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1_ fiecare biaerieă re ... 

rica Clura- ŞtefAaetleu 

taarată prin dant. fă. 
cută de tine; norodul 
basaraaean va InăI'a 
rugăciuni pentru Iinl,
tea ta ,i pacea lumii. 

11I1I1111111~n 

ACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

rada Em. Ungureanu. colţ cu Su bscrie deci la IIm. 
prumutul ReÎntreiZirU 
Neamului. 

ă. tr. Eugen de Savoya. Timi,oara 
1111111111111111 

Telefon: 39~36. 

r ameni şi fapfe 
1 FuU.,alul artistic - de-asea

- al refugiaţilor a inregistrat 
afară de sllccesul artistic şi un 
II Acela căruia il putem spune 
.material" - fiindci ]a orele 
nu se mal găsea nici un bi

de vânzare - dar care are In
nitalea lui specificA şi Impre-

r nantă, peste socotelile de reţetl, 
,ut s'a soldat cU pierderi sau be
~HcU ••• 

1. 

Afluenţa publicului]a .Festiva
refugtaţilor- denotă ceva fi 

, ! frumos.- din partea miilor 
, Români care au ţinut si par
~ipe - decât O simplă contribu
'ane blneasci I Este atitudinea 

ştienti naţionali pe care au 
ut cu toţU să şi-a afirme ,l In 

'pul de a fi prezenţi la o manl
'. tare a refugiaţilor; . e solidnrf
. lea durerii. a lor şi a noastrA, a 

:. luror i e pslchoza unei gen-eraţH 
I stărute tot mai grea ,1 sufocan

In sufletele ei - şi va dura 
, tr'uDa până nu-i va lua locul 

i' ~:;;;:;~~~~~r::;;'~ ortii noştri n'au linişte 'n mor
lInte? 

• 
! Câti",. eetltorl - şi daci e 
lorba de dânşU, singurii susţină
iod al acestui ziar, trebuie si-I 
latisfacem - ne cer să punem, 
organelor in drept. următoarele 
.!ntrebărl : 

Care este mbura ce s'a luat 
pentruca bunurile urbane, foste 
evreieşti şi Intrate In patrimonial 

~Statului, să nu se dlrăpheze pâ
al la intrarea şi In administrarea 
Statului 1 ••. 

Cine se in~rtieşte de plata poU
jelor de asigurare a imobilelor, la 
expirare - pentr\1 ca in caz de 
Incendii să se poată obţine des-

. păg<.tblrile 1 ... 
O precizare se impune - sau 

dacă nu s'au prevlzut măsurile tn 
consecinţă, pentru a n\1 se degra
da In nici Un mod Imobilele, este 
iarăşi cazul a se lua, la timp, mă
SUrile de rigoare. 

ea •• t. 1. ,t.fAtl.a"a 
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~UDAPESTA 30 (Radar) - De
PIlnele puteri ale guvernului au 
fost prelungite pentru toatl dura
ta răscolului. 

Aceste puteri excepjionaJe erau 
prevăzl1te numai pânJ la 2 Sep
temnle 1941. 

Oraşul Vlipuril 
a fost rect1cerit 
de finlandezi 

HELSINKI 30 (Rador) - Ma
rele carti,r general finlandez co
munică: 

In dimineata zilei de 30 August 
trup~le noaslre au inlrat in oraşul 
Viipuri (Vlborg). 

Simultan cu Înc~rcuirea oraşu
lui Viipuri. atacul noslru a conti
nuat cu deosebit succe. sub lor
ma unui unghiu adânc în Istmul 
mijlociu al Cartli~i, unde am a
juns până la satul Kivrmnapa. 

Drap,lul finlandez fâUdie pe 
cast.lul dela Vdpuri. 

In toară Finlanda şi cu deose
bir, in Capilală, această ştire a 
fost primiM cu o zi dll bucurie 
fără margini. Ea a fost imediat 
răspdndiid prin editiile sptcial" 
ale ziarelor şi ca prin' minune. 
toate coul. au fost pavoazat. in 
câteva minut,. 

Transilvanie! 
Undeva 'o trecutul de poveste 

mi te-au smuls din ape şi din creste 
lacrimă sfioasA de mAtanie -
din dureri, din mine, Transilvanie! 

Ca albastru-acela stors 1n zare 
al crescut în mIne 'nvolburare, 
uriaşa flacarA şi stranie, 
sir te plâng 1n visuri, Transilvanie; 

Să te-aud in ură, cum nAvalnic 
vii cu munţii toti la noul praznic, 
când din svârcolirea de pierzanie 
voi cânta cu tine, Transilvanie 1 

,- Fiorle. Clura-ŞtefAaescu 
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• Ziarul oficios "Ulns" scrie: 

Turcia nu are nici un Interes sa Intervina În conflict 
. neputând s'o oblige nimeni să la parte la el 

ANKĂRA 30 (Rador) - Cores- noastră, noi am rămas fermi meni nu poate să o oblige aă 
pondentul agenţiei II DNB" trans- şi neutri. ia parte la el. 
mite, Ziarele acestea răsboiul s'a Turcia va apăra totdeauna 

D. Atai, a pablicnt Un articol apropiat şi de frontiera Doas- Îndependenţa şi libertatea .... 
tn ziarul oficios "Ulus", scrHnd tră dela Est şi Sud. Noi ne bazăm pe forţele 
intre altele, Suntem con:vlnşi, că Turcia aoastre şi stăm cu armele ia 

AtuDci când răsboiul din nu are lIici un interes să in. mână de ,eful nostru !smet 
Baleanis'a apropiat de frontiera terviDă in conflict ,i că ni. Inonu. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111I1111111lnHliiIIIlllHII1HIIIIIliHIlUllllllllllllllll1ll11U1111lmnmnUI1111111111111m IInIIlIUlIIliIIIIIIIU!111,ttmUlIllIIlllIlllllllnl1l1111111111l11l!111111111111ll1ll1ll11liUIIIll1ll11l1111111!111l11l1H1 

Comunicatul militar german 

Marina şi aviaţia germană 
au pricinuit pierderi foarte grele flotei sovietice 

BERLIN, 30 (Rador). - Dela 
Curtierul general al Fuehrerului, 
Inaltul comandament al forţelor 
armate gtrmane comunică t 
După cum am anunţat printr'un 

comunica t special, marina de ds
boi germană şi aviaţia a pricinuit 
pierderi foarte grele forţelor na
vale sovietlce şi flotei de transport 
din golful Finlandel. 

Cu prilejul Incercărilor de a 
scăpa din Reval pentru a se refu
gia in alte porturi, două contra 
torpiloare, Două vase culegătoare 
de mine şi trei vase- de patrulare 
ale martnei sovietlce au fost scu
funda te de miRele instalate de ma~ 
rina de răsboi germană. 

Alte două contratorptloare şi un 

culegă tor de mine ~ fost foarte 
grav avaria le in acelaşi fel. 

In cursul unor atacuri violente, 
avioanele 'germane de luptă alt 
scufundat un crudşlitot' şi douA 
contratOTpiloare, cu o deplasare 
totală de 48.COO tone, iar alte va
poare de transport au fost grav 
avaria le de minele pe care le-a 
lovit. 

Avioane germane de luptă au 
distrus 22 vapoare de comerţ - In 
majoritate vapoare pentru trans
portul trupelor - cu deplasare 
totală de 74,OCO· ione ·şi avarfat 
sIte 39V9poaTe atât ·de grav, în
cât O bună parte din ele pol fi 
consIderate ca pierdute. 

In largul AnS!Iiei, aviaţia a lovit 

tn plin un vas cisternă la sud de 
Irlanda şi avariat un mare vapor 
de comerţ in apropiere de insulele 
Taroe. 

Noaptea trecută un cargobot a 
fost lovit de bombe de mare ca
libru la răsărit de Tynemouth. 

Avioane de luptă aubomhardat 
instalaţU mtHtare pe coasta de 
Est a AngHei şi atacat cu succes 
mai multe aerodromuri engleze. 

Pe coasta Mării Mânecli, aviaţia 
britanică a pierdut eri 17 avioane 

. Noaptea trecută aviaţia britanlcl 
a dat atacuri lipsite de efect In 
r~giunea Rinului şi a rAului Hain. 
ĂrUleria antiaeriană a doborit trei 
avioane de bombardament in a
mlce. 

, 
}jL 
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"BANCA TIMIŞO AREI" il: 
,', 

SI SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI> 
ii!! 
H): 

TIMIŞOARA J, PIaţa J. C. Brătianu 4 
Capital şi rezerve 105,700.000 lei 

Sucursale: Bucureşti, Lugoj, Ora viţa, Orşova, Reşiţa. 

~ I, i; 
: ~ : : 
" ' ~ . ; 
. " 

;,'1 

Timişoara-Fabric şi Timişoara-Iosefin ii:: 
anunţă Onor. Clientela că a deschis ghişeele pentru ii;: 

subscripţia generală la :!:i 
,ii! 

Maşinile .noui au fost scutit 
de rechizitie pe timp. de 6 luni 

BUCUREŞTI, 28 (Rador). - In Autorizaţia de cumpărare, e 
scopul de a se încuraja cumpără- berată de Ministerul EconOIll1 
riie şi vânzările de auiovehtcule Naţionale, factura sau actul 
nof, Marele Stat Major aprobă cumpărare, o adeverinţă dela se 
scutirea de recbizitor Ipa timp de viciul circulaţiei prin care Să 
6 luni a tuturor maşinilor noi, facă dovada datei punerii in ci 
~~~tărate după da:a de 1 Iunie cu~aţle a maşinel. 

Cererile de scutire se vor adre- Pentru scutirile acordate, Mar 
sa direct Marelui Stat Major înso- le Stat Major va elibera o adev 
tite de următoarele ade: rlntă de scutire specială. 1 
_. F • zrzmlU C 

-jr 

Ânglia Încearcă pornirea l 
din 1941 ::i: unei ofensive comuniste în· Apus . 1:: 

:;': BERLIN, 30 (Rador) - Cores- După cum se ştie, d. Bevln est ~D' 

IMPRUMUTUL REINTREGIRII 
Subscriind Ia acest împrumut realizaţ': :;;: pondentuI agenţiei Rador transmi- In descord cu d, Churchill ln ~uet 

d ",i te , priveşte problema materialuluI d,iU5J 
1. Implinirea unei atorii de cinste către ţară şi !j:j I Semnalând prezenta dlui Bevin, răsboiu american. rArI 

către cei ce-şi dau pe front bunul cel mai scump, ,'. ministrul muncii In cabinetul en- Ministerul muncii a afirmat laGe~ 
Viaţa, pentru a asigura averea, liniştea şi pros- iii! glez şi a generalului de Gaulle repetate rânduri că An~Iia poate ,'l'i 
peritatea celor rămaşi.:;: la Lisabona, ziarele germane sub- să aştepte şi că toate {urnlturil trec 

::,:i Iiniază că Anglia încearcă pornl- americane trebue să fie predate 1 
2. Putinţa guvernului de a asigura liniştea vieţii eco-:;: rea unei ofensive comuniste i. Rusiei Sovietice pentru a intări re.pâa 

nomice şi sociale. :.i Apus. zistenţa. rdl 
" 

3. Refacerea averilor năruite şi posibilitatea armatei:;! 
'" de a lupta fără griji şi lipsuri. ::H 

';:1 
4. Un bun plasament cu un venit de 7,5°10' plasamenţ ':'i 

care asigură în acelaşi timp întărirea monezii şi :i:! 
stabilitatea cursului. , ; ~ ~ 

'I,i 
'I r ' ',' 

S uhscrieţi la IMPRUMUTUL REINTREGI~II J 
'1,1 

din 1941 prin B1NCA. TIMIŞOAREI S. p. li.::! 
~ : : ~ ... 

Ce' au găsit germanii 
la Reval 

prorele. 
Numeroase sfărâmături au fost 

:111,' 

găsite în regiunea uzinelor ş' 
antrepozitelqr aruncate in ael ~:.%_ 
de bombe le -avioanelor Stuka. 

---------•• --------- il . ~ l~ miSIune amencana va pleca !@1 
la Moscova "@l 

o 
WASHINGTON, 30 (Rador)

Agenţia DNB comunică J 

D. Roosevelt a anunţat în ca
drul unei conferinţe de presă. că 
d. Harriman, delegatul său la Lon
dra pentru furniturile de material 
de răsboiu cu destinatia Anglia. 
se va duce la Moscova în fruntea 
unei misiuni americane. 

Pe tot timpul absenţei sale de-

la Londra, d. Harriman va fi loJ l§1 
locuit prin d. John Biggers, şelul!~ 
biroului de cumpărături din de-! ~ 
parlamentul armamentului amerl_\'. ~ 
can care are rang de ministru. ,@: 

Şederea la Moscova a dlul Har- ~ 
rlman va fi de scurtă durată. D. ~ 
Roosevelt a declarat că nu poate. ~ 
si indice data la care va pleca ~ 
misiunea la Moscova. ' l§ 

La Cinema "CAPITOL" • 
BERLIN, 30 (Rador). - Pri

veliştea care s'a oferit trupelor 
germane cu prflejul intrării lor 
in Reval a fost edificătoare. 
DocuriIe erau distruse, sllozu
riie arse Iar în port se vedeau 
mormane de grinzi, scânduri şi 
eatarge sfărâmate. 

Aceiaşi privelişte oferea şi gan ~t,~,"1i'~ 
Reval unde un imens material 
ne războiu şi arme se află In
cărcat in vagoane. , Mai multe vase de răsboiu 

sovietice au fostnăpădită de 
apă incltnându-se foarte mult 'n
fro parte. Altele care fuseseră 
scufundate, numai IAsară si se 
vadă la suprafaţa apei decât 

Un Intreg tren Incărcat cu tu- ~:::<'~;;~~DI 
nuri şi ture le blindate a fost ~~~.~ 
găsit la ieşirea din gari; loco- § 
motiva fusese aruncată de pe 
linie de o bombă grea. 

'D. Deat şi alte ~~. ~~~~ gersonalitau Iran- Ang~lăm l~crătoare la =-: ...... ' .... " 

ceze s'au angajat bOblD~t se Ş!dr.!~la,gazat~, ~~~~f a:~~ 
ca voluntari anU" "Progres" ladu.trla de~~~~~m 

b · • AtA s. A. osseVICI TIMIŞOARA IV, Spl. Tudor Vla_l!IiiHiI~i·.fj~~~~ 
dimirescu Nr. 39 

~._ .>.;i..." 

Tipografie 
complect asortată 

de vânzare ·=-~c,," 

VICHY, 30 (Rador) - PrIn~ 
tre personalităţile care fac 
parte din primul contigent 
de voluntari antibolşevicl 
sunt dnH Jacyues Doriot şe
ful partidului popular fran
cez şI Jean Fontenoy mem
brtt In comitetul de condu-· 
cere al Uniunii nationale po
pulare. 

Se lJlentlonea:tă, că şi d. 
Marcel Deat se angajase ca 
.voluntar impotriva bolşevis
muluI. 

a se adresa' 
Libr. Coop. "Naţlonala" 
Timi,oara 1, Str. Brediceaau 2 

Regie: ~ 'D~ppe 

=~.~~ gtă pe viaţă şi moarte! 
Lupta unui vănător curajas contra forţei rndârjita prin 

ura a unui braoonier - şi lupta unei inimi de femeie curajoasă pentru apararea onoarei 
unui copil fără sprijin. aoestea sunt situaţiile culminant. şi captivante din filmul extras 
din ,.omanul dA marA succes. 

In compleclare I JUfaal de războI Nr. 6 ,1 Jura al Nr, 519 
I . 
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Cinema "CORSO" 

fSuAmM~M;Ng~\i GEORGE BRENT Diamantele sunt periculoase 
Jurnalu. romAaeac de războia. Trupele .. omâue dincolo de NI.tru. StrApungerea liniei StaUn 

Partea treia a completării colorate: Moda în America în sezonul viitor (Rochii, Mantouri, Pălării) 
Reprezentaţii la orele 3, 5, 7, 9.15 

Comunicat 30 L · O par '-' 
Inspectoratul general de control i . el, a •.• 

-1 românizărH, comunică I ~ 'Dela incepet mă slmt obligat să cordia, mâniată, l-ar fi aruncat la Sii. facem o mică socoteală: 
Toate Intreprinderile avizate) Îămuresc <!ttitorii acestor dnduIi, nunta Zeiţei Thetis, cu muritorul ŢAranul român, Un an intreg lşl 

rin comunicatul dat In ziarele 10- 1 că titlul de mai sus nu este re- Peleus, fapt care a cauzat răzlo- tngrijeşte oilrada, In care are să 
" le, se vor prezenta de urgenţă,! clamă a vreunul magazin pentru iui Troian. Nici lncii. nu este o zicem, printre altele, doi - tret 
, tipografia "Cartea Româneas~ă" 1 desfacerea fructelor, nici cine ştie pară IstodcA, din fructele rămase peri. - li curăţA de omide, se 

Il ~ntru a ridica tabelele tipice ce i ce expresie gazetărească. Suma de dela masa coploasă a lui Napoleon roagă lui Dumnezeu aii. nu fie ~er 
~uebuesc complectate şi Inalntate 30 lei reprezintA valoarea relativă, 1, sau cine ştie ce fructă, care are aspru când inboboeesc perit, să nu 
<k1iospectoratului Special al Români-! echivalentă cU un sfert din salariul vre-o Importanţă In istoria lumit. fie secetă, sau să bată piatra, pen-
,!rAfli, la sediul Inspectoratului; pe o zi al unui funcţionar licenţiat, Este vorba de o pară simplă, tru a-I strica fructele şi după toate 
laGeneral al Muncii. • ~ care are 3600 lei lunar, sau in ca- fruct comestibil, de formă conică- acestea, vine la oraş, la sfât'şitul 
t. 'Nu se primesc decat sltuatlile: zul de faţli, valoarea ... unei pere. ovoidală, de culoare galben aurie, verii, cU câteva zeci de kilograme 
il, trecute pe aceste tabele. \ Nu este vorba de fructul oprit al cu gust dulce.apos, In greutate de de pere să le vândă. 
te Toate situaţiile vor fi Inaintate 1 lui Adam. sau de o pară epopeică, aproximativ 100 gr. Părul, arbore Un kilogram de pere, dela pro
e.până in seara zilei de 3 Septem- 1 ca acel fruct de aur, despre care fructifer, creşte in România, in li- ducător, aduse la oraş, costă 30-

vrie a.c. 1 legenda Troei spune cii. Zeiţa Dis- vezile bogate ale satelor noastre. 40 lei azi, la preţul zileI. _ In 
r.::::1 fTn1 - Sunt foarte putini Români, care oraş, la negustorii de fructe, costi 

I ~(§l@l@1@.X§j@1@l@)@l@X~U.§j@}~@t§3@l@:l~~C@@jJ@@1@l~ n'au văzut incă pere şi care sli nu 60 lei. 
!~ "POLLO" @)1 fi mâncat asemenea fructe. - De Un kilogram are in medie 10 
I@) La Cinema ,,1" (!2l câte ori vAd un pa ner de pere, pere. _ Deci o pară costă maxt-
I@ l@1 I lmi amintesc de copilăria mea, din mum 6 lei. 
1 Cu incepere dela 31 August @ munţii VrancU, pe unde la margini RestauratorH sau angajaţii lui, 

1-' @l ~ de cA-rări carpatine, cresc peri bo- trebue să câştige ceva, să spunem tlj@)>>DamadeCupa""'« ~ gaţ!, care saturli, pe timp de vară, 100 % din preţul angajat In fructe • 
.• j @l @l setea şi foamea drumeţilor rătăci- , - Deci poate vinde cu 12 lei o 
"j'@.}f@)tOd'PrinacelemeleagUriromâ-parii'deşinUOfierbe,nuogl-

@l MICHELE MORGAN GILBERT GIL @l neştl. teşte, nU Il adaugii. nimic (nici mă-
• r.;, ., " • ~ Intr'o seară mi-am permis luxul car nu o spală). 
1, ~ Al dOIlea film francez dm producţIa de dupa răzbOI. să cer, la unul din restuurantele! Dacă vinde cU 30 lei o parii, in-

I~' ~ .' In complectare Jurnal 11 UF AU 519 ~ româneşti, din Timişoara, o pară •. semnează, eli el câştigă 500 II., 
!.9 ~ O unguroaică ambundent far- : deci vinde kilogramul cu 300 lei 

. @lt@J@l@l(@@lf§l@1[§@1r§I@@@l'@r2l@ll@l~@l~[@J@'l@l~~ dată, mi-a servit pe o farfurie t şi nU numai atât. - Insemneazi 
fructul cerut. Intrebând-o cât costă, ' că face o speculă ordinarli., că bat

M1&UI mi-a rAspuns cu indiferenţă I ,,30 " jocureşte ordinele unui regim clns .. 
lel-. tit, care se luptă să tnfrâneze ne4 

~~ sosit adevărata 

medicinală: apă minerală 
,.-',~" .~'" :-''''~---F~:: 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MAGUS" S. Ă. 
B;:- di Regele F erdinand N'r. 1, 

lângă cofefăria "Bulevard" spre cazarmă 

Am plătit SUma cerută şi abia cinstea. specula şi jaful. 
am putut mânca para ••• nU - pen- Producltorul acestui sol de aH
truc! era prea mare; din contră, ment are drept sA câşUge J el risci 
el pentrU-Că mă 'revoltas~ enorm el munceşte In ograda s.a. se in
faptuI In sine, care deşi s ar părea grijeşte de transportul fructelor la 
lipsit de Importanţă, îşi are dede- locul de desfacere j dar interme-
8ubturlle lui tragice. diarul ce muncă şi ce risc pres
IIIIIU1I1liUllumOJUUU111I11111111111111lIlIlilU1IIli1l1II1I1I1II1l1IUm1l1l1l1l1l1l11ll1l1ll tează 1 

Primesc in gazdă elev-ă la fa- - Nu scriu aceste rânduri cu emo
miHa Română. Str. Cor. de Oţel tia senzaţionalului gazetăresc. Le 

scriu cu durerea şi revolta unul 
Nr. 22, III. Apartamentul 2. Român, care vede că într'o ţară a 

II fructelor, se batjocoreşte acest pro-
Un paltoa de Dame şi un dus, făcându-se, din un biet fruct r 

costum de Dame de vânzare. atât de comun, un aliment de lux, 
Apartamentul 5 Parter Str. cu un preţ din care reese pofta 
Paul Chinezul Nr. 5 nelimitatii. de câştig a unor oameni, 

ti care sfidează bunacuvinţă şi legile 
Pentru intregul material a· 

părut în acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const. 1. 
Ştefănescu, directorul nostru, 
care e totodată şi girant res
ponsabil. 

Statului. 
Nu mi-am 'putut Imagina niclo

datA, că o pară poate fi conside
rată ca un fruct atât de pt'eţios şi 
evaluată la un preţ de mare lux. 

Dar nu mai spun nimic ••• 
30 lei o pară, In Timişoara, 
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Salariile funcţionarilor publici 
vOJ' fi spoJ'lte dela sfârşitrd laiJlJ Septemvrle 

BUCUREŞTI, 30 (Rador).
Consiliul Economic s'a ocupat d. 
• alariil. functionarilor publici, ho
tdrând că. de la slârşitul lumii 
&ptembrill .ă se plăt.ască func
ţionarilor salariile sporit •• 

D. prollSor Mihai Anton .. eu a I pieU ue,pţionalf. 
dat indicatiuni ca să 8f1 acarde Pdnă la sfârşitul IU12ii SIIpl,m
functionarilor pe lângă sporirea brie pe lângă cantin,[fI ordonat • 
gen.rală şi prima. pentru CI; eari d, d. marllşal Anton_scu dt! mai 
au familii numerOG,. şi recomp,n· multă vrl/me Sit vor inditui pe 
B. pentru cari aduc Statului 11'- lângă li,car, Minist.r consumuri 

D. Laval 
se află în stare gravă 

, VERSAILLES. 30 (Rador). - I nltăţU dlai Pierre Laval, este sta
Starea dlu! Laval continuă si fie tlonarl. medicii constati o miri re 
gravă. La sfârşitul după amlezU a temperatarU care daci persistA 
temperatura sa era de 39 grade. ar fi Un semn de infecţie. 

Sunt temeri de complicaţii. DiaghosUcul continuă să-l ne 
Spre seară dlul Lavali-s'a făcut rezervat. . 

O radiografie. Starea slnătlltU dltll MArc"t D_t 
• ~S'ArCo. ăWl.UtţU dl1l1 Deat evolu- continUă să He statlvă fări ntel o 
lază normal, medicii cred ci ea tendinţă de agravare. 
s'ar fi ImbunAtAtit Intrucâtva. Atentatorul Puei Coflltte va fi 

PARIS, 30 (Rador). Starea sl- judecat azi de Curtea MarţIali. 

pentru aprovizionaT,a lunctionari
lor cu alimenl. şi articole d. pri
me! necllsitat. d. as_meni plnlru 
s,rviciilil flxferioarfl prin prilfecfu
rile de jud., şi prin primăriil. 
muncipiilor şi oraş,/or. 

D. vice-preş_dintfl al Consiliului 
a arătat cum s. va compl.ta ac,asld 
acfiun. d. sprijinire a functiona
rilor prin colaborar.a cu soci,tă
ţii, şi a,ociatWe d, funcţionari 
publici p,ntru procurar.a d, arti
col, n.euar, funcţionarilor In a
fard dfl alim.nt •• 
, Con_iliul CI insarCinat p. d. J. 
Marin.llcu ministrul Economi.i Na
tionaltl sCi conlucr.u cu asocia/ii/, 
amintit. pentru realizar,a ac,stui 
,cop. 
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Anglia şi Sta tele-Unite învitafedeJaponia 
să-şi vel'Jflce poziţia actuală 

TOKIO. 30 {Rador}. - Cor,,~ 
pondentul ag.ntiei "DNB" comu· 
nică : 

Purtătorul de cuvânt al Oficiu
lui de informatii japonu a invitat 
intr"o alocuţiune. Anglia şi Statele 
Unile. aii-şi vITmce irlcă odatd 
pozitia lor atluald. 

Nu se ,tie incă - a spus .1 -NI.. ""a IJ I<ttHl .. Z rn."'"iulut p'~tn{U
lui Konoye, dar poporul japoneZ 
il * d 

nu ,.te imprnionat d. nimic. T,,- I atei o reJatie in legăJuri cu şed in
minând. purtătorul dll cuvânt a ta cabinetului japoneZ, ce a avut 
SPu.s, ciJ regimul Ciang-Khai·Sh.k, Joc Vineri la amiazA. 
regimul amflrican ,i ngimul bri- Cercurile dJplomaUce atrlbue 
tanic sunt acJ,văratfl lurburătoare aceste! reuniuni a guvernului ja-
alti pCicii din Extremal Orient. ponez o fnsemnlHate deosebitl 

IJ pentru evoluţia evenimentelor In 

BERLIN. 30 (Rador) - Cores
l"'u..1 ... uLul agentiei Kador anunţi I 

Pânl târziu noaptea nu s'a dat 

Extremu] Orient. 
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Generalul N edici a fost 

BRATISLA V A, 30 (Radar). Co
respondentul agenţiei "Stefanl- a
nunţă. că d. Goebbels ministrul 
propagandei Relchulul a sosit Sâm
bătă. diminea1a la BraUslavR spre 
a asista la fnau&urarea tirgului 
dunărean. 

însărcinat cu formarea noului cabinet sârb 
BELGRAD, 30 (Rador). - Co

respondentul agentiei "DNBM trans
Olite, 

In noul cabinet sârb d. Kusma
novici este ministru al eonstruaţU 
lor, far nu-aşa cum s'a semnalat 
ministru de externe. 

D. Goebb~ls va fi primit tn au
dieniă de preşedintele republicII. 
D. dr. Goebbels se va Inapola Du
mlnecă dimineaţa la Berlin. 

11 el 

~ . 
~ 

D. Menzies a fost inlocu
it dela ,reşedenţia con- c 

sitiului australian 
AMSTERDAM 30 (Rador) - O' 

Corespondentul agan11et .DNB" , 
comunică' 

Agentia Reuter anun11, ei d. 
Menzies fostul primmlnistrufal Au. Sb 
strallel va rămâne In guvernul Sb 
Australian ca ministru al aplrlrll 
naţionale. 

Singura schImbare lntervenllă 
In guvarn este deci tnloculrea 
dlul Menzles la preşedinţia COn
siHului de miniştri prin d. Taddell 
care va păstra şi portofoliul finan
ţelor al căul titular era In guver~ 
nul precedent. 
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Raspunsul dlnl 
MareşalAntoneSCD 

la telegramele de 
felicit arI a dlor . 

. BaroD VOD Iillinger .. 
BUCUREŞTI, 30 (Radar). - b il 

telegrama de felicitări a ExcelenţeI j 1 
sale diul Boron von KllIlnQer, d. 
Mareşal Antonescu Conducătorul ;81 
Statului a răspuns cu următoarea 
telegramlr 

E:Kcelenţei Sale Dlu! Manfred f 
Baron von KUUntCer. ministra 

!'i rteJ plenlpotea.ţl8l' al Marelui RelcJL 
Bucure,U. . \11\ 

·018 
RCiBpUftzând . t,legrom.ide ',N· 1 

citari a Exc.lmt,i Vpastrt', J!ă rog U" 

.i'l p,,;_,# .. JaIJi ,.;... J,.Vl5lf1lJtt el,· 

călduroa,ele melll multumiri. asi· ~ 
gurarea sincltr.Î meZtI simpatii,i 
a inaltei mIIi. consid,raţiuni. ~1 

Rog că aveti amabiJitaf,a d, It p4 
transmite.şi Germanilor din Roma- V 
nia. pentru btm.l. flrdri IrimitJ'. tI

cell/oşi sHllimmte şi multumiri. ~ 
Colaborarta dintr~ cele două po- a 
poar, devin. 101 mai striinsCi iar ~ 
prilltenia din Cfl În ce mai ma,,_ 

AN70NESCU 
Mareşalul Românlfi ". 
Conducător al Statulur 

Eli ..... ' lIIa 
La cererea comisarului minlste. 

rial d. Atchfmovlci, comandantul 
forţelor germane din Serbia. a insăr
cinat pe general Nedid cU forma
rea unul cabinet sârb. 

In acest cabinet nu exIstă mini
stru al afacerilor std.lne. 

D. Kostlcl. este ministru al co
munfcaţHlor şi al P. T. T., Iar d. 
Mikid este ministru al Finantelor. 

a 

Ofiţerii bolşevici cari transmit 
BELGRA.D, 30 (Ro.dor). - Co

rlspondentul agentiei "DNB" tran-
smile: . 

Cu prilejul preZentării noului 
guvern sârb l g,ntlralul van Dan
ckelmann comandantullarf.lor ger. 
manfl din Sârbia a rostit un dis. 
cur, in car. a d.finit rolul guv,r
nului care trebufI să vllghez, la 
mmtin,rea linişl,i, ordin"i ,i se-

plângeri privitoare la insuficienta hranei 
şi armamentului, vor fi împuşcaţi 

BERLIN, 30 (Rador). - Un 
ordin de zi al generalului Ti
·mocenko căzut ia mâinile 801-
daţUor .oştr! la 28 Augult 
declară, că pe viitor vor fi im-

II 

'puIŞcaţi pe loc toţi ofiţerii cari 
ar mal transmite plâaged pri
vitoare la insuficienta hraaef. 
,1 armamentului trupei. 

Generalul Nedic1 a accepta t a
ceasUl. misiune !,Ii a pcezentat co
mandantului forţelor armatelor 
germane, Itsta următoare a Douilor 
miniştri sârbi 1 Preşedintele Con
siliuluI f general Milan Nedlcl: in
terne d. Milan Atchtmovlcl: exter
ne d. Ognjen Kusmanovlct s Căi 
Ferate şi comunlcatU. d. Tesdomir 
Marlanovici J agricultură şi apro
vIzionare 1 d. Milo, RadoslavievicJ: 
economiei d. Mthailolchan I afaceri 
ecleziasUce, d. Miloş Triv'llnat. 
prevederi sociale şi igienă s d. 10-
van Mijukovlci 1 miniştri fAră por
tofolii: dnU Smoncflor şi lankovicl. 

curităţii in tară In propriul ,ău S'a AlotaA rZ·ls evreIlor d,·o [tranta interes şi pentru a d,sCircina tru- r 
pel, germane de o misiune car, 
nu est. câtuşi de putin ti lor. de a po·eda aparate de radIA 

Comandantul forţelor germane a 
acceptat această listă ,i a remis 
tn mod solemn Vineri seara, actul 
de numire generalului Nedici in 
tncinta parlamentului. ' 

B1!.LuKAU, 30 (Rador). - Co-
respondentul agenţiei "D.N.B:' 
tran.mite: 

G.nflralul von Danckelmann (J t1 V 
declarat, cCi 'sle convins că O tran- PARIS, 30 (Radar), - Corea-
sformar, nu va fntârzia să se pro- I pondentul agentiei DNB anuntă: 
ducă in tară cu cooperarea tuluror 1 Comandantul militar al FrnnfIJI 
,...,ft .. ;o~ 'Uo, .. "".,~ .. oi p. aceasta· ocupate a dat o ordonantă prin 
baZă 8. va clădi în Sârbia intr'un ! care se infuzicfI evreilor de a po
spirit de justitie o noud ordin. f lIda aparate de radio în terito
socială. I riil" ocupate. Toti ovreii ,unt 0--

Tipografia Coop. Nationallll.. Timişoara 

bligati să predea aparatele auto
rităjilor politienfşli locale priminc1 
In .-.. loi ... 1> .. !./.Ju,.t,., 
Aceaslă măsură a fost n,cesară 

deoaree, evreii in ultimul timp aUl 

pur în circulatlll ştiri /alşlI auzite 
la posturile de radio străine. 
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