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•• "Când din Roma cea măreaţă 
P'aste plaiuri m'a adua 
Traian, ale cărui braţe 

Ciura- Ştefănescu 
IIIiIIIUIilIIil 

ŞI ADMINISTRAŢIA: 

oficial mao 

IdtiUIlilt: p~ froI11ul de 
ărit continuă cu succes 
, 12 (Rador), - Dela 
General al Fuehreru
Comandament german 

I 

unile pe frolltul de 
continuă cu sUcces. 
a trecută avioane 
au bombardat in
militare diu Mos. 

mai multe noduri 
.1... .....1.. I",~ .... li.. 

comerţ inarmat de 6.000 tone. 
Pe coasta Atlanticului un a

vion britanic a fost doborît de 
un vas de războlu german. In 
Atlantic, un avion de luptă cu 
razA mare de acţiune, a distrus 
Un "apor cislerna de opt mii 
tone. Cu arileiul atacului de 
Duminică spre Luni la rada 
Suez-ului avioane de luptă au 
avarhH grav doua vase marI tte 
comerţ. 

Luni spe Marti avioane brita
nice au aruncat bombe in Ger

ptea de 10 111. c. vedele mania occidentală, distIugând şi 
~ermane ata~ând până in avarHnd case ta mai multe ]0· 

de coasta Angliei. au calităţi şi cu deosebire la Duis
, convoiu foarte puternic burg. 

at mari focuri şi 
explozii pe liniile 

'de mai multe contrator-~ Avioane sovietice au incercat 
Cu tot timpul neprielnic sA. arunce bombe la intâmplare 
tirul violent al artile- în nord-estul Germaniei. dar 

Pe toţi Dacii i·an răspus, 
Cu·a lui 'Voce mi-a zis mie I 
"Acest loc incântăţor 
"De acum, iată, ti.l dau tie, 

. "Ca să-I fi mo,tenitorj . 

"Şi-oricit timp Romin 'Vei fI. 
"NU te teme că-i pieri J" 

(G. TĂUTUl 

Spre' o Două Românie' Mare 
B E R N A, 12 (Rodor).

"Courrier de Geneve" intr'. 
UD articol intitulat "Spre o 
nouă Român!e Mare" după 
Întâlnire a Hitler-Antonescu, 
care a decurs e::drem de cor. 
dial pe frontul de răsărit ca 
şi Inalta decoraţie germană 
acordată Conducă torului 
Statului Român, ~pune : 

Fuebrerui după cât 
se SpUne, şi-a afirmat 
credinta in viitorul Ro
maniei, ceeace Iasă sA 
se înţeleagă, că Intere
_.a.... co.upcua_ţli 

vor fi acordate naţiu
nel aliate drept ris
plafA p.a ....... ''O.-t_.-I11:1_ 
in lupta comună con. 
tr. boJşevlamuluJ. 
După ce relevă că Basara

bia şi Bucovina de Nord re-

devenite româneşti, ziarul . Războiul contra Rusiei a' 
inchee spunând că rezulta. strâns mai mult rândurile 
tele după ,ase săptămâni de dintre România şi noua 
luptă ingăduie guvernului 
generalului Antonescu sA Europă, prin contribuţia 
justifice in chil natiunii DU de eroism şi sânge dată de 
numai declararea de răsboi România pentru construi
Sovietelor ci şi intreaga sa rea unei lumi mai bune. 
politică externă. nLavoro fascista" intr'o 

ROMA, 12 (Rador). - corespondenţă intitulată ,,0 

Intr'un articol intitulat vizită pe linia Stalin Între 
"Noua Românie

u Il Matti. Nistru şi Bug'" descrie vi. 
n'O' illu~IJ:<llv" ~PUIlt:' ca, zltele generalului Antone
viitorul României poa te f. seu în această regiune. 
pr!vit cu mult optimism, Ziarul subliniaZă apoI. 
afat in privlnt.a vi~ţii sa. calităţile soldatului român 
le naţIonale cat şi In pri- . .. 
vinţa locului ce ocupă în care a reuşIt sa In~ranga 
marea colaboare la noua pe acest front una dtn ce
ordir e stabilită de pute- le mai formidabile maşini 
rire Axei. de război. 

aU stră puns con-l atacurile lor n' a u a vut vreun UIlIlIlIIIIHIIIIIII!111Il1l1ll1IlJ1l1l!1l1rIllIUIIIIIIIIIIII:';lIlIIlImlllj",,"IIIII~!m "1II11I11ImllmIlIlIUIJIIllllllllllruIlIllI1lI11111111111I11i11"lIilllnlllllnlll1l11ll11lltnUIIfIUlnlll~lIItiliIIlIlImHHlIHUnHUllHlIltIIllIIll~II"lInlfllllnlUm 

au "Ulu.da~ :H!I;I;I;IH~a~IiI:H~m~~:;~IH!_m_RmflflflmIlIUNmnIUOOU! Te usi UD e Intre Marea Britanie şr Iran 
ponia împiedQcă 
aprovizionarea sovielelor prin 
WJadivostock 
12 (Rador). - Pre. 
comentează situ. 

Extremul Orient şi 
in evidenţă atitudi

şi cal mă a Japo-

"Stampa" scrie, că 
ia împiedică apro'Vizi. 
~ lovietelor prin Vlaa 
~k de către Ruglo. 
L Englezii şi america
!iăsesc intr'o grea si· 
'findca ei nu pot să 
:mare cererilor dispe
~ Rusiei, iotrucât pl'O
:Industriei americane, 
lle să facă fală nevoi-

lor marei Britanii şi pregă
Urei militare a Statelor U. 
nite. 

TOKIO. 12 D. N. B. 
Purtătorul de cuvânt 
• 1 gqvernului a decla
rat, că Japonia nu 
poate considera drept 
trafic IlGrmal, eventu
ale - expedlerl de 
materiale de răsboi a 
Statelor Unite spre 
~usi. prin Wladivos
tock. 

Englezii CODcentreaza trupe la frontiera Iranului 
SOF''', 12 (Rador) - sionafe de sosirea unorlengleze la frontierea Ira

Agentia ",Stefani" sem- noui contlngente de trupe oului. 

::-.!~aazk~ ra !:~~g:::.~ 1IIIII1IIilllllIIllIllIllHlII!HIIIIIIIHllllllllllllillllJ!mllillJ;iiI!IIfJlilllllllllllliniliilllIIIIWUitiilllillillilllll!IIIW!i!il,IIIIIiJlilllllll JlIllllllilJll!lI/1J11llllillW 
ti că guvernul fraaa. 
lui a respins oferta 
de medla1ie a Turci
ei in ConfHctul diplo. 
m tic dintre Iran şi 
A.nglia . 

li 
SOfIA, 12 (Rador). 

Agenţia "Stefani" trans
mite: Ştiri primite din 
Ankara, arată că cercurile 
politice şi miIJtare tur
ceşti sunt puternic Jmpre-

Portul Suez 
bombardat violent de 
aviaţia gerlt1ană 

1~~!I~III!!IIlII!nh !lIIlllilllllllIJiUiIiI 11i111II!111111I1i111II11i111I11 :!llIlllIlllillllllilllllllIl!li 1I111111111111f1111f11111111111l1111111111 11111111lI IIIIU,!llfllHllifllln 1!III1111flllll1ll1l11111ll1llllrllJJllitHlllllllllllh :l1li1111111111111111111 

BERLIN, 12 (Rador) - A. s'a produs explozii. Dease
'Vioane de luptă germane au meni a bombardat depozite, 
bombardat Luni spre Marţi produse petrolifere in apro
rada portului Suez avariind piere de Suez, mai multe 
Un vas de comert de ; O mii proecloare din apropie:rea 
tone gratie loviturii in pl.n. portului Ismailia precum ,i 
Alt 'Vas de comert de şase, instalatiile dia portul Sai
mii tone a primit două Jo- dan pe un aerodrom au fost 
vituri in plin, Pe ambele aprinse mai multe bărăci •. 

)n dra con fin u ă o poli fi c ă de MHIJIIilIlIIIII:llhlll/!!lllf OIlIllIl:II.UIIIIIilUllllIlllunn,mIlDUIWIIIlJIIllt/iflllllllllllllJllIltill111U11l111i111iII 1IIIllllllllllnlllllJIIIIIIDIJilIIIIIlIIIIIUIJIIUl 

1 al Eminescu 
~meninlări fală de Portugalia \ 

oral ca care preşedintele Cal'mona se intOl'cea in 
an ve,nlc simbOl de credinţA 
,1 poezie a poporubd ftomAn 

d b :r MADRID, 12 (Rador). - Ra-ară, s'a ilJcrucişat ca o esca ră de răz 01 e1Jg~eză vlsta .HoUzonte" din Madrid a român vede un veşnic simbol 
de credfnlă şi poezie". 

1, /2 (Rador). - Vapo- tra/af secrel prin care punea la I porturile din Portugalia, insu- publicat tn numărul din Maiu-
Qr(ju{ căruia preşedinte- dispozitia floteI engleze toate lele Azore li Africa Occidentală. Iunie Un artlcol datorit dlul I liP t • 
Q"a se tnapoia la Llsa- IIUUIllUIIIIiUIUIIUUIIIII IUhlUllIllIUllUlttllllllldllllllllUllllIUlUlIlI1nl1ll ,nl!lmltlllllll!lUflU"mIIUlllllln"IIIIUIIIIIIUIII~lUlllUllUllmlllUllllUlln Gino Lupi. lector de LImba. Ro- areşa O e alo V8 
r Încrucişat cu o escadră V · t · mână la Universitatea .Sacro d • f 

IlIIffllffllfllUlllilllllJllll tlHllUllllJlIIllllllllllIlllIIUllllUlillllllUlllIlUiIlllll 

Iti de răsbola a Angliei. ase S o VI ele e Cucre u din Milano intitulat "Un a resa aZI rance-di Roma' înreglstrand 
crie că Londra continuă d - t d · mare poet român, Mihail Emi- lJilor UD apel 
fa de ameninţări Iată IS ruse e germani nescu·, II 

'galia. Guvernul britanic BERLIN. 11 (Rador). - Arti- Ăugust in golful Finic vase so- Ziarul HArrlba" tot din Mad. VICHY, 12 (Rador) _ A. 
că ţările din peninsala Ieria germană a atacat la 9 Au- vletlce avarHnd cu lo"iturf In rfd a oubHcat d~a!u!rnpnf Un D"_ ~~"J/,.. 1-1',. .. ,. .. ru;" ---'-1';':-.11 

't trl!hu; .<:ii ioa('{! fli li d"-~...:t~ ... - __ 1 __ 11_ ),111" __ 1_1 plin două contratorplloare, Un Ucol al scriitor ului Lope Mateo, mareşalul Pelain adresează I ce le·a jost impas ln vase de comerţ sovietice din care 
'Qsboaelor tontra lai au fost scufunda te 2.700 tone. vas de comerţ. De asemeni a vorbind In termeni foarte admi- francezilor un mI/sai care va li 
r. Atunci Anglia a obli- Pe de altă parte avioane de scos din luptă baterii antiaerJe- rativi despre opera lui Eminescu I radiodifuzat Marii seara 21, 
10fla să semneze an luptă germane au atacat la zece ne din insula Oe501. ..acest demIurg in care poporul 23 (ora franceză). 

z s J 
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Comandantii a două ~orpDri de infanterie Persoanele 
vu statele lor majore şi doi vomandanti de divizie carib:~: I~:~~:~~r~~u p~o 

bolşevici, facuti prizonieri de germani ~:~I~rr~cS:!opn:~~~wami 
BERLIN, iZ (Rador). in lJkraina, au fAcut 

- III cursul înaintirl- prizonieri, ill afară de 
10 .. Încoronate cu suc- numero,t boJ,evicl, ,i 
c~s, trupele germalle pe comandanţii a două 
~-''i 

corpuri de Infanterle 
cu statele 10.- majore, 
ca şi doi comandanţi 
de divizie. 

Comunicat. Ir.cercările inaml
ce de a trimite pe teritoriul 
ţării noastre ag~nţl spioni şi te
rorişti prin lalisare cu paraşuta 
SlU pr!n alta proc~dce. au fost 
in mare m~lhrilate zadarnice, 
agenţii respectivi fUnd prinşi 
inainte de a-şi putea implini 

Japonia n'a lacut revendicari Pe t l' oIi er ~:~~ş7.ea pentru care au fost 

b 't ~ r d S'a con'lbtat cu această (:ca-fata de Moscova rl anle SCULan at zie c()OlC'ursul pretIos pe care 
populaţia civilă îl poate da pen-

BERLIN, 12 (Rador). tru prinderea agenţilor şi para-

Concursul p::Jate fi dat 
na!â'1d autcrităţl celei 
proplate prezenţa 
sau spionllor inamicii, 
nâlld p?ntru prinderea 

Ministerul Apărăii 
va acorda premii in 
soanelor civile care dau 
tii sigure sau ia parte la 
derea paraşlltişt!lor şi 
in Jmici. 

Acordarea acestor 
stabilirea valoarei lor 
suma de Lei 20.000 se 

TOKIO, 12 (Rador). Agentia cut revendicări considerabile 
"DNB a transmite: laţă de Moscova. Aceleaşi cer· 
După informatii tranSmis. de curi atrag atenţia că, şi svonu

.. Dom.i", cercuril. Competente rile relative la pretinse inciden
aU desmin(it categoric din nou t. de frontieră ruso-japoneZe au 
svonuril. răspândite de Londra, fost desmin(ite de cercurile ofi
pretinzând că Japonia ar fi fă- eiale din Moscova. 

Ua avion de luptă german a şutiştilor inamici. 
scufundat un petrolier brt lnlrucât inamicul continua a 
tanic de 8.000 tone foarte iace uz de acest mijloc. lansând 
puternic escortat. paraşut;şti îmbrăcaţi civil sau 

in raport cu imn"'>1 • ."I~III'" 
ban rapoartelor lnal 
comand&menlele operati 
teritoriale care au In i 

Primăria Municipiului Timişoara - Biroul M.O.N.T. 

Nr. 857-1941 

Publicatiunea Nr. 2 

o-nil proprietari 
de automobile 

Sunt rUl!ati să binevoiască 
a dărui caucil1curil\~ vechi, Însă 
în stare foJo'libl!ă (in dimensfull 

chiar b uniforme româneşll, 
e",t~ o datorie pentru al {ce Ro
mân. de a concura la prinderetJ 
acestor spioni şi agenti terorişti. 

rea lor organizarea apără 
r:toriu'ui in regiunc,a 
fost prinşi paraşutiştii 
8JU t~roriştii inamid. 

MICA PUBLICITAT 
de 16/650, 17145 sau 30/5) Aso T 
ci~ţi.ei volunlare ,Salvarea" dl~ el. 18.61 .. D ACI A FEL 1 X" 

Organele de control pe teren 
au coastatat că populatia, neres
pectând sfaturile, ordinele şi in
strucţiunile date de către auto
rităţi, au ridicat de pe locurile 
unde au căzut, parte din bom
bele IncendIare neexplodate sau 
resturi din bombele brizante 
explodate şi le-au dus la domi
ciliu •. 

Comandanti de Garnizoană) toate 
bombe:e incendiare sau resturile 
din bombe le explosive pc care 
şi le-au lnsuşit. 

TImIşoara.' Agentură generalăt de comerţ, Timişoara II. Strada 
Cauciucurile de care mai dis gust Nr. 25. Iareg. la Cam .• de Comerţ sub Nr. :'::HIJIlUlll.ll1 

pllne asocIatia "Salva-e~· sunt Mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi 
atât de uzate în cât in s~urt imobile. Toate anunţurile pentru vânzări de 

Totodată se aduce la cunoş
tintă tuturor, că nimeni nu are 
voe să circule in apropierea Jo
curilor unde au căzut bombd~ 
neexplodate, sau chiar explodate 
şi nici să atln~ă aceste bomb~, 
sau resturile din ele. 

timp mlşinile Salvării nu vor pământ, cum şi cele pentru inchirierea locui 
mai putea circula nici fn oraşul blicăm gratuit in ziare, şi servim clienţilor 
Timişoara (în provincie nu mai informaţiile in legătură cu formalităţile ce tr'!bae!lll 
circulă de luni de zile). deplinite spre a fi aprobate de către Oficiul de luclUfl1rl1 

Intrucât prIn acest procedeu 
se face imposibilă O· cercetare 
urgentă de către echipele spe
ciale, a diferitelor bombe lansate 
de aviaţia inamic!, iar pe de 
altă parte se pune in pericol a
tât viaţa celor ce şi-au insuşft 
aceste obiecte, cât şi a vecinilor: 

Se atrage atenţia publicului să 
predea grabnic celor mal apro
piate organe militare (PompierJ, 
Jandarmi, PoHţie, Zone Aeriene, 

• 

#Organele de control pe teren 
au primit ordin să dresize for
mele legale tuturor ce!or care 
sunt dovediti că-şi insuşesc ast· 
f~ 1 de obiecte şi să fie trimişi in 
faţa tribunalelor militare. 

Timişoara, la 5 August 1941. 

Primar, Eugen Pop. 

Cu toale intervenţiile făcute 
asociatia nU 8. putut obţine până 
in prezent un maadat pentru Case Ieftine de vânzare: Circ. II. 
cumpărare de cauciucuri, iar Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădinii, 
comeyţul neau.ţodz!lt este inter- apă şi canal in stradă; cas~ cu 3 came
Zis. re, baie, bucătărie, camară şi separat 

A "ând in V:"dere scopul nob I 1 cameră şi bucătărie cu apă Vi canal; 
urmărit de asociaţia "Salvarea- casă cu 11 locuinţe având câte 1,2,3 
facem un călduros apel la spiri- camere şi dependint~, curte mare, apă 
tul de solida rit de 81 socielăţif şi canal in curte; casă nouă, cu 3 came-

re, sala, bucătărie, cămară, cameră 

pentru bae, pivniţă, curte şi grădină; 

Şeful Biroului Mont 

Iosif Fildan Evreii din 
casă cu 7 locuinje a câte o cameră şi 

bucătărie, apă şi canal În stradă 

scrişi, cu preţul numai de 
pentru inventar. 

De vânzare, 5 jugăre 
cela bile pentru locuri de taie. 

De vânzare 2 jugăre pimânt 
la 1 km. de Timişoara, bun 
mă. 

Idem 6 jugăre aproape de 
Casă cu grădină 216 stj 

250.000. 
Casă cu prăvălii 2 etaje, la 
Locuri de case: circ. ./ 

circ. III. 1 lot_ Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen
dinţe, la tranvai; casă cu subsol termi
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po Mehala: Casă cu 5 locuinţe lei 

CINEMA »CORSO« 

Capitala 
vor presta munca 
de lolos Obştesc ziţie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă Cu Jdem, casă tx3 şi 7xl camlereJII.,ll 

Numai 3 zile: 

12, 13, 14 August 

N emuritorul roman al abatelui 

Prevost 

Manon Lescaut 
MUZICA de PUCCINI 

BUCUREŞTI, 12 (Rador). 
- Incepând de astăzi, Marţi 
toţi evreii âin Capitala vor 
presta muneă de folos obş~ 
tese. 

Retragerea 
din circulaţie a 
monetelor de 50 
,. 100 Iei 

4 camere şi dependinţie, curte şi grădi- pendinţe. 
nă. Cir. V. Casi compusă din 2 came- Ocazie fenomenală. 
re şi dependiţie. cu curte şi grădină. Vând srgenl moşie 84 

Fralelia. Casă cu 2 camere, antreu, conac boeresc aproape gara 
bucătirie, cămară, curte şi grădină, Mehedinţi, drum pietruit. In eaz 
zidire cărămidă arsă, pompă şi apaduct voe se poale lua imprumut 
Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- tul Agricol până lit jumAtatea 
dinte, curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei moşiei cu dobândă 5% pe 

ani Informaţiuni telefon 18·61. 
In cenlrs Oravl(a, ieftin de vânzare Vâ d . 

2 corpuri de case. n casă nouă, 3 camere ŞI 
dinte, In cartier de vile, 

Tutungerie, În circ. IV, la loc bun. centru. 

Pentru anunturile apărute în acest cadru a se 8 

"Dacia Felix", telefon 1861 

SE ANGAJEAZĂ imediat un bun bu-
BUCUREŞTI, 12 (Rador). cătar sau bucătăreasă care si ştie să 

lucrerze şi grătar Doritorii se vor adre

CAUT domnişoarll SaU doamnă 
birou. Poate fi incepilloart. 
va", birou de ziare, Circ. 
C. Brătianu 45 - A apărut Decretul-Lege sa la Administrajia ziarului. 

pentru retragea din circu- SE CAUTĂ un local de restaurant de 
laţia a monetelor metalice preferintă in centru, a se adre:a la GARNiTURĂ compusă din 
de 50 şi 100 leI' ŞI' punerea __ A_d_m_i_Il1_' s_tr_at_ia_zi_aru_lu_i_. -----1 napea, 2 fototiuri mari trase Cll o masă rotundă 40.000 lei, de 

în circulaţie bilete de ban- SE CAUTĂ femeie la toate, serioasă şi I În Strada Samuel Micu No. 19 
~. _______ I!!J:I •• ________________ .1 v d 100 • 1· sănătoasă, la Inginer Protopopescu. şoara-Fabrică lân"ă turnul cu 
• .I! I ca e ae el. 1'; Str. Bolintineanu Nr. 1. pot vedea intre orele 13·16. 

Mod ... a b ărbătea 

10 Â N 
- .. sca ŞI croitorie 

( O S M Â •• 1!1\tll.' 
(F o s t H o ~ BAT Z) 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
___ T_I.M_I.Ş ... O_A_R.A_.le., .B.U_L.EiiiV.A .. R_D~V;.;L;.;R;.;E;.;G;;E;.;L~E;.;F~E;R:.:D;:J;.N~A~N:D~N=O~e .:6:.;~T~E~L;E::F!O~N~N:o::,.~.6~.~6~2~.lâIlZI Reg 

, 
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La Terasa .. EtIINESCU" de sub conducerea domnului 
Florian Brânz8ş, 

din Cluj 

cântă orchestra vlrtuosului Luţă lovita 
~ Iâncări gustu'oase -- Bucătărie românească Mititei delicioşi şi alte 
~ "~}:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}~~~~~}~~:R~~~~~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe 

fripturi la grătar 

.................... --_ ........ ----.... --................................... .. , 

aindemnul D.S.A. şi Angliei Sase vapoare sovietice p 

I 

:uvernul din Ciung-=-King scofoudate de germani 
a propus Rusiei Sovietice înche; 
erea unui pact de asistentă 

BERLIN, 12 (Rador) - In-'I în ziua de 10 August şase va
tre Ode~sa 'li! Oceakov, arma poare sovietice cu un total de 
aeriană germană 8 scufundat 18.000 tOllC. 

E 

Sfaturi agricole 
~KING 12 (Rador) 
enţia "Domeni U în-
11 că regimul din 

I King ar fi propus, 
Jdemnul Angliei şi 
ar Un~e un pact de 

asistentă Rusiei Sovietice. 
SANGHAI 12 (Rador) -

Agenţia "DNBII transmite 
o telegramă a agenţiei "Do
meni ~~ află, ~ guvernul din 
Ciung King, este pe punct 

să concentreze trupe la 
frontiera Indochinei fran
ceZă, vrând să Întărească 
cu forţe armate provincia 
Kwansi. 

Păstrarea recoltelor (cerealelor) 
Este de mare importanţă şi 

felui de a şti cum să păstrăm 
r~cclia, ca e est.~ obtinută cu 
mare sudoare şi poate fi per-
dută tn s:;ur t timp, din neprlce L --F O R M AT 1 UNI pere SlJ din neglijentă. 

~'I\' , , Ceredel<! recdtate şi depozi-
tate In magaz:t, ti ebue să aibă 
aH uscat p<:nlru ca să nu se 

, inci['lg" şi nlucigă('ască. DG<lceia 
eneral Stoenescu, mi- Ministerul de finanţe re- Minist~rul Economiei Natio- se pune in sh"a t subţire şi 10-
Finanţelor a vorbit .aminteşte că termenul pen- nale anunţă ~xploatatorii de pă- pătat des, În spedcll so:minţe~e 

~rţj, la ora 14 la radio '. . b 1 duri cari au stocuri d~ lemne in do:: uldu3se, care perd 5°/0 dIn 
Imprumutul ReÎntrc- trupreSc~lm~area ~lm r!: or gări, să depună imediatfrac/ele greutate în timp de 90-100 zi. 

de contribuţte naţI0nala.de la C. F. R, Stocarea lemnelor le. La început se It pătează oda
doi la sută s'a amânat pâ- .ste crimă dQ .sabotaj. După 15 tă pe săptămână, apoi din două 

~caU ,i vă veti convinge 

I

.tAiiie excelente, eftcaci
;!gură precum şi de po
:ea rle intrebuinţare multi
lapei minerale medicinale 
fUS". 
~âDZlIe = ,.MAGUS" S. A. 
I Reg. Ferdtnand No. 1 
'Cofetăda Bulevard spre 
~ă. 

nă la 15 August. Valoarea August vor fi daţi in judecată, în două săptămâni şi ~ai târz u 

l At t 1 3 A g t cei cari nu ,. vor depune. ' odată p2 lună. Magazille trebue 
or a mce a a u us . al, să aibă ventilaţiL penlru inpros-". ~. = pătarea "aerului - pe timp US~ 

Indlcaţiunile apei medicinale 
"MAGUS" sunt aşa de multi
ple, lncât am putea-o denumi, 
apa minerală naturală pentru 
regular~a lunctiunli lu/uror or-

ganelor 

ABONAMENTE: Pe uu an cat. Să ferim lipirea granelor 
- 600 lei; pe şase luni - de zid. 
300 lei; pe trei luni - 150 Inamici{ In resgazie şi comba
lei; pentru instituţii de Stat terea lor. De şoareci, şobolani, 
şi intreprinderi particulare ne sclîpăm uşor dândule shlc
- 2000 lei.' nină (3~ gr. stricnină + 1/2 Kg. 

• zahilr + !/2 litru apă. pusi pe 
pâine salt carne. Sc!lia :2 pălţi 

sdlia + 3 pirti slăninl sau pâi
ne, sau tnfectarea cu bacilul ti
fic. Gărgărîţa, care petrece iar
na in crăpături de scândură, iar 
vara partea femenină depune in 
fiecare bob câte un ou, dând 
naştere la O larvă, care mâncând 
miezul bobului se transformi 
in crlstalidă şi apoi Insecta ese 
din bob. Jnlr"un an O femelă 
poate da 6000-15000 insecte. 

Lupta. Mult aer uscat, Iopă
tare, turnarea in crăpături-lap
te de var. Pereţii şi pardoseala 
să fie stropiţi cu sulfat de cu
pru. In timpul lui August, când 
atacă, ptttem turna sulfuri de 
carbon. peste grăunţe (40 gr. 
la hll. apoi sulf ars cu uşile în
chise. In' August atacă şI molia 
in stare de larvă leagă boabele 
cu filamente şi li pai se inchide 
rozând bobul. Apoi prin colţuri 
se transformă in crlsalidă şi 
stA până in Iunie anul viitor. 

Gh. Segărceanu 
J.C.A.R. 

,te câteva zile a. 
deschide primul 
Izia româaeac -
ImadJat - de mA,i marochiaArie, 
firma "HA.NSA", 

şi ca atare nu poate Ilsp! din 
nici un menaj, spre a fi ori
când la indemână pentru pre
venirea, combaterea şi vinde
carea deranjurilor d,feritelor 
părţi ale organismului. 

De vânzare I .MAGUS" S.A. 
Bulev, Reg. Ferdinand No. 1 
lângă Cofetărla "Bulevard" t Ca
zarmă. 

Ministerul finantelor reamin~ 
teşie proprietarilor agricoli pă
gubili de inundatii şi grindină, 
că pentru $căd~rea de impozitt', 
sii u adreseze circumscriptiilor 
de constatare respective. 

• 
A sosit adevărata 

apă minerală n1edicinală: 
tietar fiind d. Au
,lIcaclu. 

a 
medicinală ,.MAG US" 

rate cu alte produse ml
existente şi bine cun os
I putem asimila in primul 
~ apele minerale ale iz
lTl 

SBAD - MARIENBAD-
FRANZ JOSEF 

\lAGUS" in/rece p~ de
,fec/ul lor sPecific, Iar 
altă parle oferă indica
lai largi în tratamentul 
!Ior suferinţe. 
rânzare r "MAGUS" S. A. 

Reg. F erdinand No. 1 
Cofetărla Bulevard spre 
li. 

tru Intregul material 
t in acest ziar - fără 
Itură sau cu pseudo
- răspunde Dumal d. 
, 1. Ştefănescu, direc 
nostru, care e totodată 
Lot responsabil. 

• 
ieaţi şi vă convingeţi de 
le excelente ale apei 
nale din izvoare "MA-

râazare # "MACUS" S. A. 
Reg. Ferdinand No. 1. 

il 

BUCUREŞTI, 12 (Rador). -
Ministerul Finanţelor a dispus 
că, începând cu 1 AUgllst regi
mul aplicat taxelor de timbru 
şi impozit proporţional şi excep
ţional In vi~oare pentru armata 
română, sA fie extins şi la ope
ratille dintre armata g~rmană şi 
di verşii ei furnizori. 

II 

Apa minerall "MAGUS" este 
o api medicinală cu intrebuin
ţare generală pentru copii şi 
adulţi. Anal!zele vechi şi noi 
arată, că nu contine substanţe 
şi chtmicalii a căror efect asupra 
organismului omenesc ar im
pune O intrebulnţare limitată 
sau o supradozare ar vătăma 
sănătăţii. 

De vânzare: "MĂGUS" S. A. 
Bulev. Ferdfnaud No. 1 lângă 
Cofetăda Bulevard spre Ca
zarmă. 

Ministerul de finanţe este in
format că piaţa conţine o canti
tate de boia, ardei, fără bande
roia de conlrol, de provenienţă 
străină, maghiară, sustrasA dela 
taxe. S'a dispus ca organele de 
control si dreseze acte de con
travenţie dacă nu se poate face 
dovada plăţii taxelor. 

Apa minerală medicinală 
.,MAGUS" se recomandă tn 
deosebi pentru : 
lnbolni viri stomacale, 
înbolnivirl Intestinale, 
suferinţe de splină, 
stările patologice ale ficatului, 
catare şi pietre biliare, 
protata Inbolnivită, 
in ginecologie, 
metabolism anormal 
şi combaterea infecţiunilor şi a 
boalelor infecţioase. 

De vânzare: "MĂGUS' S. A. 
Bulev. Reg. Ferdinand No. 1 
lângă Cofetărla "Bulevard·, spre 
Cazarmă. 

Consiliu 
de ministri la licbl 

"VICHY, 12 (Rador), -
Agenţia "Havas-Ofi" anunţă 
că membrii guvernului s'au 
întrunit Luni după atniazi 
în Consiliu de miniştri. 
Generalul 'Weigand care a 
plecat la Alger nu a luat 
parte la Consiliu. 

în sticle originale. De vânzare la: 
,,~lAGUS" S. A. 

B.:dI Regele F erdinand N r. 1, 
lângă co fetăria "Bulevard" spre cazarmă 



Pal!. 4 ECOUL ------ 13 VIII. Anul XVII, 1941 Nr. _ ------
Presa spaniolă Necesitatea şi telurile 

de Rcîniregire Anoiia a comis cele mal mari Of Imprumufului 
Explicaţiile dlui 
nistrul finanţelor 

general Stoenescu mi-
atunci eand a declarat rasboinl şi cand a 

D. general Stoenescu, ministrul cA a fost retras după piafă în 
finanţelor. a convocat Sâmbătă măsură alarmantă de aproape oferta de pace 
pe directorii de ziar(', cărora 50 la sută. 
- in cursul convorbirii avute - Lansarea imprumutuluf va rea
le-a dat ample explicaţi uni asu- duce în circulatie intregul capi
pra imprumutuJut reintregirii, taltezaurizat, il va repune În 
care urmează să fie lansat. funcţiunea sa normală, el in-

MADRID, 12 (Rador). - A- boiul actu&l şi a respins ofertele bolşevicf!or pe singu;u] 
genţia "D.N.B.N transmite J de a se Încheea o pace onora- astfel poate să in!ârzle 

Din cele dedarate de d, ge- vforând şi sporind producţ'a 

Ziarul .. Madrid It scrie, că Ăn- bilă. O greşeală şi mal mare o sa înfrângere care In 
gUa a comis cele mal mari gre- comite Anglia astăzi opunându- va aduce la complecta 
şeli atunci câod a declarat răs- se la distrugerea compledă a re a marei Britanii. 

neral Stoenescu, reiese limpede astfel. UllilIlIJlIIUlillIlIlIunlllWlHlUr!llllllnJlIIIJIIWIIUHlJlllnnUUllllmlllWlllfllHlHlflUlHlIJlHlfllllmll1UIHIlIlfIIJ/lIlfUlllIlIlIiIlIHIIIIIlIIIUnllllll'HIIJflIlIlIHIIlflll/lIIl1l1,IIHIfIIHHl/lllJlfllillllfl!11I!lJlIllI/lIIlf1l1nrIIRIJI1I1~_ 

că ţara - datorită momentelor In afară de motivele de inte-

" pe cari le străb~te - are ne-
voie de acest împrumut. res naţional, cari silesc pe orice 

Bineînţeles Insă că nimic grav c(lIă(ean conştient să subscrie la 
n'ar reclama această măsurA, acest imprumut. sla/ul acordă 
dacă n'ar fi războiul şi necesi mari avan/agii celor ce subscriu, 
tatea imperioasă a refacerii ce- avantaCii cari - de bună seamă 
Jor două provincii, B~covfoa şi - sun/ in lunc/iUne în primul 

Aviaţia gerznana a bombarda 

Blsarabfa, atât de amar lovite rând de suma subscrisă. 

cOD.ceD.tl'ări ele trupe, şi a distras suie de care de 
afJltocamÎoalJe şi tUDuri sovietice 

de tirania şi vandalismele bol- Este bine să se ştie asllel că BERLIN, 12 (Rador) - Ar-
şevfce, statu.l 'plăt~ş/~ . sub scri,itorilor ma aedană germană a atacat 

Bugetul ţărU deşi sănătos nu dobanzl mar rrdlea/e decat chiar În zIua de 11 August in regfu
poale face pa deallltregui faţă băncile. nea de Sud a Ukrafnef şi a dis-
marilor nev"f materiale ce se Socotind subscr1erea reală şi trus 160 de camIoane sovIetice 
impun. primele, dobânda ce se plăteşte precum şi numeroase {'IU'" do 

Executat Into('mai. Ao .. d hu 4!0le cle 7 ,i jumatate La sută. asalt şi baterii de artilerie. 
get alcătuit la 1 Aprilie a. C". a Sătenilor li sau creiat condi- Deasemeni au bombardat fn 
depAşft iu real/zare toate aştep- {iuni speciale si mai avanttljoase, Ukraina Ce;ntrală fn ambele 
tllrile. Statul a Incasat peste 36 Premiile datll Jnr RUPII ... U"~JI~ nărtl Al", N,p .. uJul .......... "'t .. lJ 1 
...,11I .... CI<> J .. I, doyadll. ""vh,h:nla a şi maşini agricole. aceasla pen- de trupe, automobile blindate 
solldităte! bugetului alcătuJt. iru a face să sporească inzestra- şi po.zIţil sovietice. Formaţi! 

Cheltuelile pentru susţfnerE: a rea agriculturii. SOVIetice care se retrag in de-
acestui sfânt război insă, suot Socotind dui nl!voia Imperl- bandadă au suferit pierderi 
mult prea mad, pentru bugetu', oasa~ a la- 1',· ţ- A d ~, grele in oameni şi material. In 

t i t d r ,znan seama mal 1 t B aces a, or că e sănătos este, al"s de C" a .. I d' lupta COn ra marei rItanU, 
ă 1 t fiI "' .e ce nlClUnu In r~ L i f d b • s e poa ă ace s ngur aţă. noi nu trebue sd uite: fiinta un a ost o orat un avion 

RezultA deci. nevoja urgenlă a St tI' II 1 in timp ce tncerca să sboare 
unor mijloace materiale noui, Cf u Ul, unu mers 0.1 tr~bI/or clc .. "upc .. ledLudulul norvegian, 

Rt:CUDstrUlrea .tSasarabiei şi l"~ ~,. V'z""!u..T~l~ ae ~aitt ŞI, pro- Un alt avion de bombarda-
Bucovinet, cad apoi pe bună paşlre~ UI In r.u,! vular cat mal ment englez a fost doborât de 
seamă fn sarcina bugetului sta~ aprop'Cft : partlclpa!ea tuturor un avIon german de vânătoare 
tulul. romamlol".Ia aces~ Imprumut ~e in apropiere de Stavan er. Pe 

Cu tot acest Imprumut Insă, refac!re ŞI c.ons~lzd,!rQ - naţl- frontul din Mediterană, g avioa
nu poate fi vorba de o re con- o.~ala,. trebure sa a,bd propor- D(!!(! de luptă germane au bom
strufre tutalA a acestor două In/~ fI caTa.cterulun,,~ man.ilu- bardat intens un lagăr de ba

~ .... provlnci1 năpăstuite, de oarece tot". - naflonale, uneI nOUl do- răci de lângă' Tobruk. Sau ob-

In cursul luptelor aerientl, 55 Berlinului. Tirul arUleriel 
avioane au 10st doborâte şi s'au aeriene le-a oblIgat să se 
pierdut patru avioane german" poeze din drum. 

BERLIN, 12 
BERLIN. 12 (Rador). - In 1 "'1 . d 

noapt(!11 il", Luni opri!> MHIP ~ 201'11 7'1 Q1 G 

inamIcul a sburat cu slabe forţe vloane de vânătoare 
aerfene deasupra teritoriului mane au doborît 27 
german aruncânq la mai multp ne sovietice in 
p~ ..... o dIn C""wHnla de ~est, dan din regi 
cateva bo~be. care nu au pro- BERLIN 12 
vocat decat cateva pagube neîn-. • 
semnate. Un număr redus de A vmane de luptă 
avioane fnamfce, probabil avioa- au scufundat in 
ne de bombardament sovietice, 10 August în 
au incercat să dea atacuri fără kov patru mici vase 
rezultate contra regiunff de t·' d l 
Nord-Est a Reichuluf. Numai tel! cu L ep asare. 
uuua aVlOnne Inamice au reuşit etrea 3 JUU tone, lar 
să ajungă până tn apropierea sovietiC a 10st a variat. 
IIIIIUIIIIIIiIIilIIlI/i flllllllllllUlllIIUlfllllllllllUllJIlIJlIIJlllllUllIJlllIlHlllllJli 1111111111111111111111111 IIIIlIIUlII JIIIIIIUIJlliIWmllllllurIlIlIlDIIIIIIIIUII_lt 

Răspuns agentiei 
Comunicat 

ar trebui să se investească sume vezI de dragoste de (arCI. servat mai ,multe incedif şi o 
~norme. mare explozie. BUCUREŞTI. 12 (Rador) -

C t fb 1i 1 f f '1I/IIIIIIWllllffIlIlUiI/IfIIII/IIIIIIIII/JllIJllflllllll1fll!flIlIlIlIUllilHllilllH/UfUU Un post de radio străin care 
credincioasA 

u con r U a u propr e şt . BERLlN. 2 
bazându.se pe Imprumutul dela ,t . (RadCl,.) - Fo,.- folo3e\,h: informaţia netrE'bnică 
care. - fară IndolaJă - nid un Un nou proces maţii puternictl de aVIatie ger- a agenţiei .. Tass· pretinde a 
roman nu se va codi să sub- man. au luat parte la luptele şU, că plerderUe româneşti sunt 
scrie, guvernul, va purcede la un d ' . .... B I . terestre pe frontul de Est şi au mult mai mari ca în răsboiuJ 
începuţ de I;econstrucţie, pen- e SpIOnaj In u gart8 inrell/strat succese mari, bom- trecuti că au fost incidente 1a-
trucă să ajute la viaţa de stat bardând artilerie, mitraliere, tre Români şi Germani şi acte 
să-şi poată relua funcţiunea ei SOFIA, 12 (Rador). - Co- care blindate, autovehicule, con- de sabota; p'" tuHoriul Rom&-
nOTmal1 ,i R<:>."",to clou~ proyincll. reSIJondemf711 agQ"fi4!i D.N.D. ;;;renl,,'Jri d" trupe. Intre lacul niei. 

Bineînţeles că n'ar fi fost transmite: Im9n şi Narva au 10st nimicite La aceasta avem un singur 
greu să se innnţeze noul Impo~ Un nou proces de spionaj va 110 care blinda/p sovietice, 225 răspuns: 
zite, însă la noi plafonul fiscal inCepe în curând în la(a Curţii autocamioane, 25 tunuri sroasi Poporul Român in Întregime 
fiind atins, orice noi grevări Marţiale din Capitală. Ziarul din luptă a los1 provocată de- a numit răsboiul impotriva bol· 
fiscale ar fi adus la o altă nă- .. Dnevnik" publică Ttlchizitorul raierea a numeroase trenuri, şevismuluf .. Răsboiul Sfânt·. 
pastă; la deorganlzarea econo- di" ~. l,uultă d fostul alaşat bolşevicii având pierderi sân- Şi ffecare din Români I.a 

facă, fiindcă pentrlf 
ceeace este sfânt rămâne 
atât pentru ei inşlşi cât şi 
tru marii lor aHaţf. 

In ce pdveşte pierderile 
mâneşti, desigur că ageţla 
confundă pierderile 
arW<lt~ de contopttorl cu 
derile armatei române. 

Intrigile polJtlce asupra 
tiei interne şi int 
g~neralului Antonescu 
răspuns fa comunicatul de 
câteva zile iar decorarea sa 
către Marele Fuehrer 
mai bun răspuns. miei particulare. militar britanic colontl/ul Koss, geroase. cinstit aşa cum orice conşUnţă 

Cum statul are datoria să o~ organizase cu ajutorul evrei/or 11IInlllIHiillIHlIIHJlIJIII ImIII!lIJJI,IIJ1lIllIl!IIII!I~P;UIIJlI1I1"IIJ1II1lIIlIll!lllnr"'IIlIl"JIlIlIIII"III1I1I1IIU"illlllJ1IIIIie,." 
blăduiască şi să susţină econo- o retea de transmitere informa-
mia particulaTAI s'o facă să pro- fiilor dtl ordin militar politic şi 
l>ăşiasc!. e~n~mic. Alti agenti aveau mi-

Nu s'o to.1ibuşe, infUntaro de BlUm dtl a comite acte de saboe 
noui impozite nu poate fi o taj. Dintre ce, acuzati, şopt
chestiune de discutat. I sunt în inchisoare in timp ce e· 

Tot astfel, pentruca să apere vreul francez Henri Isidor prin
şi să nu desorganizeze econO'" cipalul agent al lostului gtlneral 
mia naţională, statul sa ferft de Gaulltl in Bulgaria, a putut 
totdeauna şi se fereşte şi acum să lugă din fară. 
să recurgă ]a alte mijloace pe 1IIIIfItlIlIfIlHIlIfIllUnI/HllllllllfU!llImWHIIIIIJllIli/IIIIiIIIIlIIIIIIHIIIIIUlm 
cari le are]a dispozitie, cum 
de pildă ar fi inflaţia monetară. Cavalerii "Virtuţii mi-

Privită cu atenţiunea pe care 
n modUl. ohostiunoo, (;opĂUi u- litare" la Curtea de 
pectul ei adevArat: aceea a da-
toriei poporului român de a Argeş 
subscrie la acest imprumut na-
110001 o,ş .. prc(;uw luatt: celelal
te popoare cari duc răsboiul 
au făcut-o. 

Fiecare dintre noi are dato
ria !il-şi dea sema de clipele 
prin care trece ţara şi să fi la 
inălţimea lor. Toate celelalte 
popoare au făcut acest lucru, 
când It s'a cerut. 

Privită şi sub alt aspect. che
stiunea are şi un Tol pozitiv 
foarte insemnat. 

Datorită situatiei actuale ne
clare, capitalul lichid a fost te
vaurizat de deţinătorii lui, adl-

BUCUREŞTI, 12 (Rador)
In ziua de 15 şi 16 August de
coraţii cu fi Virtutea militară de 
răsboiu" vor mer~e să facă 
gardă la mormIntele regilor de
la Curtea de Argeş. Plecarea 
din Bucureştii va fi Vineri, 15 
August dimineaţa la 7,30, la 
tren ataşându-se vagon special 
Sosirea la Curtea de Argeş la 
ora 12, Iar la orele ,15 Incepe 
garda formată din câte patru 
decora ti. Ca şi in anii trecuţi 
ca valerii virtuţii militare vor 
depune coroane. 

BOlşeviCii execută prizonierII de răsb 
~ -

BERLIN, 12 (Rador). - Re
zultă din ce în ce mai lămurit. 
După cum se constată In cercU
rile germane, că execuţiile de 
prizonieri de războiu din partea 
Sovfetelor - execuţii absolut 
contrare dreptului internaUonal 
- nu sunt numai expresia si
tlt~tl<·i di"poro.t.c in .... re ose i:lfla 
Sovietele de pe urma vIo'ente
lor lovituri primite dela forţele 
armate germane, ci că aceste 
wa~uri fac parte In mod firesc 
din metodele de r.1isboiu ale bol
şevicilor. Anchetele făcute au 
dovedit că soldaţH sovietfcl au 
impuşcat chiar in ziua de 22 
Iunie a vlatorl germani cari ate
rizaseră forţat şi fuseseră luaţi 
prizonieri. Iată faptele. 

La 22 Iunie un avion german 
de luptă, a alerizat lortat lângă 
Bialystok, doi membrii ai ftchi
pagiului - un locotenent şi un 
adjutani - au lost luati prizo-

nieri. Soldatii sovietici cari îl 
supraveghea le-au luat toate 
obiectele de valoar~, unilormtl de 
avialori şi apoi i au inchis în-
tr'o şură. După câtva timp cei 
doi aviatori germani au lost 
scoşi pentru a fi supuşi la inte-

Toga/oriu. Pe când, aştepfa~ 
cepe rea inle ro galorului nrllirllllo!lUlil 
germand a deschis focul 
acestei pozitii, Un comisar 
litic prinzând prilejul Q ucis 
nici un motiv cu locuri de 
pe ceC doi germani. 

UlllIIUlmrlllrmm nrmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlJUHUflIlUHUW UIIIIIIIJIIllIIlIIItIJIIIIJIIIIJI/JIIIJIUIIIIIIlUlJJIIIIIlUlIIIIIIII 

o. Roosevelt 
va· proceda la remanierea 

NEW-YORK, 12 (Rador). -
Agentia "DNB" tran~mite: 
După .. New Journal american" 

din Washington, că preşedintele 
Roosevelt are intenţia Să proce
deze la o Temanlere a guvernu
lui. D. Bidlle actualul adjunct mi
nistru la Justitie ar urma să 
Intre îu guvet n ca titutar al u
nui minister'. D. Stimson actual 
ministTu al războiului ar urma 
să fie Inlocuit prin d. Patterson 

I 

subsecretar de Stat. D. 
Tracy actull ministru 
Muncii, ar urma să fie 
al acelui departament, In 
lui Miss Perkins. Ia sfâr,1t 
Laguardia 'urmează să fie 
cuit prin d. Donovan [a 
de şef al apărării civile, 
Douplas judecător 
Urma să fie numit şef al 
lui producţiei ta locul 
Knudsen şi HilImann. 

Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 
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