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lnscr18 in regIstrul publicaţiunilor
periodice la tribunalul 1imiş
'I'orontal. sub Nr. 79
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Şlefănes«:u

-

I

DUD1Iine«:ă, ~~ Iunie 1941

_ww'

" pflgini 2· lei

PROPRIETAR:

REDACTOARE-ŞEFA:o

I

•

~

••• ,.,Oştirea Ţării, care a suferit in
COl'sul anului trecut JmTitud morale din
cele mai grele. este, astăzi, renă.scută.
Ea. este ga~ pe'lltru ca. atunci când va.
veni ziua cea mare, ală.turi de DlaIr.ii ei
aliaţi. să intre În istoria- eroică a noooi'
Europe, luptând pentru reintregirea. 'fă-'

,

riC!a Ciura-Şlefănescu

-

BEDAC'fIA ŞI ADMINISTRAŢL1:

da Em. Ungureanu, colţ cu
Eugen de Savoya, Timişop.ra

--

hotarele~i fireşti

rii in

'l'eJefon: 89-36.

General IACOBICI

A pare la orele 12

Telefon tipograf're: 14-69.

•••"

·RumânăS'A SCUFUNDAT

acomemorat sOlemn' pe Mâhail KGg~~[l1iceanu un al doilea submarin american

o

Română a ţinut}
t Academia
. oqedin.ţa rolemnă pentru co-

I

niceanu, dela a căru,i moarte
s'a împlinit 50 ani. Atât prese.
'1,
" d
f'
.orarea marelui bărbat 'da d':nt ~1e Acade~le'/.,'
p.~o . Ion
t .
1 t -t
t'
Slm~OneSGu. cat §' d-m, profe.
ŞI mare ur: a .or .'iU!,wn:,. sori Andrei Rădulescu, au evo,care a fost. MilLl!/I.l KnOiil- cat măroatu figură a mu,lt~-~

reUDI t

,a

~I>+<"''''''''''''''~'''~'''

gretatului bărbat de Stat.

La

~1 (Rador).

~~entul marin.ei. df'A

Maniu si Vasile M. Kogălnicea-

en tat ~riet U!Q
a all~, • ~e,
ra. că Jl!b~n~l ameMC';A.D _00.
se afla m mtârzicre faţă de orra.riul său, cu peste trei ore. fu
mlll1icatul ada1Ilgă., că sunt te.
mari ~e a i-se fi Întâmplat o n@"
nOO'OcU"e.

nu, îmPreună cu familia mare. r
lui

U'k,:"lJăTut
.~

_

••""~,, •••.•_..........................
•

.

WASHlNG1'UN.

şedintă în numeroa.sa asisten- (~!')- - Coraspondentul a~ clara ca submarinul a fost \'l\zut
~,;
genţl'el ,Havas-OFI" transmite· coIbo' d
Iar
ţa au fost remarcaţi: d. Iuli?"
~rlam tuI
. . d.~
rm In a~. lD
gul IDSU·

•

o

-

la Vie'Da

~u'iea de ar~Uraj ce se ocupă cu chestâunele de
Interpretare $J eX!(Uiare a T,ata!u~Llj dela Cra!ova

ăz"b:-'"

sea;

lU

W

A

v

l.elor Shoals dUl dreptul statului
New-York-Hampshire (StAtJ"l1., Unll1c) nu deParte de Jocul
J

•

•

unde sa scufundat sUbmarmul
"Squa1us".
Echipa.juJlui u09", se cornpu.-

....•................_..........

.~

-

De

din 2 ofleri

_

şi

81 ma.rina.rl.
~._._. '.':'-;

-

Generalul Deruerel s'o reînfors

rIENA, 2! !RadOir). - , Bulgaria, s'a retmit la Viena.
Ca judecător rOllUâ.n a fost 00.
~ ~rbltra~ ~ se oC"tlpă
D. profesor von Bums .I*r '. semnat d. otttuJescu, din BucumestlU1lIle pnvlt.oare la lU- .
•
_
'
1 ~c
,retarea. si oxecutarea Trata-I tond Instxtutnllll de Drept In- reşti, iar ca judecător bulgar, d.
ili del-a Cn.io1la, privitor ia ternaţional "Ka.iser Wilhelm", profesor DiOlff, fost ministru şi
VICHY. 21. (Rador.) GeneGeneralul Bergeret a comunicat
, rea Dobrogei da Sud, cătr~ este preşedintele Curţii. '
rector al Universităţii din Sofia. rn.Jul Bergeret seeretaml de Stat impresia excelentă pe care a fă

,

din inspectiile făcute În Siria

'a redus
numirul firelor
· I
la

SJ a· caovcruirUor

le~efoni=:e,

Drovizoriu, ~';l..rivire

"ctI!EŞ:rP.~~W!.) ~ dO!!'-~t sc~~!~ o!~~g!!!~!!ilor

I

••

o~1l'U~Ul~0. mal
buna fUJlc(.lOnare
telef.?a~elor.
Societat~!l3
romana lle

tlllla

telefoane

silită să reducă. numărul fi,rp,·

COWUJli·

II

...........

inrlnrile
U i

.u~~1 e
g n~m~H,.,n\'"~~
pon'
r
I " 1~1 U
li UllLi-Mildi
U

I

hrl·~~n-c

lJj

i~lchy. 21 (R'ldor). _
Iată
f~llnicatul militar francez din
f" de 20 Iunie:
[EfortUrile britanice îndrepb1~"Joi, f.iră. succes, contra DaIlS 1
I.~ U1 Şl contra localităţii
t:gIayoUIn.
:rrup:le hinduşe şi engleze c&:reUşIseră să înainteze în relllJeadela Sud-Vest de Dama">C
tfostregpinse de atacurile n(la
~ da~e <le diviziile blindate.
!In facut 400 prizonieri.
In regiunea muntoasă din
;~~.I,Libanului, în cursul după
;tezll de 19 Iunie, Un atac s'a
nreptat contra localitătii !IerI\,Oum dar a fost respins.
fu cursul acestei acţimli, am
:ut 80 Prizonieri.
:te~toral, unif:<iţi1e marind
.1tQce, au contmuat bombar.
~a POzitiilor noastre.
~u 1!S~ nimic de menţionat
settorul Eufratului.

.

GeOrge i. Ga~~in a fost numit
(unsu9 tN~~~r~1
ia i~ftrll~n ..
a,u___

~ nfl n!'fll ~ ~f'!) o~ 1F.:1.1)Qr.
.I&.1~"I'J,'!" .I(1j"'.Hfi;.~. •
$o'.
fA ţ
",a,ttu
a na
o

C

Arma noastră aeriană. a con- steţi.
sa de recu-I . Ar fi interesant de

:t acţivitatea

o

ştiut că

I~er~ ~l. a ?ombardat, ~?i! motiv:ele cari wau determinwat ca~
o

,CI

~'.lr'acltate "O~j~€~~-~;'

~Ţle

ina.mice în
. Ud de Damasc.

la

•

edltoare sa se oprc3Isca asUr
volumului de Care ne ocupăm.
.' o
. o .
t"[l

rezlun~)'! i pra
I

mu"".-a
"J"f......
ti-"
,,'a." il
t.
-;
1l_~ n
_

.

HELSlNKJ, 21 o(Rador.) -

l "

ueucef "

j

o

'o

o.

. . .: n o n

_.'"'

Co- din partea statului, in ool~
cu Statul Major.
O altă ştire, din Helsinki. anun}ă
că toti bărbaţii din contingentul

I

Bine

înţeles, noi am tradu&<l

1897 şi contingentele următoare.

n..

f4câ.nd parte din complectare. şi
zervă au fost chemate sub arme.
tă

pentru.

posibili.tăţile

literare

imedi~t. ~splicabil. Aşa era p~ ale D-nei Foeldes, cari trebuesc

atuncl climatul moral. Dar sa
traduci in anul de sânge şi laTitlul? Poate.. "Mă mărit" ?rr:ru 1941 "Mă marit" a a:oo-1espune multe şi lasă să se ba nu- laşI .JoI~n Foeldes, nu m& est:e
ia~că Ş.l mai m~lte. Gustul pu- e~plIcahll: este de-adreptul SIbhculUl pervertIt de literatura lllstrn.
lui Aderca, Bonciu,Cocea' si alte
AI gumentul (?!) "arta. n'are
stele de aceeaşi mărime, ~ ciu~ naţionalitate". il ş~u şi ~u. Şi
dat şi suspect. Nu-l discutăm. cunosc oamem can.ar fI capaAutoarea? Da! D-na Foeldes bili să nu-l servească cu cea
e un "nume". In 1936 a fost la- mai mare seriozitate, convinşi,
că Elunt tare culţi şi că discută
ureati concursului internatio'
nal de roman dela l.ondra, în- lucruri tare inalte.
Formula aceasta, venită din
casând cu "Strada motanului
vreo
"lojă" şi-a avut vremea ei,
pescar" frumuşi.ca sumă de
cu toate că a fost absolut gra300.DOO frand aur..
.
Vă mai aduceţi aminte de a- tuită.
Arta; are naţionalitate, dar
ceastă carte? O carle oarecare.
nici bună nici rea, o carte' ce a aici nu ~ vorba despre artă.
adus autoarei bani, renume· şi căci "Mă mărit" este o peltea
mulţumirile oficialităţii ·ma- pentru uzul d-omnişoarelor seng'hiare eare prin ea, a mai câş timentale. nimic mai mult. Nutigat o bătălie pe câmpul .de mai că palteaua aceasta este
luptă aJl propagandei., ( ,~,~ o
se:mniilCa.tivă de două ori: oda7

;..CHta.,

.. Iată o carte atât de proastă
mcât depăşeşte de departe în
stl~piditat~ tot ~e s'a tradus la
nOl III uLtImul timp.
Editorul cărţii dovedeşte o
compktă lipsă de bun simţ şi,
mai mult decât atâta, o totală
sărăcie de suflet românesc.
Dacă totuş ne ocupăm de cartea D-nei Foelde.s o facem din
alte considerente' decât cele
strict literare.
Volumul "Mă mărit" situat
undeva la Dcriferia literaturii
de gust du.bios!., pune ~ câteva.
probleme ŞI lasa tot atatea tri·

~

ţiuniIe.
respondentul agenţ,iei "D. N. B."
D. Gallin care a activat la Ham- transmite:
.
bur~ din anul 1938, a fost remarCa măsură vremelnici, gnvemul
cat mtotdeauna la Hamburg prin finlandez a introdus ca zina de
shiiduinţele sale intrU adâucirea ieri, controlul serviciului informarelaţiilor germano-româue. . .
tiv şi de presă. CeImU'& se exercită

'!.

t

situaţia militară din =~:.::~~ut&tedearmaaeriaDi,

şi au fost chemaţi sub arme
oamenii, până la 44 ani

:ij . . i16I1 .... o

BERLL.~, 21. (Rallor.) - Agenţia "D. N. B/' transmite:
D. George
_~amn consulul gc·
neral al RomanIeI la liamburg, a
fost numit consul general la. Berlin
luându-şi imediat în primire fune·

In deosebi, d-sa a atra~ atenţia
asupra faptului că tmpele franooze
se luptă foarte curajos cu toate ci
au de întâmpinat. căldură foa.rie

In Irlanda, s'a 1- nI ro dus ce DZUfa

acciden~ incenw;

. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -• • •_• •

~~!et!':e;::!~ ca si nI
D.
Inaeest scop luat măsnra. ~'I

la

cut-o conduita. de războia plină de
Succes a generalului Dent:z..

publlee. Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . .

mIm
Vrecwu sau
cowunicarea
de
şi
pe abonatilor
aceea de a particulari,
limita couvorbiril6
cazuri grave.

80

al aerului, care a întreprins o clJă-torie de inspecţie an Siria., a rev~
nit Vineri, cu a'\ionul la Vwhy.
Imediatdup& fJ08ire. 41-sa a fost
primit de amiralul Darian, .'Vieepreşedintele coasiliului de miniştri,
căruia a făcut un rapon amănunţit

I

situate pe undeva prin ma.hallaua mânuitorilor de condei, ceeace nu are nici o importanţă
- şi a doua oară pentru noi,
consumatorii de slavă tipărită.
ceeace este mai grav .
Editorul cărţii a ştiut el ce a
ştiut când a .lansat. cartea Dnei Foeldes.
A ştiut că avem un public
superficial, care uită repeie,
un public care înghite orice J...
nepţie şi a ştiut mai ales că nimeni nu se revoltă şi: nimeni nu
suferă văzând maculatura iu(lea-maghiară în rafturile !ibră.,
~iilor. unde ar trebui să stea al-'
te cărţi şi alt suflet.
Nimeni nu se revoltă şi nimeni nu suferă! E îngrozitoare
ne-păsarea aceasta. lipsa de con..!
atiintă românească, impo.sibm,'
bttea de a trăi aufent!c rcalit~
ţile şi însângerările

neam:!Î11i.

(Continuare in pag. II-a).
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LA C~~IIEMA "CAPnO L

tomerciuBlior
SI MUDclloriior RomBnl "Iti" mii
Timişoara

II

din

(Urmare di"P«!1.
Parcă nu noi am
Duminică În 22 Iunie 1941, la promovarea intere",elor ma.terialo
chiat mai eri cu sufletul ,
orele 10 dimineaţa se întruneşte, la şi morale ale membrilor ei.

GERALDINE KATT
ROLF WANKA
RALPH ARTHUR
ROBERTS

Camera de Muncă, Bul. Regina MaIn timpurile de azi zguduiţi de
ria Nr. 7, prima adunare generală catastrofele repetate la scurte lD.a profesioniştilor români din Timi- : tervale, in ultimul an, şi preocupaţi
şoara, ţinută după sbuciumul care de marile transformări sociale, eC0mcordează lumea mai bine de doi nomice şi politice, ee ne stau în faţa
ani.
elementului etnic rombesc din meAdunarea de care ne ocupăm are serii, comerţ, muncă, trebue să fi.;
o deosebită msemnătate. Ea intru- treaz la datorie, ~ să inţeleagă, că
neşte la consfătuire pe lângă pro- ! numai dacă este organizat, dacă
fesioni,tii români timişoreDi, şi este disciplinat şi solidar, numai
profesioniştii români refugiaţi.
atunci poate pretinde să i se dea,
Ea este ehemată să încălzească seeia ce i-se cuvine, ca element
sufletele profesionişWor români,! ~iiurltor, alcătuitor, susţinător, ,i
de toate categoriile, să le dea nă- J apărător de Stat. .
dejde nouă de prosperitate să-i de- .
CONVOCARE
termine la strângerea rindurilor /;Ii
Fiind in faza de reorganizare
la o solidaritate profesională desă- Asociaţia meseriaşi1or, eomercianvârşită tn jurul Mişcării Rcunio- ţilor şi muncitorilor români din
r.isle din Transilvania, mişcare care Timişoara, convoacă. pe membrii
prin tradiţia ei, activează. neoooJit săi, fn adunarea generală ordinar!
de 115 ani pentru sporirea şi cor.· in ziua de Duminică 22 Iunie, ora
solidarea elementului etnic româ· 10 dimineaţă, in sala festivă a
nesc In viaţa. economică a ţării, Camerei de muncă din Bul. Regina
pentru româ.nizarea oraşelor noa· Maria No. 7, ordinea de zi fiind ur·
stre lnstrăinate, pentru desrobirea mătoarea:
economică a poporului român şi
1. Deschiderea şedinţei.
pentru realizarea mult dorltul'li
2. Raportul secretaruluI.
ideal:
I
3. Reorganizarea asociaţiei.
Intregirea hotarelor Tăt"ii! 4. Probleme de ordin profesional.
pâni la Umita etnicului I'Omi.nc!JC
5. Propuneri.
,1 Romlnia a RomAnUor.
1
6. Diverse.
Preşedinte:
- Ea va fixa cadrele de actlvi-I
tate viitoare, tn vederea reali:r;lrii
ss. Ing. A. Bărgl.
dezideratelor exprimate în punctul
Secretar:
anterior, fără a pierde din vedere
!!'So Ing. V. Bardan.

I

I

ERiCA v. THELLMANN

HILDE HllDEBRAND

I

Inlr'un film plin de humor,
finerete, muzicr1 ţi

I

ATE'J1UNE !

VlZITA'fII

Restaurantul JORGOVAN IOAN
Timişoara

u. P-ţa Petru RaTeş 8. Deschis 1'eMnt, eu fut
feJ1n.4 d'e biuturi alef;e şi bu cătărie bă.nătea.nă.
Muzică în fiecare seară, itr Sâmbă ti. şi Duminecă. seara,
dans.
Preţuri miIl eftine· ca o.ri unde.

'. Unde estle desfăşurati problema .
educaţiei

moderne de azi in- tr~tdI1 mod spiritUal şi in Scene
picante, pline de haz şi veselie.
:FiImUl eu Ralph a.. Robert&-i&ti ne prO'mite Wl mare succes t

MICA PUBLICITATE

IRaprez. incep 8-5-7-9. Dom. şi 8ărbătlorl şi Ia ora 11 .. m.

aiStrăzii S '

'eari reprezintă tinerii de azi pâ.n gă.riţi cJn mâinile insângerate ali0
."gagsterilo.r". El vot' să se sai vem din ghiarele inamicilor
omenirii • •• Lu pte • •• Pericol •••
Var invinge !
Rezultatul it veţi vedea in rlhnul senzaţional de azi

l;.\OUl ) 1'1 GER ILO R
MARGARET LINDSAY

RONALD REAGAN

Incep. repr. 3-5-'7-9. Dmn. şi sărbători şi la ora. 11 a.. m.

I

La Cinema "e O R S O"

I

r,...,eeta.c
III IlUHWIUIllIfIHI 1IIIIIIIIHUI

Oapitol : Fata mea este

ger.
Thalia. : radu! Ingerilor.
Apollo: Hoţii de l>nJ]'Qt.. . .

Corso : Buffalo Bill
pieile Roşii.

Printesa

..

. Mercy, Nr. 7, enaj 1.

5. Sânge ,i aur.

"ie.. '
I 8.'1. Tinta
Hoardele de dlbătlet.

cetăţeni c~

80 de lei, care cred că au
un act cultural: cumpă.rbj
consumând literatura D.nel
eldes. Iată ce a ştiut
după care se ascunde
numitul Ciornei,
de fapt al Editurii "
Dar să inversăm
Vă puteţi imagina pe
noştri Unguri, tradueând
un autor român?
Insă această este altă
te._

Pentru anunturile apărute in acest cadru a se adresa la. "Dacia Fenx'~,
t~lefon 1861.

şi atelier. grădină de flori şi legume, In str. Honig Nr. 11. ~.is-.
vis de gara Fabrică.

CAMERA mobilată cu intrare
separată, baie şi toată întreţinerea. de închiriat, strada CAUT

PARTEA l-a:
In mlJlooal fIWrilor.

.t1ij1ocJm in('h~ler& lnţtlJegt'nlor de dnzare-cumpămre şi de inchiriere
• lmobllelor. In eoodiţiuel foarte aVII."tajo!t8e.
VANZARI: Cue CU câte 1, 2, 3, 7, lUOŞII: 50-90 jugăre Hernea9, lllocui.nţe in circ. n, Str. Ovicova; 2 jugăre, hotar Moşniţa
diu, Titu Maioreseu, Moldon!,
Nouă. Loturi: 152, 116, 191 stj.
Pummer, Irlanda, Lunei, I'l".
patraţi lângă gara Fabrică. Oca.
Bontilă, Gh. Asachi, Ho.ni,;; cire;
ill: Bulevard Clemenceau, Re·
de rară: Moşie 52 jugăre arabil,
gent BUZdugan, Eneas, 3crolângă gara Strehaia, jud. Mehebişte, CrişuI, Cavaler MartinÎ;
dinţi, cu conac boeresc (vie, in,
circ. IV: Strada Şincai, Gelu i
Fratelia, centru tramvai; Buziaş
orz, ovăz, grâu, porumb, zarza·
cu restaurant, grădină, sală d~
vaturl, 20 jug. pădure de 22 ani,
mese, locuinţe, pivniţă. lângă
exploatabilă, drum petruit, bun
parc.
pentru orice vechicol.

L Str. Paulescu No. 2. (Casa
Linole111l1) •

SALVEAZA PIEUX ROşn

e.

muli 3.000 de

ANGAJEZ bucătăreasă Dr. Krausz DE VANZARE o casă nouă cu etaj

Buffalo UlII

.. 'l'riida...... d~la. trecătoarea vul.
1IIndGi.. .
t. O alOMte de groază.

trezim?
Cartea D-nei Foeldes a
scoasă si zicem in 3.000
exemplare, iar exemp1ann
ti 80 lei. Se găsesc deci k
ceastă Românie redusă la

....................................

Azi, pre....e ...
cele mai fantastice realizări americane.

L Valuri~ insângerate..
'1. Moa.rt«. Ia pândă.

,i

03Se, şpriţuri la. ghia.ţi
versaţii agreabile desp~
ti-ou. 111 Lt:rua,ţiona,la.
Ce vifor să mai vină ea

Â f'" O IL l

Timişoara.

-

Suntem la. fel de i>U!JtrI:'"
ca întotdeauna. N'am
nimic. Viata noastră
nădejdile, dreptatea, 'urel~~leuJ
noastră! sunt .lUI,unl!C!+,111I11
otrăvite de "măritisuri"

AnunţutiJe in schimb, pretul du blu, Iar cele cu clişeu tarif speLAC I N EMA
eiaJ. Orice anunţ cerut si. aporă in altă rubrici decât cea l'f5o
pectivă, se taxeazA 1ublu.
Anunţurile pentru rubricile "CERF.BI DE SERVICro~' (Mena'
F'
jere) DU se pot publica cu adresa.. exactă ei D11IIbLi adresate
Post Restante sau la Ziar.
Un film grandios, intr'o
tare fasttJoasi 1
1'el. 18.61
,,D ACI A FEL 1 X"
Tel. 18.61
~ra D~ str. 3 Augu~t Nr. 25 (vis-a-vis de p.;ţa. »Coron1ni",

1I111111M1II1II1II1l1ll1ll1I1I1I.lll1liWlUIIIHIlIIIIIIHIIIIIIIIIiIIIliIliNIIIIIIIiIIIIIR 1111111111111111 11111 11IIilliIIIIIIIIIIIliliIIn

."Cei8renumltl copii

uă

Apare tn fiecare zi. Minimum 10 cuvinte

LA, CIIiNIIE MI A "i JHI A IL ~ A"
Din nou la

l~ngă tx:up~! Ţ~rii, lângă

el deSplcata napraznic Îll

·.id~

~~
"'''''~.

cu

drăgălaşa

vedeti

ANNY VEBNAY
in Cetate,
PIERBE RICHARD
cu intrare separată. Adresa la
Un film În care tână.rs şi
ziar.
cameră mobilată

TUTUNGERIE Modfncea, Bul. Reprinţesă cade victimă
gele Ferdinand 3, caută pentru
imediată angajare, dactilOgrafă PROFESOABA, dau lecţii de pian ambiţioasei Impirătese
" meditaţii - pentru cursul in.
rina IL a Rusiei.
ca practica. De preferinţă aă
cunoască limba română şi gerferiol' -la orice materie. Preten.
~,'Puai ~t.Os.~ 11 ~
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nU-a povestit zi- trecut până. târziu.
Plecat acasă, prietenu' acesm: O duioasă şi tristă
r )Ai.a povestit-o fiind- ta s'a svârcolit toată noaptea,
~ ai cu binişorul. ca să nereuşind si adoarmă, decât
durer1i lui. Ea este foarte târziu şi atunci având un
l" particular, şi fără re- somn neliniştit, pângărit de un
1" J~ Puţini vor fi, vis ciudat..• I Be părea că. se gă
." cari vor simţi cu a- seşte la. Cluj şi nu găsea. deloc
)' 'leul ei, cari o vor pri- drumul spre caaă.. Şi a rătăcit
a~ nu cu mintea - ci eu aşa, fără. să poată ajunge la 10-.
eul dorit. Trezindu-se din somn,
acesta a venit dela visul s'a repetat din nou de mai
, ·(ugiat, a lăsat acolo multe ori în noaptea aceea. A
~ doi fraţi mal mIcl. ,1 .(Ioua. 2:1 pruneşte aela. TUl"da o
li . în refugiu, un insti- scrisoare expres-recomandată,
dic al unei FacuI tă.ţi. .care li aducea vestea. tristă, că
tatăl său murise ,i l-au ingro10CUm la Timişoara.
pat, Duminecă, adică tocmai in
1) t~t timpun în mijlocul
ci ai săi, !Hnd strâns ziua când el s'a dus să petreacă.
t I~milie, prin acele tai- Şi tocmai aceasta. nu şi-o poate
'ruri sufleteşti, ce se i~rta, că în ziua când tatăl său
, intre nărinţi şi copii, a coborit in lăcaşul de veci s'a
': r~i depărtarea, nici desfătat in veselie, deşi nu avea
j '" nici graniţele nu le de unde si ,tia de tristul eveniment.
O mal ironică. si dureroasă
"
le. pă.1."inţil lui bă
e" cei doi fraţi mai mid, farsă a destinului, nici că se
oraşul copilăriei şi al putea. Nimic nu poate fi mai
student, îşi poartă no- trist, decât aii nu poţi lua parte
ta un exilat în acest ~
u-ăina.t.. sa intelectuală il fa, uite de griji, dar nu
~
'!'ăn1aşi dincolo.
A.ccident de muncă. - Munla term.inatul exameJmineca trecută, a fost citorul strungar, Carol Schon,
de către studenţii cari de 44 ani, dela atelierele CFR.
mtat cursurile la acest din localitate, in timpul lucrula o seară de rămas lui şi-a. prins mâna stângă la
,se obişnuia şi la Cluj, o ma~nă de strungit fierul.
. sfârşit de an. Şi sea· Mâna i-a fost complet sdrobită.
afost o seară plăcută, Muncitorul a fost ridieat de Sal
:ă cu aromă tinereas- vare şi internat la Sanatoriul
, toate a altor zile de Bega.
•
;denţească. In atmosA căzut din pom. Lucrătorul
..& a. veseliei s'au siro,:J foarte bine şi au pe- 1. Jebelean de 27 ani din str.
•
' - ..

---

activ, la o suferinţă şi să~ţi fie
interzis prezenţa la un astfel
de eveniment. Durerile in comun· sunt mai uşor de suportat.
Desigur cazul acesta nu este
izolat, de aceea am ţinut să-I aştern pe hârtie. El va putea să
servească. drept mângăiere şi
altora. cari au incerca.t astfel
de sufer~nţe.
- Prieten drag, am adus acest buchet de slove pentru
mormantul taUt1ul t!1u. Tn eIujuE nostru drag îşi dorm somnul
de veci si doi frati ai mei. De
cei ee trăiesc in pământ a mai
bine. In lumea lor a pace şi linişte. Mormântul nu cunoaste
grani,ţe şi n'are patrie. Ţara iui
nu a din lumea aceasta. Iti doresc totuşi. ca In curând să te
poţi ruga tn linişte la mormântul dr~ ş.i să poţi văt'M. o la~
crima în pamântul desrobit. Atunei. din înălţimi, sufletul t&Ului tău va zâmbi Împăcat.
Odminească tn pace!
Titu lMcaciu.

.................. . ............
~.~

.,.-
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Municipiului Timişoara
Biroul M. O. N. T..
_

m

Gr. Alexandrescu 11. în timp
ce se afla în Calea Aradului, s'a
urcat într'un pom, din cara a
căzut, alegându-ee cu grave leziuni corporale. El a fost ridicat de Salvare şi internat l-a
Sanatoriul Bega.

•

ArC8tat pentrucă. (1 ultrCUTiat
un gardia public. - Indi,Vfdul
Wiliam Kindec. din str. Pr.
Băncilă 45, a fost arestat şi

predat Parchetului ""elltrud. a
r
ultra.giatpe ga'l"dianul public
Ioan Ignat în timp ce îsi făcea
~atoria.
'

• ••

zw.

GRAND

HOTEL

I~AF A YETTE

Bucure,tr, Calea Vletorlel Il

oeZ mai bun şi confortabil HoteZ al Capitalei
moderate
Preţuri mod6rtlte
._
..:w

Preţuri

vla~ poţi si ai noroe
CbJa.r claei e,tI ma! dobltGel

Eu sunt terlbUul Gavroohe.
Un V&Jtabond ~Iără reprot,

in

Un bt ..t buE.-.n. un A.PJ_hh,

ŞI,

t.

toemeeo.

Eu bnchiseam ca

să

turbe.

Şi-un

alt eoleg &enega)ez.
Urât şi prost ca un lămâi.
Mereu era trecut intii!. . .
Clnd am aflat el e ne90t
Cu'n oarecare hotentot,
In loc de orişice protest
MI-am zis: alea jaeta estf

ştiţi

pent..tce m'am

c:..

I

~~~~ln~~i.3, ~ :~:s~e~!:Zi~

. .- - - -••- - . - - - - - - - - - - - - -••

PreşedintiaCoDsiHului

de Miniştri

Subsecrelarialul de Stat al Romanizlr",

Inveniaruiui

prea a·
Colonizărl Si
~
proape de zidul fabricai da cioServiciul
pentru
administrarea şi lichidare '
:00 l,a cuno~tinţa tutu:~r suspendată, iar ciilătorU precum şi rapi ,.Rceca'·. acesta. s'a prăt'
. I .f'
. . . Mişcarea Leg.onari /•
-~r din cuprmsul Mumel' populaţia d:: pe străzi se vor re· buşit rănind uşor câteva lu- pa rim01U UI oste. orgamzaţll.,
!unişo~ că tu ziua de trage in locurile destinate pentru cl'ătoare. Cazu] a fost reclamat
BUCURt:Ş 11, Str. Roma ~2-34
21 lume 1941. vor avea adăposl.ire.
.
volitief.
Nr. 1226 -18 Iunie 1941.
lIerciţii de Apărare pasivă,
După ir.cetarea alarme!. oraşul
urmează:
rămlne blbltregime intunecat atât
Îi
Aooîdent de circulaţie. In
.:!IuI de zi va "vea loc la In ce pnveşte iluminatul particular
Se a.duce la cunoştinţa. ceOfertele ee vor depune 1& Ser"lmIleaţa.
cât şi cel 08 re străzi, pâ.nă la ora dreptul depozitului fabricei de
: alarmei, circulaţla.e 24. In conseci'1ţă la auzul senml1!u, de bE're Dreher din str. Dacilor. lor interesa.ţi, că. fondul da co- viciul pentru a.dministrare& ,i
~ fi călătorii din vehicule lui de tnc.etarea alarmet nimeni nu s'a întâmplat, eri,un accident merţ a.l tipografiei ..Temesva- lichidarea patrimoniului fOfStei
_!i populaţil1 de pe străzi 8~ va deeamufla luminile.
de circulaţie. provocat de va- rer Zeitung" cu sediul in Timi· org-anizaţii "Mişcarea Leglona..
~~dăPo~tUri,. unde va ră·
Vehiculele de orice fel se vor gonul de tramvai de pe linia 3-a soara Str. Lenau Nr. 4 (caze-- ră" din Bucureşti Str. Roma,
~ şte
ordine până la conforma cu strictele Instrucţiuni care a dat peste o căruţă a de- mat.ele Municipiului) se vinde 32-34 până. in ziua de 2 lulît:
1941. orele 10.'
:
~alatmei.
)01' Mareiui Stat Majo:, Nr. 25.000 pozitului de bere. Căruţa a fost prin bună invoială, pe br.ză de
Preţul
minim
este
de
leII
lt~~~ se..re~g in adi· F d~n 5 Februarie 1941 privitoare complet sfărâmată. calul ucis. oferte ,inchise.
IIMt,ţitu0~~ru ,i mtreg per- la Clrculaţil. fn timpul nopţii fn z()- iar că.rutaşul, Iosif Tuzbă, s'a
Condiţiuni1e de participare 2.800.000 sub care nu se va pu.i
., 1 ţulor publice. parti- nele întunecate.
ales cu mai multe răni la cap. se pot vedea în orele de birou tea face adjudecarea.
Garanţia este de 10% din'
!~OODlerci&le precum şi loca~
Cel ce vor contraveni acestor dis- trebuind să fie internat la Sa- la sediul Serviciului pentru ad~elor.
preţul oferit şi se va. depu ..... 1:"
poziţiunl. făc!ndu-l!e vinowţl de natoriul Re~a. S'a dE'S<'his o a.n~ ministrarea ~i lichidarea patrinumerar.
l!iţilll de seara ' " avea loc neglijenţă saU reavoinţl, se vor pe· ~hetă pentru stahHire~ vinovă
moniului fostei organizaţii "Mi111,
.
p. Ministru
depsi Clt amendl dela 500-2000 ti~i
şcarea Legionară" din Bucu- Suhf!ecreta de Stat
~ alarmei.· populaţia şi lei sau tU inchisoare poliţienească
•
reşti Str. Roma 32-34. Ia se·
88. leronim R,'zea.
lţLede orice fel vor camufla
dela 1 zi la o lună. In caz de reci·
BccmdaJul dela Barul IJV ioto-- diul tipografiei şi la Prefectura
Şeful serviciului
~deriIe luminoase al dă divă.
ria". - Ieri seară, la barul iudeţu1ui Timiş-Torontal.
~Jd.nd hlrtia neagri sau
P. ConstanUne.cu.
Primar: Eug~n Pop.
..Victoria.... din str. I. C. Bră·
~ ee trebue să le aibă prc·
tianu,
s'a petrecut un mare ~-' -""',.;..,,~~:-"" ---,~till1p.
Şeful Bfrouiui M. O. N. T.:
scandal, provocat de artistul
. ~
:m~1I1 alarmei circulaţia va fi
Iosif f'jldan.
Ioan Matray, eare s'a certat cu
partenera sa Vera Trifan, am- SpălaU şi
'oare, Perdele, Preşuri de Cocos, Llnoleum, Pături etc'
bii anga.jaţi la acest bar. Chelgăsiţi mai cftin ca ori unde la:
nerul N. Cimponeriu care & inte~enit să-i despartă pe cei
,~]
Case de CIVIl re li perdele
dOi bellgera.Dţi, a primit şi el
câteva lovituri. Cei doi: artişti
ProPf.
BERBER
Loc de colecpe :
JOSEFIN : Piata Drăgălina
au
foaf.
eondUljlI
la
comIsariatul
bJişoara IV Hul. Hprtlu~'ot No•• 0
IV do POliP.'e, unde li e'an dre- ".
CETATE: Str. Mercy
sat ~venitele acte d~ dare hl
.~
TEL. 44-21
FABRIC: Str. Mareşal Joffre
judecati... __ '
.
j- ~
IJ
Piaţ.s.. Sarmisegrc '_ .1.~
la

Eul't'llţtl1e

de Apăra re pasi-.ri e-- vor avea loe In zIua de
. 21 Iunie 1941.

făcându-se săpături

p~entat!'

Vi &pun: fiindci am constatal
Că sunt destul nedumeriţJ
(Puteţi desigur ei zâmbiţ1),
(lare m'au amputat b&roo
Tot pronuntându-mă ..gavrocKf
Aeeatora. tAri ftlp1'01Jl
Le-am explicat ee-I un •••
GAVROCIm

Zidul unei fabrici dărâmat
:~:nţ~n"~p'iJ!i~~~

, Publicatiune

1f

Ce râde de al său destin 1
Am nimerit la anticar •••
Sunt un băiat foarte levent.
Amlo eu-al vieţU grea llI'C1If Na prea citit. dar ea talent
Sub Sena e al mea enlca,Şi câteodată Indispun
In bale aDI pe un gaseon;
Prin lucrurile ce le spun. • .
Un fost băcan de prin D1jo8
Ah 1 dac' ~ fi UD provensal
Mi-a dat odati capital
Cam fost·a Frederic Mi8~
Şi am vindut uLe Petit ,JOUl'D"'_
(la 'n pana mea să n infig
Dar eapiblu) I-aM pierdut
Pe ~i ce vor să-mi faci dig!
La baeeara Ia barbut!
Imi pare rău, au ghinionl
Nu-mi pare rău. am. ea trlst,
Na sunt măcar Fra.noois VillOIl. Căd totu,. fOIt-am ..... ziarist!"' '
Să rid homeric cum ,tia eu
Va mÎne in Pari. lunt multJ.
De tot ce văd In jurul meul
Blleţt de vlaţi ,1 del!llcaJtI ~ .
Talentul meu e furtunos.
ID hale sau pe Montparnus.ft.
Dar ce păcat. _• fiind om de .... Acel~ tip. ace~ glas N'am reuşit să mă ridic
La Chauve SoQl'!s aatl Mari,.....,
Mai sus de coama unui drlo ~. . La Tabarin flall Roeoeo.
Părinţii mei, dorind ca ea
Gi1slm nu ban şi UD brlOft
Să nu ajung UD derbedeu. '
RlzAudu-nc: Gavrochel Ga.~1!
M'au dus odată la Saint Oloud • •• p.,. Corso, «:beJ tront zile mari.
Revăd momentul ,1 acu:
Nea Romi Imi dă doi fIllta.ri I
Din geanta el cu cap de lJtr'Uţ.
- Nu am mat mu1t. b!.iete, VnIf
Sărmana mamă un bănnt
Dar e din suflet, sA mi oezI t
tmJ dămi zicând aşa: .
- Mem. mersi. ~nn mă
- Să-ţi cmnperi pâine. 8tltI ee\>a- CIcl nU-!J la afat negustoreeat
Şi ni cuminte, să inveti'
l-al'Ullo un zimbet de ~trenpr
Cum fac a.tâtia alţi băieţi...
Si plec cm 61lfletuI hoinar
Dar ••• n'&D11lvut noroc si ~nv~t, Şi părul tuns ă la breton,
O'am Întâlnit numai desmăţ:
Tot fredonlnd ••La MadelGJl" •••

•

iin 18 Iunie 1941.
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Plecarea d-Iui colonel Audieutel~. 'rUDele franceze I
. Heublein din-Timişoara la d. oenerallacoblCI
CU m'I , are da~ rz
frumoasa ~anJfestatie de cam.araderi~.r0mâno· Sunl susuendate

germana din gara "Domn_ta Elena
bucurat ostaşii germani în Ro.
:specViir::~&~=t;~uulU:os~ mânia. Exprimând încrederea în
.
1 d
. t

BUOOREŞTI. 21. (SIR.) -

CĂ

VICHY, 21.

SE
ATRAGE ATENTIA
AU FOST
PANA LA LA
NOUl
\do col. Heublein, un distins prie- trămicia raporturi or e pne e- SUSPENDATE
ORDINE, AUDIEN'J'ELE
D.
ten al annatei şi poporului ro-româ,uo-germane, d. colonel GF..NERAL IACOBICI, MINISmân.
Heublein a terminat înc:hinând TRUL APĂRARU NATIONALE.
Cu acest prilej a avut loc, in pentru d. genera:! Antonescu,

ma

gara

"Domruţa

Elena", o impre-

Conducătorul

Statului

şi

pentru

(Rador.)

_

Se

anunţă din Siria, că se dau lupt;.:.

vehemente cu englezi, in apropierea.
Damascului.
Timp de 2 zile, trupele fl'1\lll!eze
au rezistat cu dâl'Zenie şi au rcs·
pins toate atacurile inamicului.

STIRI EXTERNE
.
'SUUu
rtn ) IiUA'pilhlUI- e
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sionantă manifestaţie de priete- România. şi poporul român.
nie si solidaritate româno-gerIntreaga asistenţă a eşit a p o i .
!mană, care a <1ovedit odată mai pe peron, în aşteptarea trenului
imult puternicile legături eaTe special. D. col. Heblein şi cama~
'leagă ţara no!U!tră de marea ei razii dsale si-au luat un ultim 1I1111111l11111111111HIIUIIHIIIli1II1II1il1H1IIII!lIIlUflllllllllll
prietenă şi aliată Germania.
si foarte cordial rămas bun dela
7okio, 20. (Rador.) - Agenţia
Dimineaţa, la ora 8.30, se afla offţerii şi reprezentanţii autori.
,,D. N. B." transmite;
pe peronul gării întreg corpul o- tii.ţilor româneşti. La urcarea în
Presa japoneză anunţă din Sin,fîţeresc din garniwana. Timi· tren, a plliI'tat în mâini un frugapore că Miercuri şi Joi' au avut
:Jiloara. precum şi reprezentanţii mos buchet de flari, oferit t:k
loc acolo, mari exerciţii de apărare
1diferitelor autorităţi, institu· camarazii români. Trenul s'a pus
anti-aeriană.
lţiuni şi asociaţii culturale. Peste apoi in mişcare, în uralele celor
-ocâteva minute soseşte d. general prezenţi. Dela geamuri, ofiţerii
ROMA. 21. (Rador.) - Dueele a
Em. Bârzotescu, care, dună CQ germani .salută prieteneşte, iaT vizitat eri o şcoala militară de pilodă mâna cu toţi cei prezenti, aş- asistenta de pe peron răspunde
taj din valea Poului. pnând inainteaptă în sala de festivită.ti a cu Îrsufletire acestor s8luturi.
gării sosirea oamarazilor ofiteri
In asistenta dela gară am re- tea elevilor ~O&Iei, un mare discurs.D-sa a părăsit şcoala, conduigermani. La Ora 8.40 cu nede'l- marcat prezenţa dlor: general
când personal avionul său.
,minţită punctualitate ~ermană, Em. Bârzotescu; ('01. Davidescu;
--()-'apare d. col. Heubleim. Însoţit de prefect co1. Al. Nasta; col. DuWashington,. 21. (Rador.) ;ofiţerii germani. După prezen- mitrin; chestor mai"'r Const.
Corespondentul agenţiei "D. N. B."
'tăti s'a servit o gustare şi unde Micu, intreg corpul ofiteresc ro-comunică:
d. gen. Bân.otescu. intr'o ~locu- mân din parl.pa of';I'Îalitătilor
Pentru asigurarea stocurilor de
ţiune plină de căldură, a făcut locale: d. consilier Eu~n Pon,
cauciuc,
necesare pentru armată.
,aPOlogia alianţei şi prieteniei ro- nrimantl Ir'unicipÎl11ui: prof.iM'.
s'a hotărît reducerea eonsumaţici
mâno-germane, toastând ţ)('ntru P1. An~ronescu. recto'"trl Poliparticulare de cauciuc dela 811 la 6
Flihrer, pentru mt'l.rele Reich tehnicei; decanii Facultăţilor de sute mii tone anual.
.
,german si nentru prietenia dhl- agronomie şi ştiinţe; Ilie Lun,gu-o-:tre ('ele două sb1J~ an1i l'.e si f'11",.- lescu, prim-preşedinte al Curţii
TOKIO, 21. (Rador.) - Agenţia
'te, Germ~mia şi România. TIin de Apel şi numeroase alte per,,8teiani" anunţă că presa japo·partea ofit<>rHnl' gocrTn"\ni a rl'i~- sonalităţi.
neză se ocupă cu mare interes de
.puns coL Freublein. In ellvil'lte
Corpul consular a fost repre- noul pact germano-turc, pe care il
'sobre. ostăsesti. dS1. a elo .....hJ.t zentat prin dnii dr. RuJ-ma. con- consideră un non succes al diplo:osnitalitJitea rom~'1e~scq, si fi. sul german şi Paolo de Michelis,
maţiei germane. Acest triumf are o
relevat buna primire d€ care s'au consul italian.
însemnătate eu atât mai mare,

fni,nh~"

I

~~.,nrulil
UUiI;

"e

U

(de

AMSTERDAIU, 20 (Rador).
1 km. distrug .
se împineşte jumătate u"e nul a trimis
Agenţia ,,Roufur" din Cairo, ci C3llZeaZă mari
mari stoluri de lăcuste bântnie }Q ul •
~
în sudul Egiptului. St<fluri de o
C tU, c~. sa StUfilf9."oI
întindere de 4 km. şi de o Jăţime combatem flageluIw,
Astăzi

1

INFORMATI

ABONAMENTE: Pe un an
La SacoşL1l-Tur~
- 600 lei; pe şase luni - 300 primăria şi câteva.
lei; pe trei hUli -150 lei; pentru iar la Buziaş, a
instituţii de Stat şi întreprin- la pretură, 'UDde a
dt-ri particulare - 2000 Jet
d. pretor dr. I<>an
--o---oPentru Întregul mate!'ial apiDuminecă, 22 ,lunie
rut în !lCest ziar - fări semnă
tură sau Cu pseudonim ras- orele 21, se va juca,
punde numai d. Const. t. Ştefă TEATRULUI N A
~escn. directorul nostru, care e CLUJ la TIMIŞOARA
grandios succes al
((l(odată şi girant responsabil
TEATRULUI N
-o-D. prefect ColO'llel Al. Nasta, BUCUREŞTI;
însoţit de d. Tiberiu A. Munteanu, a fost, ieri, în plasa Euzia.ş, făcând inspecţii în comu- celebra comedie
nele Ohevereşul-Mare, Saooşu1- Coubler.
Turcesc şi Buziaş.
In fruntea
deoarece el s'a produs concomiten •
La Chevereşul-Ma,re, d. pre- ORGE
1o'1l înfrângere britanil.!ă in Egipt.
fect a inspect'at primăria şi Sin- TEANU, A.
-o-dicatul pentru creşterea. raţio-- ELVIRA GODEA..~.
IstambuJ, 20 (Rador). - Co- uală a bovinelor .din rasa "SiAceastă comedie
respondentul agenţiei ,,D.N.B." menfhal", rămi\nând mulţumit fast, lux, toalete şi
anunţă!
.
de cele constatate.
proprii.
Partidul poporului, adică partidul guvernamental, a ţinut o
Cazul a fost reclamat ime- şedinţă care a durat 2 ore. Sindiat poliţiei, căreia nu i-a fost gurul punct al ordinei zilei, fi
greu să ghicească că cele trei forma noul pact cu Germania.
Oficial de vânzare M. A.. T., din
hoaţe nu pot fi altele decât Ro- D. Saracioglu ministrul de exzalia Iuhaz, Maria Nagy şi E- terne, a raportat despre nego-- Str. Itfercy No. 2 in afa,ă de spirt alb şi
lisabeta Pines. Astfel că, în cierile preliminare şi. felul co- ars a mai pas in vânzare şi laică veche,
cursul zileÎ! de Vineri, ele au rect, cu care se urmăreşte a.cest de prune. Paral.., B-cii Albina.
au fost din nou arestate. Dova- pact. Mai mulţi deputaţi au forda vinovăţiei lor, o constitue mulat diferite întrebări la la
cele două perechi de pantofi, cari d. Savdam P'l'imul ministru
care au fost găsite la ele şi re. a dat răsPunsurile. Adunarea a
stituite cismarului.
'~m'\I.:""'f_.
votat cu unal'l,imi·tate şi cu a- ESectr[Citătei
Cu actele dresate, hoatele au nlauze semnarea Pactului gerBilanţ per 31 Decembrie
Lei 342.664.-, Depozit
fost predate Parchetului:
mano-turc.
Activa: Conducte aeriene de too.re Lei 67.00~,
transport Lei 2.683.489.---, Sta.:' rezervă a căii fe~te '_-dUOlnUl
titmiJe 00 tensiune inalte Lei 85.000-, Depozit de
i80.655.-, Staţiunile de traIJs.. Ia ruină. Lei 85.862~'-'L....L_'.
1'l- 1
formatori Lei 847.832.-. CO'Jl- Lei 3,988.344.-,
d~ct;e.Je de st,radi Lei 2.541.88. 985.300.-. TOitalI.ei
Insta}atiuni de ImJlÎna:t strMi1e Pa...iva: Capital
Lei 775.938.-, Cnnt09.re U;j 10.000.000__•
.. ,
. ~ţ'tă
590.830 Inventar Ld 131.970, rare a vaJoIarei Lei
[nUlmlca~e
Mină, ~1ea ferată Îngustă cu. A<klus Lei 78.111.-,~. uca ;
"J
Org-anele p1iţiei judiciare din Andrei Jijic, nu numa.i că. nu s'a conceisiune de explloata.re Lei Hon 451.672.-. ~j(l!t
localitate au arestat, eri, pe fri- supus invitaţiei, dar a început 1.699.116.- Conoosiune de & 3.756.521.-. Total leI
zerul Milan Maximov, de 35 ani, să facă şi mai mare scandal. A- lectricitate Lei 1.-, Cassa Lei oane 208.193.-.
fiul cârciumarului Maximov. din vea omul chef de ceartă şi de 9.801.-. Efecte Lei 284.512.-, 31 Decembrie 1948.
VehicUle Lei 8.495.--., Mă.rlllri Adtninistraţie.
str. Simion Blirnuţiu Nr. 38.
de bătaie. '
Milan Maximov este aCU2!at
Indârjit de atitudinea provocă, in seara. zilei de 19 Ianuarie catoare a beţivului, Milan Maxia. C., a bătut pe muncitorul An- mov l-a îmbrâncit pe Andrei Jideri Jijie, care, în urma leziuni- jic cu intenţia de a-I scoate afalor grave cauzate, zilele acestea ră din cârciumă, Acesta, din
a încetat din viaţă.
cauza stării de ebrietate, şi-a
gărzii
Cazul s'a petrecut astfel : An- pierdut echilibrul şi a căzut pe
drei Jijic se dusese în cârcinma spate şi, lovin.du-se de pragul
lui Maximov ca să mai bea, dtupă lli?ii, s'a rănit grav la partea inNeW-YORK; $1. (Radar). - OORESPONDENTfL
ce se tunnentase prin alte loca· ferioară a bazei craniane.
GENTIEI DNB. ANUNŢĂ:
luri. Şi cum acesta s'a apucat să
In urma acestar lezi!uni, după
DUPĂ INFORMATIA APĂRUTĂ IN ZIARUL
BUD.
facă scandal, fiul câirciumarului, o şedere în spital de câteva luIri,
YORKPOST" MINISTRUL APĂRĂRII NATIONALE ~ OQ1'E
Milan Maximov, oare tocmai se Andrei Jiiic a Încetat din via;ţă. DE GAND SĂ CHEME TOŢI MEMBRTI GĂRZII NU .' 1. B. t1
afla in cârciurnă. l-a invitat pe
Milan Maximov .a fost inain- LE ŞI AI ARMATEI ACTIVE,SUB ARME PENTR
Dumi
beţivan să părăsească localul. tat Parchetului.
NI.
~atiei

•••••••••••••••••••••••••••••

Cele 'rei I,oaţe de 'fJ!iivălii
au 10" Ili,,, nou IlreSlale
Cetitorii îşi mai aduc, desigur, aminte de cele trei hoaţe
d~ prăvălii: Rozalia Iuhaz, din
str. Ion Văcărescu 31, Maria.
Nagy şi Elisabeta Pines, din
str. Ion Vasici 9, care au mai
fost arestate de organele politiei locale. Ele au

căzut

aeum

din nou in mâinile poliţiei..
Arestarea s'a făcut în urma
unei reclamaţiuni făcută de cismarul Alexandru Toth, din str.
Solderer NI'. 11, care arată că
Joi seara s'au prezentat în magazinul său trei femei bine îmbrăcate, spunând că vor să-şi
cumpere câte o pereche de pantofi. Hoaţele, bineînţeles, n'au
cumpărat nimic, ci numai l-au
:ţinut pe cismar de vorbă, apoi,
prQfitând de un moment de ne:atenţie din partea acestuia, au
ascuns trei pereC'hi de pantofi
;şi au plecat, spunând că vor
,reveni a doua zi.
După plecarea hoaţe]or, cismarub a observat lipsa celor
trei perechi de pantofi şi, înso,
ţit de doi ucenici, a plecat pe
urmele lor. Ucenicii mai tineri,
au luat-o înaintea patronului,
astfel că, în dreptul cinemato-grafului "Capitol", ei au ajuns
pe cele trei hoaţe şi au pus mâna pe una din ele. Aceasta a aruncat mai întâi pantofIi ca să
nu fie găsiţi la ea şi a început
s4! strige că este molestată pentru a-i intimida pe cei doi ucenici, ceeace a si reuşit pentru
ea apoi să dispară.
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