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ŞI ADMINISTRAŢIA:

do SRVO~.

mâna pe acest zia.r cei JB..'

cu femei, cari stmt fericit'e nu-

mai dacă ascultă muziei d~ pustă. •••

_ _ _o

Em. Ungureanu,

puneţi

pun la

pălării peamt. "

anumit chiP. ostentativ -

colt cu

TimişOAJ'A

1!_1iW!

~piii În .....g4"5l. tAtălui

şi

Într'un

da nu-şi

! .. _

iduiti Si bătuti· pânalasânge DeclufHtiile amiralului Barlan

. pentru un cântec legionar·
,

unea publicului impotriva unor legionari

cari au voit, cu ocazia matchului de foot-

au provocat un ecou form:dabil in
toate capitalele europene
VICHY.2 (Rador). - Cores- să-şi orienteZ<e ferm politim in
pondentul agenţiei D. N. B. conformitate cu realităţile eurotransmite:
pene.
Se constată cu satisfacţie ÎIl
Franţa care 1,'9i asignrase de

baII româna-german, să tulbura onoarea cercurile guvernamentale
unei reuniuni SDcrtive
provocat

că demult o poziţie llIlMA peSte DI8.l'ea
a.miralului Da.rIa.n au MediteranA va put;;"îil calitatea
în toată llllDoOO. un ecou
..,.,••.L<~.'" 2 (Rador). - La. hore liniştea şi onoarea unei reuni- ţiunea. puhlicului fi'. produs: f.oatB. fa.vorabil şi că în capitalele eu- sa de putere europeană şi afri('Soo
de football _ro~o-g~r ~ sporti~e incercând să cânte un lumea adunată in stadion i-a. flue- ropene au dat dovadă. inamte de nă să aducă o contribuţie extrem
a\'tlt 100 aZI. Dummeca,· cantec legiOnar.
rat, iar cei din rândul unde se gă toate de o largă înţelegere pen- de importantă la făurirea destl·
~,l,'J!'P"-> ~ grup • vrut să. tur.
~ Abia a inceput cântooul şi rea.cseau iresponsabili i-au huiduit şi l0- tru cele expuse de amimlul nului viitol'! al Europei. Colaborând fără gânduri ascunse la revit până. la sânge, încât poliţia a Darlan.
construcţia
internaţi-ona.lă ea va·
Această
reacţiW1e
favorabilă
trebuit să. intervină pentru a împieputea
să
ocupe
în EutlOP3 un loc
se
explici.
în
maro
măsură.
prin
deca llnşa.jul.
faptul că amiralul Darlan. a pe care după înfrângere ar fi puVmova.ţii vor fi judecaţi mâine,
declarat că Franţa va trebui tut să-I pitudă pe veci,
Guvernul atrage atenţia asupra
"-.tau.v.2 (RADOR). CORF...sPONDENTUL AGEN
reacţiunii violente a publicului in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.~
TRANSMITE:
claraţiile

1

oinl din Irak s'a terminHt

TIR.V A.

~~;MN.i. R.ll

AR

MI~TI'1'ITTT ,TlI

o AU INCETAT DUMINECA hA ORA

T .TTPT~:J.F. IN
8l)~A:rA.

aceste

împrejurări.

nouă

şi.h~~~ţă. d~\~1~9:~ă!itţii.şi
conştiinţei romaueşti

ment sever pentru acei cari in viitor vor încerca să turbure ordinea
publică: pentru că nu se Va putea
impiedeca., ca in afară de sancţiunile legale.
2 (Rador). 00 pe vapomI "Zam-Zam". Dusancţioneze
cum se cuvine pe trădăau sosit la SaJam3:nm pă îndeplinirea fo:nnalităţilor. ei
dătorii liu~tei fi unim român~.
sOO-amerioo.ni au trecut in Portugalia.

naufragiaţi

americani

au t.recut în' Portugalia

.

prnf~.

~

'1 un averb8- .Daea

Ea este o

conştiinta cetăţenească să

-

Hnr.in HIIIuMi D lest

.numit ledlJ~ oi Uniumrsilălii
•
din Rllcu"l)sti
•

.Anterlca

declară' război

Axei

Mexicul nu

vede

obligat
lucru

,s~

să facă acelaş

Mexico, 2 (Rador) • - In cazul Toledano, şef al muncitorimei meXl·
când Statele Unite ar declara răz- cane şi preşedinte al confederaţiei
boi puterilor .Axei, Mexicul n'ar fi muncitorilor din America latină.
obligat în mod automat să facă aNumai acele popoare a adăugat
acelşi lucru a declarat generalul lI.L~Q.;I,""''''''l.''''
şti să-şi asume la timp şi cu curaj
Auvola Camacho preşedintele re- răspunderea politicii ce le revine,
public ei Mexicane într'o . scrisoare numai acelea vor putea să. asigure
adresată d-Iui Vicente Lombardo fiilor un viitor de independenţă.

,g----,--

-- - -.. -

_ •••••••••••••••••• ~ . . . . . . . . . !

sor Hulubei a propus numele de societăţilor de iIZIcă din Bale şi
nHoldavillDl" o Academia Româ.- Charlottenburg. Chemat să. connă a.preciind această rodnică ac- ducă rectoratul universităţii din
tivitate a dlui Hulubei l-a ales Bucureşti în aceste timpuri de
......... iu 1937 - ca. membru cores- adânci prefaeeri d. profesor Hu- _
pondent al ei în secţia ştiinţifică. lubei pune drept cheză.,5ie o eD. Hulubei mai este membru 00- nergie tînără !şi prestigiul dsale
BÂRLAD. 2. - In loca.Iitate a mele clipe şi.a ~~trat facultăţile
murit Maria Lapuşueanu in etate mintale.
f .
paescor~t'em 1936 : a ele- respondent
al ...Institutului de savant cu rmume mondial.
de
105
ani.
Decedata
până.
in
ultl·
oopoa.rtănumămI silo- Fmnţei", al societăţii de chimie
in oontm
tGmul periodic
al
rIZicali ŞI' al societăţii de fizici
4'!A.1'111 d. n11f)fA- din Pa.riA. nrecnm si membru al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.-..-.~.,. . . . . . ....

A Incetat din viată
În etate de 105 ani

I
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..,

Din Berlin se an~iâ~-; Invătatori dini regiunea Timisoara

· t II

I

ezit
nau
!DHI avu mou
~a luga. din Creta .

.2 (Rador). _ Trupe ger- ce atacurile aviaţiei germane au
~lte pe coasta de Sud a in- constrâs 'flota englezii să se retra-

ta au fost martore la fuga gă din regiunea insulei Creta.
Numeroşi englezi cariisbutiseră
puţini dintre englezii să se imbarce pe bordul vapoareloi
au :~t~tbofi luaţi pe bord de de pescuit, au fost siliţi de atacurile
raz i engleze, deoare- germane să se Inapoieze in creta.
ell:pediţiona.re britanice bă-

.suspendati din

A.,...

invătământ

.până
la pronuntarea Justitiei
.iu.1n.ijă. I
tri~ miii':'
G"m.....

""";'ilajl
mânt pe data de 1 Iunie - până. la
pronunţarea hotărârii deilDitive a
Justitiei. - următorii invăţători
dela şcoaleIe primare din regiunea
şcolară.. Timişoa.ra. cari an partiei~t sau cari aU fost implicaţi in rebeliunea dela 21-28 Ianuarie 1941,
ti ee află îajudecată sau in curs de

oi .... oom_
jui!.' jud. s..
diviziei 1 Infa.nterie Timişoara: Ar- verin; RachitoV&Jl. comuna nU~illŞ
menco Platon, comuna Berza.sca. ju- jud, Timiş-TorontB.l; VorodÎn Cl'!ldeţul C&rsş; Huna.n. oomUDa Nă· cu. comuna Ceica jud. Bihor; BI)·
dab jud. Arad; Codă-o. Alexandru, D&r )[jha.il, comUDa Ceica jud. B:~
comuna Hă.lmigel
Arad; Ran-/ hor; F ••• Aurel. comtL'llt NadC!'.-,
CU Romulus. comuna. Oovăsinţi jud .. jud. Ca.raş; Poldea. Ioan,. comuna ..
Arad; Cristescu Prooopiu. comuna Cicir jud. Arad; Răspăpoi Elena,j
••• jud$ll Binor; Munteanu.;!tr1OO- oomuna Ciuehici jud. Cara.,

Instraejie"

jua.
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"Anclle"
,

Se aduce la cunoştinţa tinerilor
mai jos notaţi, născuţi in anul 1921
in Timişoara, Circ. 1. Cetate, că, începând dela data prezentei pubicaţiuni şi până a 12 VL 1941 să se
prezinte fiecare la Circ. I. Poliţie
Timişoara Bir. 1 Militar, pentru
complectarea tabelei de recensămint a reerutării, cunoscând că, cei
ce nu se Vor prezenta vor fi recrutap in lipsă, urmăriţi şi daţi in ju-

deja 3 IW1Îe

Filmul dragostei şi al romantismului !
Un film american de IllruIe reuşim 1

,:. Vorbeste-mi de dragosle

Cu minunaţii interpreţi
JOHN BOLES
şi
L ULY DESTE
Incep. rel)!'. 3-5-7-9
Dmn. şi săl'ib. şi la 11 a. m.

-_.-

~-
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Cinema "T HAL 1AII

Sf"eeta.~

Publicatiune

decată:

Bihari Otto,

Biră.escu..

1IIIn1I1NIHutlllllUlllllltllrl~Ullllrr.,1'

yer R. Robert, Manoliu W. Constantin, Miskovits Ioan, Molnar Lu·
dovic, Piperschi L. Ladislau, PopoviU; Iva:n;-Rosch Gh. Racz Ştet&n,
SchOnberger Ladisl&UI\ Şerban 1.
N. Laia, Statopol Alex, Sfăt. R.
Mircea, Strausz Fr. Martin, Titz 10sit, Treitler H. Guata.v. Ţiroi Ioan,
Tilisch Ioan, Toma Carol, Voicheccu Aladar, Warodin Napoleon, Zsu1'8 Mihai.
Totodată se pot preenta şi ti-

Octa- nerii

născuţi

in alte

judeţe şi

tn

vian, C8snel Gheorghe, Creţu Ale- prezent locuiesc in Circ. 1. La
xandru, Dovida Ioan. Emst Jacob, efl se vor prezenta şi tinerii nisFiiredi Ladislaus, Gombos Iosif, cuţi in acest an, în Circ. II,
Gelbert Eugen, Henning Erost, IV şi V, fiecare la Circ. lor, unde
Hercker Iosif, Horvath Mihai, Ko- s'au născut pentru. ca ,i acearosi Fr. Benedict, Katona Eugen. tora să li se complecteze tabela
Korodi Ioan, Leknyen Nicolaie, de către Comisariatul respectiv.
Louis A. Pavel, Laszner Emst, Ma.l
L OostJea

IlI'1

"

MICA PUBLICITA
Apare in

V~ND,_ sau dau in PIl;te.'
Jugare
2 JU':'
.
7porumb
'ug" ' d'i "::.

Minimum 10 CUVlotPI

fieCll, re zi.

.
l'
1
r
w'f
Anunţurile 1D schimb, preţul dub u, Iar ce a cu C lşeU
1 specia.I. Orice anunţ cerut si apară În altă mbrică decât ee. rcs-

. pectivi, se

taxează

1ublo.

tun,~ca.pa ro·ape
J a~e
e

.

(MfOal DEcul~ANt
ZAB~Nlallinia
artramval. tO. ~~.

AnWlţurile pentru rubricUe

"CERl:RI DE SERVWm"
jere) nu se pot publiOl cu adresa, exactă ci numai adresate
•
Post Resta.nte sau la ZIar.
.

cu In rare W1
compu s~a d'm: 2X3
dep.; 5 X 2 camere şi
AGENT URA GENERALA DE ~OMER1 ŞI BIROU DE
camere fi dependinţe,
COPIAT ACTE:
re, apă şi canal mcurlt
. "DACIA FELIX"
DE VANZARE la 5 Km.
Timişoara fi, str. 8 August Nr.25 (\is-a-vis de P-ia ",Col'Ollini".
Buziaş 2 jugăre J>ăm~~""
.\lijlocim Incheierea Jnţelegerilor de vânzar&-Cumpirare de llchiriere .mânţat cu trifoi.
, ..
, • imobilelor. In oondiţiuni foarte aVJal'tajoa8e.
DE VA.NZABE in carti~
noui aproape de

Imperială
Povestea. f6l"llleC8.tă. a unei mari hlbid .... ,
Vederi din tara. basmului Riviem !

HUGO

şi

rapo

,i

;OI

A t;.flfNTU'R l L~E .. AG E N TUR II

cu delicioasa

JENNY

TtL.16-6) "UAUIA

GUSTA V FROHLICH

""EI.:IX"

T~L.

nouă,

cnmp.tlllR din 3
cătărie. bae, cameră de
2 săli, verandă

18-61

ANUN'J'. Ono na. clientelă 'este În- DE VANZABE la centru, casă fn
ştiinţată, că tnţelegerile de mvaloare de 4.000.000 lei.
"chiriere, care s& fao prin mijlo- DE JNCHDUAT cameră mobilată
. _:_-- --~-.. ~ ~..--

..--.. -~_.......

subsol pivniţă şi
chet, ieracota,
dio, telefon•
poartă.
Se poate
după ma6ă, dela orele

cu U&le lJl rl&~ '~'ral8.I1.

deţinătorii de imobila şi INCHIRIEZ In Piaţa. Traian local
. chiriaşi ~~t .!alabile, cu aproba- de prăvălie.
V AND, SAU SCHL'\IB
r~a COmISlunll oficiului de inchi- CIHMB casă din Oradea cu fond ' din Oradea, Str, m.aJ.UIT>'.Iw.....
I1,el'3nvmFl Iormautaţllor de in. -"- :-__6,Y -. -;a.~':'''''''' - fJ:"Ie. .
.
rabIl articole techmce. depoat de
deplinit pentru obţinerea apro- 1
h
te
pământ in 'Iimil"oara.
le. 1
di SPOZI'ţ'la
emne sau c eres a.
..
bării· b'trou1 ....
D~ a
clienţilor eu toate informaţiunile ARENDEZ f~rmă 14 juge:e pă- CA~A DE VANZARE in .
,1 formularele necesare,
mant lnsam~nţat, la. 3~:l Km. zlaş,~ lX3 ~amere,
VAN» in centru 'Cetate teren p
dela tramv&.l, cu graJd pL
mera de alImente cu 2
care S8 poate zidi cuă cu 2 eta~ ;~O capete de vi~e ~ locuU;ţă, _cu I t':lste in parcu1 ?ă,ilorîl
je compusă din 3 locuinţe a câtt:
:::,,000 lei arenda anual_ :mpal'~ltorel'!e ~oc. Gradl~a
2 camere şi dependinţe, _ Vân" ţand recolta insemâ,nţata.
ţme .case~ es~e toata
pentru intotdeauna 2-3 eamcre ':;';HilUB cu casă .au pământ in poml rodItorI.
în centru Cetate.
Timişoara casele din Oradea, 'DI<; V ANZARE LOCURI
INOHmm~ camera elegant mobii>i~ţ& creanga, L.el 800.000. Str. I ,i vile cu autorizaţia de
lată In Cetate.
Odobescu 900.000 Lei Str. Titu ţie in Băile Buzia" Intr:
INCIIIBIEZ in Cetate 2 camere Maiorescu 800.000 Lei ,i casa din Regina Maria ,i P&rf~.!!11
elegant mobilate cu baie, antreu, Cluj, Str. Mociom, In valoare Feroginoase. Pteţ~
bucătărie, grădină (flOri). etc.
2,500.000 Lei.
70.000 lei, putându-se '
parter Inalt.
VAND SAU ARENDEZ in Băile
rate. '
CAUT local, 2 camere ,i antreu Buziaş, lângă parc, restaurant ,i PREDAU la loc de centru
pentru cabinet dentar, parter,cârciumii cu sala de mese şi grăeoloniale şi delicatese (:
Cartierul Fabrică.
dină cu tot inventarul. .
de tutungerie ,i tot
VAND în centru Fratelia la tram· PREDAU local de prvăvălie la loc VAND în circ, II lot de
vai casă solidă din 2 locuinţă a central, cu vitrină mare. admira- atj. patraţi ,i un ait
câte o cameră, bucătărie şi sreir bil pentru bodegă de alimente sau ,stj. patra; 1.
(teracotă, electrică) preţ 150.00C
alt comerţ.
P tn
....riIe
lei.
DE VĂNZARE 54 jUgă.re pământ en 1, toate anun~u.;
PREDAU ieftin local de băcănie, în comuna Herneacova.
ea.te 111 acest cadru, a
pentru mărfuri mixte, cu liccnţll VAND loc de casă in Bulv Dr
Sa pentru
.,
i tutung n'e '1 1 b
V'
.
•.
JI(~c~are - numaI ,R
e • a oc un.
lch. Ba~ Lei 200.000.
"DACIA FEUX",
' VANZ:4:RE.auto-sport "Chrys· DE VANZARE cu preţ ieftin, un
DE
gust, NI'. 25 ('l>1\11-A-V1~"11
lertt, 6 CIlindri. '
Cllneu rI ...,.J.i...: •• - _14._1, ~-~ ...to ~J:VlllJ.Ill")
SIlll

Cea mai strălucită premieră a anului
~_""",",.,...,--o~

.

IerI.:

,

50-1

;DEAJ.VNADt:RBIN, SZOKE
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S'A P~UT buletinul. Bir. Po- CU1IPAR motor pentru produ;
electricitate, 3--4: cai putere,
A .,,,
a-3~1 A~-t_·
H
fenor
' - ] a OrIce
.
~ a
...uw.I18t ra.",a
I
(J~AB . TJPOGBAFIE. maşini
ziarului.
II ,tiuni modeste. Adresa
tipografice cu bucata.. Inventar ,i
li 'Ducion
s rt"
trimi't
t 1& D r. OUMPAR casă 8ănă+-_o;
,q
o
•
~
"po.
P rehd
,,- 88
tlrgen
.....- ~ ca
de UD lUt ia stare
Timi.toar& L
UnilDere, ba.e. apaduct, ofer 600.000
imediat. se adresa
,m5.,
~'
23.

, pu1aţiei pe numele BlaJ p~o.c~pe.
Găsltorul să·I pred.eie Pobţlel.

~troga,

Piaţa

1

"

I

~

,

--
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păcate sau "distractii" 1.... Deschiderea cursurilor de specializare

aceti jocurile dO.mnilorJ"...

pentru oii4erii de poUtie

Const. ~ncu, chestorul poIiţW. ....
le. subinspector Epure. cir. AIIftI
vod Mihai de Alba. Iulia" din loca- Drăghicin 8ecret8rul Chesturii, . .
Uta.te, a avut loc deschiderf'a eursnCUl'3lU'ile VOt dura doai Mptl-,
Timişoara
"Pinoclall~
şi
rilor de specia.lizare pentru ofiţerii mâni. Ofiţerii de poliţie diJl toMă
de poliţie din raza. luspeetora.taJui raza Inspectoratului de pofiţk 'J'I..'
jocurile, do::"m nelor 1'e ~~ caregonce, (j,S'upra oorCW'!l nu pentru asta s'a ootrem~ Regional de poli!ie din Timişoara. miŞO&ra au fost impărţiţi in !Ierii
nu 1nai 'mv(4lpe nici un le. ae In- 1l3.mântul •••
Deschiderea s'a făcut in prezen- pentru ~ a.udia aceste em'IRII'l"
!.'O
tel'pretUire. .
.
I... -.,
1&
d·lor: Looot. Col. Grigore Beres- speeializare
/Jar, omul e viclean fi itwen- CHllil'fl ŞI PONTATOBI •••
ea. titnlamI Inspectoratului, lUa.ior
•
ieul ! ...

Intre Monte Carlo şi anumite
cafeneJe din
"taci ll "rummyll
- Chibiti Si pontatori vidul lui Grimaud -

Eri, Duminică., in sala festivă a,
Căminului de ucenici ,,~Iarele Voe-

t;

Sunt

sunt făcI.l~o, nimic tiv. De când e lumea, to.t mereu
aşa a lost: ordinele au. foot 0!, '
acestea vă. &l.lOt cu- colite, ordonanţele e~u.date...
a.cestea vă tmnt cuSunt interz~e jocurile de 'nOgenere din filme. din rod şi-au zis vulturii localuride senzaţie dela Pon- lor â6 noapte ş1 },bolnavii" resTemilll 1a Edgar Walla- pectivi. Nu-i nimwJ - vom in:unora,... .chiar din troduce jocurile... de di8trac-

aouă

categ0ri4 de tndl-

'l,;izi cari urmăreso jocul mata-dvrilar: chibitii §i PdntatOTi-i.

•
La cinema
"Thalia"

Dacă

primii sunt complect
inojensivi, pomatom fac in
schimb gălăgie, - , . de pu.ţi
ne ori aju.tl.gâncl chiar la un 86·
NoS sehimb de invective, - şi
asta pentru simplul motiv că
ţie.
Aşa li a ttăscutrutn,my 7 i~ sunt ,po1.nteresaţi" la partidă.
eul modern §i >Jpur distrac- E adică, prin analogie, exfJCt ca
la curse: 0010,1 caii, ici, pontatiV"7._ zic dân.ş1.i!
O privire mai atentă în do- tOTii. Se forme<r,ză două grupe
meniul jocului de rummy, va distincte, fiecare aşezâ1ldu-8e
dooedi· că şi de data aceasta a- în spatele jucătonilv..i preferat:
p($T~nl~7,-a

..FACEM UN RUMMY LA 50 DE
BANI'!.:.

Cam. aşa. se

întâmpină.

domnul

Cutare: '
da:r•. .hAzardul, această
- Suntem trei ti ne mai lipmOl'gana" a tuturor tim- seşte al patrulea : dacă vrei să
fiind acelaş la Paris sau facem o partidă până la ora
;. 'iuci!torului ii f" indi- 6 _•• allo. piccolo ! . .. adu piei ~p se- "decavează" in
trele, tabla şi creta! •..
.' ~11 lllmpadare scumpe
iată cum. sub candida ro~că
C8!'lO. ~au Î'l camera a joculUi de rummy se ascunde
II cutărei cafenele ticea mai grozavă plagă a viclului,
a jocului de noroc: pentrucă in
felul acesta, adică la. 50 de ba.'"li
11'1 bani .~grrt strict ••poenul", se poate pierde cel
. tn privinţa aceasta puţin două sau trei mii de lei 1
~ poate prea puţin ? Dar t0ordonante şi ordine elatuşi, e un joc de noroc, joc pe
bani ... joc interzis de lege !
de DfJ.me, gea.manta.ne,
Iar dacă vraţi un joc •.mai
5Î tot feJnl (le a.rt.
scump" J vi~l oferim. cu plăcere :
~~iti

mAi Afon - .

() ri unde, la.

narllDsn

-

Cât m_gel.
Cinci sute!

-

Mă

-

iWloal(i.

••TACI" __

mânzule, tv

10 parlidă'.

dela 3 Iunie

.

JU" C6'VG

-

Cât'
Cât vrei tu!
- O mie de lei!
- 8'0 măn4nd 8ăftătd.!!••.
Astfel se ajumge la anomalia
că partida imţiată 86 joacă pe
5000 l6i, iar paritu;le~ u.tre
grupe, aju:n.g câteodată până la
20.000 lei!
'
Dar partea ridicolă, - ca 8ă
nu zicem de un cini8m 00'1"8 Î83e

•

rm:idă În japtuJ
că, jucătarii Bal' f)O't'Itatori$, . .

din cmnU'n, S8 sfiesc

la sfâ11jitul

8ă seoată

bancnotele

partidei
În

t1ăzul

publw. E O sfidare care frizează deopofrivel fi legea " bunul simţ. Câteva minute :le au·de foşnetul măt~ al . hârt.
tlftul d . . ~tcrt ttOt_

Uy,o" -

. pQ,1 tida de 7;tacin~ ~ aa&J 'I'o'1.ai ză pe deieul tăbliţei"ea într'un
wigar l,toCi''', - 86 joacă ~ fel tUJ i~, ordinea porrtafCJri..
obiceiu m p'atru. persoaneI cu lor cari ou "ţintJ;t» f'8 mdna lui
52 de cătrţi ,,,Jranţuzfl§.ti!',1 la şi apoi tncep6 ~ tmndS>OD

1-:

.iI_

r--~~~--

.o

r"-~~;'

......-...

de ,..taci" ţine intre 5 fi 10 'n'I4••• Şi toate tl8tetJ lJ6 ifttlfmplă
nute. Câ§tigâncl o partidă. ai intr'tm loMJ f'Ub1k, lG cdţtm
câşti9at 900 de lei! Cu. alte cu- 'l)a,~ de (Jhe8tutriif
4';'lIlt,..

n1eafă

~-n

'!Il"'' ' '

m.i-nufp.

iP.i

n ..

de ministru"! Iar dacă
E indiscutahIJ eA plaga jot,"Dpierzi zece partide consecutiv,
ceeace 8e poate întâmpla foarte rilor de Dol'OO trebue stirpltA,
U1'<> .., .,..
ay' sooo deşi unij maJitiofJI 8DI1n ea.. O'rI.
cât de grozav ar fi ing t'idit~. :
de lei.
•
Nici aşa nu eşti mulţumit' joeurile de noroc WI' continua. 85. ' .
se practiCle pe o scară lDBi mul: : .
Poftim atunci la•••
sau mai puţin întinsă..
:
"PINOCLU"
Cum fiecare vede printr'o:
Acesta e un joc,,mai savantU , prismă. e şi aAWiia un fel de a j
care uretinde o aa:eJ'ime exce.,.. vorbi: în ziua. iruIă, câ.nd o r&- .
ţion.aJă. o elasticita.'OO puţin co- zie serioasă şi absolut btopinati. ;
mllllă a materiei cenuşii. In ar pureede la exttrpu;ea aaesf6r:
schimb, se joaci ~ "pe gl'!Os": elebi ~ - CII profe5000 de lei O partidă 1 • • •
siuni dubioase şi VftIitmi tot
Fix la ora 7 sea.ra, cei doi ma· atât de indoebtJce.. - desigur ră
ta.dori işi fac apariţia în cate- tonul respectivilor va deveru
nea..
ceva mai domol.
Sub prhirile inmănnurite aW
Pe când mintmea f ..•
•• ~111bitilor'! ocazionali sau profe!fonte C&rlo ! ... Timişoara 1...
SiOilişti. - tipul acela mic da Ce sublimă imperecfu~1'Ie de nu·
statură şi ras in capJ pierde me! ••.
30.000 IeI !
- Faceţi jocuriJe, domnilor !
De unde a.mţi&. bani t Numai Nunie DU mai cade 1 •• • Vrei
_x
...;.......,,1 , ' .
el ştie! A mai pierdut el şi ieri. !!NI
facem 1Dl .!VK
.... vaO ••••
~i va mai pierde şi mâine, -dar
GAVROCHE

lA CIIINIIEMA "CAPITOl"

,,"""'u* . . . . . .

-1~'

-~

.~~-. . . . ~.~ • • • • • • • •

Cinema Atlantic STRA~~l~~~~~~
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Prezintă

azi 'JÎ în zilele următoare, pn .se~onal program dublu.

..,VICTORIA DIN VEST"
mM'eIe FIlm al glmioa6ei ...nnate germane

"..l. N

REn O U A

cu DANS MOSER,

S~;RIAL IN 2 P ĂR'fl

IDA WVST,

TE

P L O U Aii;'

LUOIE ENGLISOH

t RepN'JrJeht&ţii1~ înoop

J

la orele 3, 6 şi 9. ~ J)nmjned şi sărbitori
legale, matine uri la om 10 a. m.

Ik de-..., Z9 Mai- 2. ..IGaie. .........-,.,.-._...:.. . . . . . . .~_.:~...:.~

•

:j~;

Farmecul-exotic al O!I'J.z.ontll1"ilor î:ndepă.rta.te. atmosfd'a fMd·
nantă.

a. mărilor calde.

() ·A VENTURĂ LA BAlTI
<lup; 'omanuI a.tât de CUIloscut ."S'a stins un i:,"' O! NJN~ _;
a&emuit mai frumoasă şi n.l CUt.;eritoat't'.
~ .'

InterprE"tat de
GIT STA Y K N Tj T

G 1 S ELA U H LE N

n

,

E C

~ag. 4,

o
'1
.

senzaţională

din Penitenciarul

evadare
Titn;:ş.oa .... A

de-ţinuţ! preventiv, intre cari şi faimosul spăr·
gător de case de bani~ Dan I'eodor, spăr,~ And

du~uUleiiua CelUJU ŞI sapand un tunel subteran
au reuşât să evadeze. lloi au fost prinş'. dUpă
o goană ca in iUmele poUţişte americane

o

3 Yi. ADul

(J ,~

xvn. 1941. _

Jţl; ,

Bătălia din Crela sia fermi
numai după 12 zile de lu
15.000 de soldati englezi au
se .. îmbarce
în

SÂMBĂTĂ,

SPRE DUMINICĂ NOAPTEA, 5 DEŢINUŢI
să
ş~ să fueă
AU REUŞIT, IN MOD CU TOTUL SENZAŢIONAL, SĂ EVADEZE DIN PENITENCIARUL PARCHETULUI DE PE
2 (Rador). - Un
victoria complectă a pute~ no.uă rcimbareare In
LÂNGĂ TRIBUNALUL 'l'IM.IŞ-TORONTAL.
municat' publicat Dum.inecă se~ rilor Axei. Cu toate fanfarona- kerque.
Evadarea a fost descoperită
P.tinderea aoosool1a s'a fă.cut l'a la Londra de către minister~ deIe propagand-ei britanice şi ale
Această infrângere
de către gardianul de serviciu) cu prilejul Wlei wmariI'Ii <:a :an de riizboi JlnllwţJi i'li trllty>l .. hM_ ..:11 ..... C'h .... ~'\iliill ~~1 aL1rID.aU ca
tât mai semnificativă
I!U 1lI'!n.~On. rofl,.,f')AL>.1 .. 1,.. 'P0 oa ... ., ~J t'ih.u<>t., QoUl<Ori.......oo.......~-\b1tW.ll ce:::lace din timp in timp ~ la fieca- niren.ci:a.JIului cari i-au urmărit tanice se retra~ din C~eta ş~ ~ insula va fi apărată până la llJ.- Creta este o. insulă. ,iar
de ~oldaţl englezl au Şi so- timul on't 'co.mandamentul brita~
re c_el~.tlă. c~ această ocazie~ ~ll pe lU.&"'l'ipanu. . in ~UpUl tim Sit In Egipt.
cari pretind că sunt
. ','
_
~
a ga81,t goala celula Nr. 11) ,n oosui ",'aOO(h"Wel eplsoo~. au
Asadar bătălia din Creta s'a mc n a aşteptat această. extre- rilor.nu au isbutit s'o
care fie cu 8eară~ fueseseră în- făcut uz şi de arme tr~and
terrnmat după 12 zile de luptă mitate pentru a proceda la o.
Faimosul triunghiu
chişi indivizii.: Ştefan
Iascin) teva focuri după. tugar~ TotUŞI
Cipru
- Alexandria_
din C01nuna Ioonda~ judeţu,l Ti- :s au reuşit să scape lUgUld PI~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
rămase
descoperit pe
m~-Torontal; Gheorghe Popo- tufişUl'ile de pe malul canalulUI
cea.
mai
importantă., îa~
viei.. din Fratelia~' Ioan Komo- Boga..
.
~
ituJ d·in colemia Kunz' Dan TeEste mal mult al SIgur ca,
aeriene şi navale ale
6d:W~ vestitul spărgăt'ar de cas- graţie mă.s~x: luate, Şi~oeilali.i
~e;5C in ~ia,. W,lel
$le de bani, _octai; în k>,calitato:; 3 vor fi P:nn.7" ~t iIhl uUCD4Id.
f.l~it
însemnate pentru
-,i Ioan Blum.
In ce-l priveşte pe Dan TooVICHY 2 (Rador). Agenţ.ia 1Faisal, insoţit de Ali Ra.8id şi de viitoare a operaţiunilu:
•
JU...AJ:"ri,A IN MIEZ DE dnr, pare-se... tăulIitorul pla.NO~l'E !
nului de evadane, el este, cum "Hvas" ~ oficial află cii. se . con- alte personalităţi irakiene, ao 80Sit diterarul orientală. Ii
. : •.
.
• • ••.
- - om spus faimosul spărgător de firmă ştirea după care tânărol rege Îu lran.
greu dlui Churchill să
SlV'prm8 de descopenrea facuta,
de ban' d Ia Arad . TiI icum se face că Englezi:
p.NiILDu1 de serviciu a. deschis uşa oase
Ce ~t~ e.1._ •
ŞI
~.:
~
.
:Ne •anJ!t!l_ In~ cauza .""
avut timpul necesar
ceIT del. spre a se convmge
maJ- b'm esooa.ra.
.·,
J}'Jgea.ba iosă.. Cei cinci deţinuţi !lU S au te~?mat ~~) de~
fortifica insula Creta
. •..
P In vremea om urma el a denunaJisparusera~ in ch'Ip nus~nos.
e
"m"t
!
lte
să părăsească în
ande? Uşa era închisă. La ferea.s- ţat ca. ~ tDU 1 .~ ~ti~
perdupă 12 zile de luptă.
....x
~ f··
't'
soane,
ne can ŞI • ca
weD nu se putea sa 1 leŞI • Iar pere- di
. d m......1;tie
l ' va.
f' gar.
cele 'lnai bune metereze
pi erau m1:acţi.
001_ e ",,"U, ,can_ -.ar .. ajll:
Bucureşti. 2 (SIR). ~ O oribilă dans şi petrecere.
peri ului britanic.
Dându-şi seama de gra.vitatea. ex- tat sa ~!Je de ~ntorl du~
La orele 18ţei din cârciu'niă s'au
oepţională a descoperirii, gardianul ce ~i.va~ ~te ~ O s~gc~~. crimă s'a săvârşit in str. General
• dat alarma, pnnând în picioa.re în- Inutil să.~ ~a.u~, ca., toa.~ Florescu Nr. 14 din Capitală. La a.- luat llicearlă şi apoi la bătaie, pen-, ~~"~""""'''''''''+tIhm
neg Peoltencia.rnl. dela oltimul de- aceste susp!"en e~ mexa.:c~ ŞI' ceastă
.
'adresă
.
.
se află
o câr'
ciuma~ c~ iru. :0 fată~ La un moment dat ind1tinut până la. direcloI'Ul inchisorii, ~ el nu ","om d~t să eaşt~ şcoală c;Je dans; unde in fiecare Du- vidul llie Hasowski, originar din
oare. cum se ştie, este d. Const. Gă- ftimp pentru l1ealizarea planulUI
minecă clientelae adunată pentru comuna· Sf. TIie, jud. Suceava, a
neseu. Acesta s'a dus în celuJa. Nr. de evada1.1e.
,
. aplicat un pumn sdravăn, adversa- l1l11l1l1ll1l1ll1111fl111l111l11lI1UlllilllIIlllui.
17, spre a se convinge că gardia.nul
• •~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ruhiţ, ·care a fugit apo1 în stradă,
DU visează. Dând cu piciorul în pa,..
Bucureşti,2(8I&),
a,şteptându-l pe TIie Hasowski ..
iele de pe duşumea., lângă peretele
de către stradă. dsa a dat peste o
.. '. Imediat cea eşit Die Hasowski in mano-român din
spărtură, DU prea. largă, dar destul
stradă, ·adv~rsarul al cărui nume pe mulţi pasionaţi de joc
ca prin ea să se stmcoa.re un om.
de cuţit ln piept, după ca,r~,Hasows~ fără bilete. Speculanţli it
A fost Înştiinţa.tă imediat Cheski .~ murit imediat. S'au lu~ţ .măsu- însă biletele cu o mie Iei,
tura poliţiei, a.poi comisariatnI I de
poliţiei, Legiunea şi Inspectoratul
In ~ua de 30 ~ai Timişo~ra c~- al biologi ei florale experimentar~ nu se. ştie.1ncă, i-a aplicat o lovitură astfel şi la acest preţ
de jandarmi. In câteva minute, În- : turala a fost parta.şa unUl eve~l- . In conferinţa. Să ·d. :rectQr KnoU ri pentru prinderea criminalului.
cumpărători.
treg aparatul poliţienesc ti cel al ment cultural cu totul remarcabIl. eXprimâ.ndu-şi dorinţa prin poarbt
jandarmeriei din judeţ. au fost pus
In drumul său de misionar ştiin- primitoare a Vienei să se închege
in mişcare. '
ţific d. prof. Fr. KnoU rectorul Uni- legături rodnicede colaborare ştih!UN TUNEL SUBTERAN.. versităţii din Viena a sosit la Timi- ţuică şi culturalăromâno-germană.
La faţa locului, pentru a face şoara, unde fusese invitat de Fa- a expus în mod captivant prin ee
primele cercetări, s'a prezentat cultatea de Ştiinţe din Cluj, adăpos- metode simple, dar ingenioase, a 18d comisar dr. Zeno Răzvan, ac- tită atât de bine în refugiul ei d", butit să deslege multe din taiaele
tualul şef al Comisariatului I de aici.
colaborării. fluturuor cu florile la
poliţie. Cu revolverul şi cu lanPrimit la gară de decanul FacuI- polenizare şi fecundaţia. florio,.. A
terne în mână, dsa a coborît în tăţ.ii, prof. D. V. Ionescu, de dir. stabili precis ce rol au c'J.iori,e şi
. Orga.ncle potitiei judiciare din la. cantitate de stofă, ....-·'-·1...1,,;
spărtura făcută de fugari în du~ Institutului Botanic, prof. Al. Bor- chiar nuanţele de culori in .,::hema.eaditate,4I8..U
făcut eri o preţioasă Petru Zeiner, le-a. adus
,umea, pomenindu-se într'un ca- za., de prof. Emil Pop rur. Laborato- rea fIuturiIor, deosebiţi şi ~a."'e e::>te
descoperire
la individul Petru Zei- via. şi cari, dUl}ă toate
nai. unul din multele cari au rului de Fiziologie vegetală, prof. rolul parfum ului ~i nect.uu!ui in &ner, din str Vi\Sile Alexa.ndri Nr. 8. le, au fost fumte
fost săpate pe vremea turcilor. G. Bratu şi asistent I. Armeanca, d. ceasta intimă colaborare.
de unde au ridicat o ma.re cantitate devastate cu ocazia
Din canal a întrat într'un tunel, Rector KnoB a fost oasrele FacuI- Numeroase demonstraţii de obiccToate aceste mărfuri, il
proaspăt săpat şi lung de 3 me- tăţii două zile.
te şi strălucite proecţii luminoase de mărfuri de contrabandă.
. Petru Zeiner era unnă.rit de mai de peste 200.000 lei, au .
tri. ajungând, astfel, in stradă.
Eri la orele 13,30, decanul şi pro- au complectat expunerea magistra~
multă vreme de către organele po-. te şi duse la Chestura
Fugarii au lucrat cu multă fesorii dela secţia Ştiinţe Naturale- !ă a profesorului învăţat.
Petru Zeiner a tostll~.-u.
liţiei, fiind bănuit că se ocupă. ftI
ingeniozitate. Ei au ştiut, desi- i-au oferit o masă de ODoare, la caDupă conferinţă a avut 'o:! o redicat şi condus la poliţie, .
eontraba.ndă de mărfuri.
~ur de existenţa canalului sub- re au fost invitaţi şi d. cOMul al <"fpţie organizată de :F'acultatea :1e
.
Cu ocazia descinderii ce s'a tăcut ţinut pentru facerea.
teran. Tunelul l-au săpat ~ pro- Germaniei, d. rector al Politehnicei Ştiinţe la. Institutul Botanic, în sah
eri la locuinta sa. din str. V. Ale- Se pare că el a msi adlll
babil două zile - CU un târnă- prof. Andronescu, decanul Facultă- Comishmii Monumentabr naturii,
xandri 8, organele poliţiei judiciare mărfuri de furat din
cop şi lopeţi de fier care nu se ţii de Agronomie, prof. SaUa şi cu galeria splendidă a tablourilor ce au găsit 400 kgr. de flină, diferite cari le-a vândut in
,tie încă de unde şi cum şi le-au prof. M. Şerban, prof. Valentin 'şe- reprezintă parcurile naţioinle şi re- obiecte de Iingerie şi o importantă
Ce~tările sunt în cun.
procurat. Pămantul, rezultat din fuI comunităţii germane.
zervaţiile ştiinţifice din România
, săparea canalului, l-au depozitat
Seara la orele 18 a avut loc con-' Mare, împreună. cu comorile lor de ..........~I> ...~~~........................~~....I"4......... ,
in canal. Tot astfel au făcut cu ferinţa dlui prof. KNOLL in amfi- plante, păstrate şi in bogatUl MuBÎărâmăturile duşumelei şi pie- teatrul "Lalescu" al Politehnicei, zeu Botanic al In~tjtutului.
trile scoase din pavajul străzii. fiind de faţă d. General Bârzotescu,
Au fost de faţă şefii &ntorităţlor
Au lucrat eu multă precauţie episcopul Pacha protoiereul Dr civile şi militare, lumea ştiinţifică
pentruca planul si nu dea greş. Ţiucra Patriciu, misiunea militară şi culturală din Timişoara şi tinerePrin canalul săpat, cei 5 fu- germană tn frunte cu d. colo~e! tul naturalist de frumoase sperangari s'au strecurat unul câte u- Haeublein, ofiţeri superiori din 81"- ţe: sărbătoritul s'a întreţinut cu tonul, fără să fie observaţi de gar- mata română, ractorul şi profesorv ţi invitaţii cu o, afabilitate cuceridianul santinelă, care face de Politehnicei şi al Facultăţii dp toare, 'până Ia orele 23. A făcut o
pază în trecătoare dintre Peni- ştiinţe, membrii cercului Botanic,1 impresie excelentă şi prezenţa d-ui
Berlin, 2 (Rador). - Ceres- rit pierderi destul de ..
tenciar si Casa Scherter, din str. ai Asociaţiei Bănăţene pentru pro- Genera Dragalina, redeşteptorut p'ondentui
agenţiei
Stefani recunoscute in parte Ş .
atât in bătăliile ce s'a!:
Eminescu până in str. Eugen de tecţia Naturii, ştudenţi, doamLe şi Românilor Timoceni In mijlocul a- transmite: '
Savova.
domni oc~pând până la ultimul 100 cestei alese societăţi, care a plecat . Comunicatul englez care a- Creta cât şi mai ales C:
PE lJRMELE FUGARILOR vasta sala. D. rector KnoII a fost cu cele mai inălţătoare sentimente nunţă că trupele britanice au jul Încercărilor de
In cel-cuJ."ilt: nwu .~ ..
Poliţia ş.l postlln"le de jan- salutattn numele Facultăţii de dO!- dAllt t:tRrM.torilooQ. 'mArelui t..vă.~t ~l"igitCrQtQ, nu Q. DUrprlna pe
m.nni'l'!'lu PU!;l, b,,~nfttl pe ur- cauul D. V. IoneSCU şi 'in numele prieten a neamului nostru. A doua nimeni la Berlin. Rămân numai este socotită foarte
mele celor 5 fugari. J1euşind, Cerculu Botanic de prof. Al. Bol'Z&. zi d rector Knon a plecat intr'o ex- de ştiut câţi soldaţi britanici 811 afirmaţia
.
ebiar fn C'U!l"Sul nonţii. si. Jl1mă care a schiţat şi marea personalita- c~ie. ştiinţifică,. tntovărăşitde putut fi salvaţi.
Cairo, că 15.000 engleZI·
mt.l'J~. 't\f.>, Mi. fJ~f!,Ci. pe Dan Teo- te ~tiinf:ifi!:ă a conferentfarulu! şi profesorii Alex. Barza şi Enifl p()p. \ .. Infermaţiuni din sursă neu- ta, ar fi putut fi
00r si Ioan Coloma.·,.
insemnătatea operei sale de creato~
.. - .:. - ~. ,. ,- ·~·.tră eonfirmă-că englezii au sufe- Egipt.

CQ-IPrin

Roma.

l?o.oo

ca:

allrakul~i
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IlegeJe Fals.al

a
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Stiri int~·

Sărbălot;~(31)

:un"i.· marI]·
i""ăţat gefJmâ" I:J fiimî,oafJa
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Descoperirea unei mari ca
de mărfuri de contra

la 'un . Iocuilor din Timi

Germanii nu sunt su
retragerea englezilor din
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