IAREA COL}.CIURA 

G~î:orghe $Iănoiu 
""~~""7":~.7~~~~r"."!,,!,I~~~~,=Z:tt( ~'H.~ .... "k'Ei"';;~'A.t '~#Â'iUisw",;~<,;: ::Z~i?". I 

au es:t la tr~ger!~e Loteriei a 24-a 
&!rl:ătc~re~e câ.t;;uri 

cu No. 8.206 

cu No. 5.663 

cu No. 53.130 

cu No. 37.286 

cu N o. 32.663 

cu No. 38.757 

eu ·No. 60.970 

cu No. 4.0.549 

.. n Nn~ 3t~1H8 

'Preeurt1 şi muite mii de cistiguri de: 

250.000100.60080.000 60.00050.000 et,,-
CumPlrati~vă chiar azi un 101 norocos dela 

Sucursala Timisoara Bul. Regele Ferdinand 6 

I---------...! I ~~~~~ c<>oro a ... , a O'X'gLfM"",nf fur'YI.p.p. CU 
ansamblul Operei Române din 

Cluj. El lasă în.u-ană unanime •• _--------------._--l-----.'p--------------------------~! 
: oroare, Perdele, Prâşuri de Cocos, Linolcmn, Pături etc. 

găsiţi mai eltin ca ori llflrle ia: 

~,: M ETA" Case ~e tOVlJllre şi perdele 
ă" pronr!c~ar TH. HELBLR r 
i;, .. __ a. ________ • ________________ ~ 

ti I AaI !.\i,. ... -----;al\ll 1'!II111111111111111l11llillllllllHllllllllllllllllllllllllllltHIIUlli 

:~ LAC IN E III A LAC J. N E [U A 

al A P IT O L A (f)) O IL IL O 
( ma f'l . :'. re Iim nlUzlCal amel"icall ! 

rearete. 
Exprimăm pe aceastc. cale 

sincere condolenţe d-nei N asta 
şi d-lui prefect ColcmeZ Al. NOi
sta. 

Fie-i ţărâna uşoară! 

H.'t..:ca-.c a&!S!ca:&;JF;:! .. 

C'nema At!antic: 
IlIIllIllllillllUlUlIIlllIIlIIlillIUlHllIlllllIlllllUlltlllHllHII 

Telefon: 20-46 

r r-t:z;!u Ui. cwJ. ij>l in ..alele ur 

rr.iitoare, un senzaţional pro-
gram dublu. ; 

MARELE FILIU 

al g!orioasei armate ,~ermane 

cu 

HANS MOSER, IOA WtJST, . 

L uel E ENGLISCH 

Reprezentaiile incep la. orele 3. 
6 şi 9. In Duminecl şi sărbători 

FlLill SERL'\L L~ 2 'PARŢI legale, matineurlla ora. 10 a. m. 

, , 

Se rin II: dt'la ~9 Mai - 2 Iunie ::E:=~=-----""""----== .., .. _~a._IIiIIilI_:&Il .... -at 

1MUIliIllIlIllHIIliIlIIIIIIH;i.~III1Im1IWUIIIIIIIUUUlUll - .--

ms =n = l' 

GRAND 
HOTEL LAFAYETTE 

, Bucureşti, Calea Victoriei It 
\ Cel mai bun şi con.fortabil HoteZ al Capitalei 

Preţuri moderate ereţuT'l moaerar.r: 

1" On~m" 

-~ , 

t 
. k, ' 

-"\' 

'" " "~o ,;J: , "",,-,y,~ -, " ,""' "",.ii.S;' ',+ ! <o;.;~ .. ~ ~~t: ~--. ~~>, ;,;:;;' ; .~?:.~JI~ '-~ :~ ~~ î"»"li·~~~:-- 'J-~ ,"~ 

j"'ar~ul ~tic al o.rizonturUor btdepă.rlate,. atmosf.ert\ tMQi .. 
naum a roă.rilor c.alde. ; . ' 

O A VENTURA LA BAlTI' 
după romanul a.tât de cunoscut ),S'a stins un \'i~" o, reali7l\re ne· 

uemuit mai frumoasă şi mai CU<'erito'll"t'. 
Interpretat de 

fiISELA UHLEN Gi'STAV KNU1H 
InQe>p. reN. 3-5-7-9. l>um. si sirb. si la. 111\. m. I 

~ ,.. . 
. _J 
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Pa~.4 ECOUl. .1l. V. Anul VII. H111. - Nr 

jEvreii Si .cetătenii ~ritanici din ~edin,a solemnjj a fIIeademiei 
Balcani trebue sa astepte la tJU olJIJzia tJelei de a 15~a aniver 
Alexandria imbarcarea spre ~ 
palestina Telegramele Expediate M. Sale Regelui Mih 

si dlui general Ion Antonescu . " Vichy,30 (Rador). - Corespon
dentul agenţiei "DNB" anunţă: 

Din Beyruth, se anunţă că în ur· 
.M declarării Angliei că Siria şi Li
banul, vor fi considerate ca ţări 
ocupate de inamic, emigranţli evrei 

din Balcani ca şi cetăţenii britanici, 
cari pot ajunge in Palestina, tre
ceau până acum prin Siria, vor tre
bui de acum inainte, să aştepte la 
Alexandria, imbarcarea lor pentru 
Palestina. ........................................ 

AmiraUtatea britail:că confirmă 
,pierderea (r~C~zeiOJul2j5 "Jorkll 

Berlin, 30 (Rador). - Ami
ralitatea britanică confirmă 
,Rierderea unui al treilea crucişe
~r in cursul bătăliei aeronave
~r de lângă Creta. 

bru maxim de 152 mm. In timp 
ce "York" a cărui pierdere este 
confirmată ae amiralitate, este 
un crucişetor de clasa Întâia 
înarmat cu tunuri până la maxi

; Celelalte două crucişetoare mwn 203 nun. Echipagiul luat 
semnalate de amiralitatea bri- de York era de 650 oameni. Du
tanică drept sc~u.ndaţe.~~ anu-IPă sursa engleză cea mai mare 
m.e ,:Gloucester ŞI "FidJl ,sunt parte din echipaj ar fi fost sal
cruclŞetoare d~ clas:- doua ma,;- vată. 
mate cu tunun, avand un cali- . ' 

Bucureşti, 30 (Sir). - Acade
mia română a ţinut Joi, o şedin
ţă solemnă, ~u prilejul aniversă
rii a 75 ani dela celui mai mare 
institut de cultură al nostru. D . 
preşedinte Rădulescu-Motr~, a 
rostit o cuvântare oca1zionala, R
rătând ceeace s'a realizat în a
ceşti 75 de ani. D. Lapedatu, se. 
cretar general a fă{!ut darea de 
seamă a activităţii in aceşti 75 
ani. La urmă s'a expediat aceste 
telegrame: 

M. Sale Regelui MIHAI 1. 

"Aoa.deffiia R<m1ână întrunită 
astăzi pentru a sărbători trei 
sferturi de veac împliniţi d ... m 
fundarea sa., exprimă Majestăţii 
V oostre onmgiiie sale de pro:-
fund devotament şi incredin1ată .................................. ' ................... .. 

Pioasa soEelunitate 
a Zilei Eroilor 

Barzotescu, prefect Col. Al. Na
sta, primar Eugen Pop, ar;natei 
Societăţilor eulturale şi patrioti-

lor după care trupa şi elevii 
şcoalelor au defilat în fata dlui 
eeneraJ F.mAnoil Barzotc~ou. 

că Majestatea Voastri. va păstra 
şi va adânci legăturile cari au 
unit Dimastia Naţională şi Aca
demia. Română deJa, întemeierea 
lor, Vă face cele mai calde uri.ri 
pentru o viaţă lun,gi şi fericită 
d«mnie". 

(ss) C. ~lllescu-Motrt., 
preşedintJe. 

D-Iui General ANTONESCU, 
Cdnducătrul Statullui, 

Membrii Academiei: Române 
intruniţi la 29 Mai, în Şe(linţă 
sdlemnă comemomtivă~ pentru a 

Alte 5 vase pierdute 
de flota britan 

New-York, 30 (Rador). - Cores- vale germane, în 
pondentul agenţiei "DNB" transmi- Nord. 
te: Este vorba de unllăt'Dari:r" 

In cercurile maritime din New- "Port Wellington" de 83U~ 
York se află că trei cargoboturi "Of Winchester de 7216. 
britanice şi două vase cisterne nor-I "Kanordoc" de 1708 tone 
vegiene sub pavilionul britanic aU vasele ,,Pelagos" de 12.0&; 
fost prim:le trei s·cufundate şi cele- ,,spole Bagger" de 1221 
lalte doua capturate de forţele na-

AI~UEreD neului Ziua Eroilor a fost sărbăto
Ntă într'un cadru destul de im
pozant~ dar cu pioşenia cuvenit". II. toato vi,,:st:;ridle; 8'au 01'1,
'::iat servicii divine pentru odih
~.'.}i pomenirea acelora~ cari 

ce Şi a unw numeros public, pre- ~ 
cum şi a elevilor dela ioat~ şco- FESTIVALUL CULTURAL Bucur~t4 30 (Sir). - patti-\ de episcopii în scaunele 

[piucpiei 

. dat viaţa pentru patrie. 
fost zi de cinstire a memo>

riei tuturor eroilor Neamului~ 
oor şi de reculegere pentru noi 
ce 1Wi~ cari avem elc/aria să le 
urmăm fapta. Fiecare bun ro
mân a îngenunchiat eri, cu pio
şenie, in faţa mormântului, în 
care îşi dorm somnul făuritorii 
României-M ari~, ",'redn icii ostaşi 
ai Ţării de eri~ eroii Neamului 
ie astăzi ... 

In acel moment 8Uprem de 
·eculegere~ toţi cei buni am re
peta~ jurământul sfânt al dra
gostei de neam. alie si r.TP.difl

ţă~ că ntt vom uita niciodată 
jerl fa celor cari azi nu 1?/,Q,i 

8Unt~ dar cari prin fapta lor 
s'au ridicat până la nemurire~ 
-eăd ei trăesc în inimile noastre 
şi ale generaţiilor viitoare. 

lile din localitate, - s'a oficiat In după amiaza zilei la orele a:hia. Română, con~iIiul centra~ dela Caransebeş şi 
un Te-Deum de qătre un sobor 17. la Teatrul Naţional a avut bls~rlCesc, .me~brn congres,:l~ comunicat ţine loc 
de preoţi în frunte cu P. S. S. loc un festival cUltural, organi- naţlOna1 blSeI'lCeSc delegaţi al taţii pentru membrii ee 
epis'copul Vasile. zat de societăţile patriotice cu tuturor eparhiiIor din cuprinsul primit convocări . 
După Te-Deum s'a făcu':. inco- concursul Liceului Militar "Mi- Sf. Patri~r~ii, să s~ prezinte la. torite împrejurării că nu 

Ionarea întregii asistente, convoi hai Viteazul", al Teatrului Na- 3-4 lume In ~~leglU electora~. sosit la timp prin poşta. 
nesfrşit de lung, apoi a mmat ţionaI şi Operei Române. pentru a parbcIpa la alegt:trIle 
procesiunea la Cimitirul Eroilor, Muzica Regimentulllli 5 Vână- ............................ ~ ............ ~~ ......................... ... 

~~eo~~;ici:~:t~t~:s~:e1~~~ ~r~t!~ ~w. ~;es~~o~on~~c:e~: Senaiul ~mer·lc~n ~ voiaI I 
cari şi-au vărsat sângele, şi-au dlui căp. Petcu Oprea, au cântat U U U 
jertfit viaţa pe altarul patriei. Imnul Regal, apoi numai muzica 

O emoţionanti cuvâ-ntare a ros- a executat imnurile naţionale 
tit, din partea armatei, d. colonel german şi italian. 
Romincescu, vorbind despre fapta D. colonel Radu Ionescu~ a 
mărea1ă 8. eroilor ştiuţi şi neştiuţi, 

care dă dreDtul Statelor-Unile 
tntre In posesia vaselor străine 

ai Neamului Românesc. Eroii nu rostit o cuoontare ocazională~ NEW-YORK. 30 (Bador) - C'.n,. 
. . '!-..."...,b.nd dcop ... ,;; VF' tu§u~~ Nea- r~pondentuJ agen4-lei •• DNB" ....... ~r",b .. .,,",, plAu91 a spus asa. căCi el ~,.. vu-

au murit nwnai fi7.iceşte. Cp nu- mului Românesc, despre ziua munică: 

Senatul a votat în a tre.a citire, 
mele şi cu spiritul, ei trăesc printre Eroilor pe care o sărbătore,'}te 
noi şi vor trăi şi printre generatiile toa,tă suflarea românească, ele
viitoare, în veşnici ... Eroii nu tre- la ţăran şi până la Rege~ pentru proectul de lege, prin care guvernul 
buesc plânşi căci ei au Înfruntat a le cinsti §Î slăvi memoria şi are dreptul si intre in posesiunea 
moartea pentru binde- şi fericirea fapta. 

rile Statelor Unite
GuvernUl StateJorUnltt, 

cumpăra, l'OOhlziţiona, sali 
aceste vase. 

Legea a fost trimisă la 
bă., spre a fi semnată. 

patriei, pentru binele şi fericirea In continuarea programului, 
FESTIVITATEA ZILEI noastră. Ei nu ar putea cere alta d. Ursulescu şi dna Livia Pop, 

La orele 9,30, în Piaţa Unirii, decât să le cinstim memoria, şi fap-I d~la Oper=,: Ro~ână au e~ecutat 
.1 prezenţa reprezentanţiiot' al.:- tele lor si ne fie pilde de urmat cateva aru naţIOnale, avand la 
;orităţilor militare şi civile, în pentru acclaş ideal. pian pe d. Mircea Popa. Au ur
frunte cu dnii general EmaJloil A urmat depunerea coroane- mat câteva declamaţii şi dan-

LărgIrea scbimbului de marfuri 
. dintre România si fi 

••• • • ••••• •••• ..... ................. suri naţionale executate de Cor
pul de balet al Operei Române cu 
cO!l~ursul muzicei regimentului 
fi vanători. Corul "S~nulţa", 
de sub conducerea dlui prof. Ca
ius Scvici, a cântat "Pui de Lei" 

A ltcit Sd-M lIiidu SIUI1IÎBO 
. PElllEUlu i,-o tealediol 

Buouraojti, 30 (Rador). - CO-l văd numeroase u.şurări 
misiunile guvernamentale roroâ- traficul ooonomic şi Olilli".JIf1lO1I 
nă si germană pp.n+'Ml r~gll'>m~n- Iărgiro a. ;s<;himbului de. 
tarea legăturilor econonnllce ro- pentru perioada până lr 
mâno-germane au ţinut O sesiu- tul anului contractuaI, 
ne comună la Bucureşti dela. 9- nă la sfârşitul lui . 

In C rs 1 eli . ţ" d V' . CI' ţ d . d B- jar corul Liceului M;.litar M. V.' u u mme u e merl, 0- cum a nu r. ~ruţa şi s'a ascuns .. 29 Mai a. c. Această sesiune a 1941. Indeosebi s'a avut, 
misariatul I de poliţie a inaintat sub un pat din dormitor, in aştepta- au executat "Pe-al nostru dat prilejul ca să se desbată dere ~a exportul german 
Chesturii pe individul Ioan Suciu de rea victimei. Planul nu I-a reuşit steag". \ toate chestiunile traficului de mânia să fie incurajat Ş 
19 ani, originar din comuna Fibiş, însă. deoarece dona dr. Maria Băru- La festiva: a lut prte un nu- mărfuri şi de plăţi pendint~ în- departe, şi ca România i 
judeţul Timiş-TorontaI, care, in ţa, noaptea câ.nd s'a întors acasă, meros public. tre cele două ţări. ' mească din Germania 
noaptea de Marţi spre Miercuri, pe l-a descoperit, mai înainte ca el să RETRAGEREA CU TORŢE S'a căzut de acord asupra. u- toate, acele produse C31'111 
la orele 1.50, a fost găsit ascuns iese de sub pat. nei serii de dispoziţiuni cari :pre- valoare deosebită Tlf>"ntrQJ:JI'."""·UU 
in locuinţa d-nei dr. Maria Băruţa, D-na dr. Maria Băruţa a fugit din Seara, armata a organizat o jarea propriei sale eca:1Jft 
din str. Gheorghe Lazăr Nr. 4, \Ul- dormitor, a inchis uşa pe din afară retragere ~u torte. Ostasii au ~ .......... • • .~. ţionale. 
de se ascunsese de cu seară. şi a anunţat poliţia., care a trimis pornit dela perif~rille craiului şi Pentru a strânge totm.,'r~V"IK 

Ioan Suciu fusese angajat ca ser- la faţa locului doi gardieni publici. :~~ .. ~~~~_~~~ţ!. ~9&~~L~~a- la BtJ~DrO$!i t9 grado ţ-l;-o~n-"-al~e&~a&]e"' ... ce .. l·o· .. ·r"douav 
vitor, la d-na dr. Maria Băruta...ea- A ... .,aHo l.ft .. ":.U __ L .', ----- --_.- ~ 
... .u=a. a. u-euuu; sa-! conceweze şi l-au condus la comisariatul de po- In balconul Comandamentu~ BUCUREŞTI, 30 (Sir).-Am avea loc în curând • "/''''''''-' 
pentru că nu avea acte. 'liţie. lui, şi-a făcut apariţia dl gene- fă.cnt eri C\l1l()ştinţă cu prima zi între reprezentanţii (m~:I"~"ft': 
, Se vede insă că faptul acesta nu El refuză să recunoască c'a avut :-a: Emanoil Bârzotescu, mcon- de .~vă.rta.taU vară.. ramuri ale industriei ... ~r'''i,'~'' .. ' 
i-a convenit lui Ioan Suciu, astfel intenţia să se răzbune, Sllsţinând că Ju~a": de !lţi ofiţeri superio~. A avut bieţii oll.meni de ~ române. 
~ă el a hotărât să se ră~bune pe a intrat in dormito,rul fostei stăpi- D-so. .dupa ~e .~ a~resat ost~l- tat căldUM de 48 graile la soare, Dispoziţiunile con"e!!!!: 
fosta sa stăpână.. ne, deoarece n:· wea unde să doar- lor ŞI mulţImu cateva cuvmte ta mnbr'ă 32 grade. fost resemnate la 29 !Il~k 

In seara zilei de Marţi, profitând mă. ?e î~uf1eţire, a strig.at:. să 1;ră-, In unele părţi a Oapitalei, s~au tre d. ministru dr. etod:'1S. 
de faptul că nu se afla nimeni aca- Cu actele d.resate, ~o:an Suciu a lasea M. S. ~gele Mlha~ ! ŞI d. k'it, câteV'a <'I!zwi ~ insolaţie 1 t Germania si a~ ~. 
să, Ioan Suciu s'a streeurat în 10- fost predat ParchetulUI. . general Ion Antonescu. fără. gravitate. Dimitriu. pentru Ront~,ti! 
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