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Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoara 

Tdefon: 89-36. . 

-I? .... ~i ,. 
.. . 

.... "Voi~ t.oţi fraţii mei, dela Tisa la 

marea Neagră, dela. Dunăre Ia. Nistru, 

zi şi nO'apte aduceţi-l'ă aminte ci tiu ... 

fletul României nu se poate mo.nifusia 

de cât în unitatea. naţiOOlali ; că pe mi 
vom fi Întrn~hi9ti in hnNiti. 1orm1 natin .. 

nii noastre va fi gol in hora. cea tnaJ'e a 

omenirii !" 

ION C. BRA1IANU 
Telefon tipogmfie: 14.-69. orele 12 

EÎNTOARCEREAROMÂNIA ARE 
· «eDem) Anlonescu În Iară t3~492.9S3 locuitori 
l.IL,l • ."O.l ..... 13 (SIR.). - D. GENERAL ION ANTO

, , CONDUCATORUL STATULUI ROMAN, A SOSIT, 
~El\RA) CU ii VIONUL, IN CAPITA.L\ FII~,]) INSO
DE CATRE D. VON KILLINGER, MINISTRl1L GtJR

Timişo~ra are azi 1tO.484 locuitori 

LA BUCUREŞTI, ŞI DE SUITA CARE L-A INTO-
'L'" Mt'rl\TC!I.JII~" 

Avem 302.090 evrei şi 251.421 refugiati 
Bucureştii au un SDor de 60 la sută fată de llonuiatia din 1~5U} 
BUCUREŞTI, 13 (SIR). - Brnş,Q,v. în 1941 85.043; în 68.347. Diferenţa. est~ de plus 

Icriu z ti Il 'IJ ele betlineze ~!~~ :~:Ula s::::!~~ !~::::':'32. Diferenţa es~ de l1~.:aic.vatÎn 19416it084. Î1I 
următcta.rele rezultate preliml- 1930 63.215. Diferenţa este do nllln""alu. "n~nn"'I"I. nării aLe ultimclui reoonsă.mânt. Constanta, În 1941J 78.789; in 9

J
2 • 

.. s;. a;..... ji; J-ti. J,.iIJ IJ;. ... N Populaţia stabilă.: total 13 1930 59.166. ·Diferenţa. este de Sibiu, in 1941· 64.075; ,iJt 
Î despre România ~ .', ".. milioane 492.983. Municipiile plus 31 Ia sută. 19304!J.345. Diferenţa. este de 
, (fără Alba Iulia.) 1,876.674. Re- BrăHa., în 194176.304; în 1930 plus 29,8 • 
. ' 1;). l.Kaa;()!>}. _. ~l,a- 'borare sunt schimbate, din cau- stul tArv 11·· ( ........... şe ŞI· ~ ... ~) 11 Dll"li- . _ , 

_ ..... -.."...,..., ...................................... . 
beruneze publica., fă.ră ex~ za eşuării elementelor de con- oo.ne 614.251. Pe ,'ase în strei-
c~me:arii ~a,rc.e ,~al~ ducere ale acelor forţe tinere, năta.te, etc.: 2058. OLTENIA 

a a es~ .. oma.m-el ~1 spiritul lor se menţine totuşi 1,606.490. MUNTENIA (fără 
eL. m care se în Statul Generalulu: Antones- înscrierM ulterioare din judeţul 

ti in evidenţa. pel'sonalita- cu. O atenţie cu totul deosebi- Buzău) 3,710.186. DOBROGEA 
' Folitică. ~i muitara a Gene- tă a dat~o Conducătorul Statu- 434.073 lUOLDOV A 2,548.863. 

Ion Antones~,u., .. y 0:1- lui, lunile treeute,-xeorganiză- BUCOVINA 331:482.. 'l'RA...~
DeolJachtOl' ,sene m- rii economice a României. 

SILV ANIA 1,585.453. BANAT 
Antonescti, Con- In ce priveşte strânsa cola- 844.332. Flotam.tă 20.077. Evrei 

, barare cu oficialitatea germa- 302.090. Refl1P'ia.ţi 251.427. , României aliate, se - ,~.. -e 
• w A na sau mregistrat, In această In ..I_~ •• ~.J ce1'or 10 ~ .. ; tre-

pentru a treia oara m privinţă, succese importante. lK'GUI.~UI J! ..,. .... 

Ambasadorul Sovieteior la Ankara 
se "duce în Rusia să Iacă, UD fODuri 

-
. !STAMBUL, 13 (Rador). -

Corespondentul agenţiei D.N.B, 
trar,smite·: , 

8o~t la. Istambul, de unde se "'1 . 
ducE" cu vaporul in Rusia sovie-, 
tică pentru a face un raport gu
vm'J11dui său.. 

'acesta. în Germania, pen- Dar şi în alte domenii ale vie- cup, dela rooen.să.mântu.l din 
discuta. cu peraonalit.ă.ţi- ţii de E<tat, Generalul Antonescu 1930, populaţia urbană. a sporit ........ _ ...................... -. 
frunte ale Reichului, pro- cu mal mUilt de 4 la sută.. Miiri-

D. Winograd()v, ambasadocw 
UniuWi Sovietelor în Ankara., a 

a rupt necruţător cu metOdele 
",.&rJ.;_L_l'e_Zultate din colabora- decadente ale sistemului Carol rea urbană se datoreşte cu deo-

cele dauă State,. in II, creina astfel condiţiunile s~bire Bucureştilor. mre a înre
paCtului tri-partit.· Ac- pe_ ntru o ordine internă JU' stă, gIstrat un spor de aproa. pe 60 

viziti constitue, in 'ace- d tuaţ d Ia 
In domeniul politicei externe, Ila sută faţă e sila. . ;. 

timp, dovada de incredere am aflat acum câteva săptă. 1930. Dintre celelalte IDUlllClPll 

şi de încrec.ere in ca- mâni, din gura Generalului- în- I au înregistrat un spor ÎllSemna.t 
Politică pe care, con-
Germaniei" NaţioLal- suşi cub ocazia sărbătoririi lui' Hraşovul, Constanta, Plooşti, Si-
c are in' opere la Ge- Ion Brătianu, - ministrul rege" '. biul şi T~şoa.ra.. Brăila, Craio: 

Antonescu. In Condu- lui Carol I-iu, - despre hOtărî., va şi iaŞI au crescut cu mult l1l2J 

Statului. Român, . noi rea de a continua orientarea pllliin. Popula.ţia GaJaţil()r dim-
deopotrivă pe so1dat şi clară spre misiunea care revine' potril'ă. a scăzut. .. 
politic care a prins în G:em:aniei cu p~,ivire la noua or- Bucureşti, în 1941, 999.658; 

hotărâte, 'într'o clipă dine III Europa. în 1930 avea 639.040. Diferenta 
eârma. Statului Român, Tot în termeni elogioşi pentru f1l.m. de 1930 este deci de pl~ 

Generalul Huntzinger 
Îndeamnă Dopulatia din Siria 
să rămână cledincloasă Frantei 
oricare ar f. sfârS~lul răzbOiUlUi 

VICHY,13. (Rador.( - Ge- ce vesteje~ agresiunea britani
neralul Huntziger, comandantul că. face apel la devotamootul 
suprem al armatei de uscat şi lor şi îi inde-amnă să. rimnă. cre
nl1mstru secretar ~de ~tat la de- dincioşi Franţei, oricare ar fi 
pari:.amen~ ?e ras~)l) a adre:- sfârşitul luptei dintre Franta şi 
sat. locmtorilor _ ~ LIban Ş! Anglia în Siria. • -. 
Suia, o wlegra.ma, fi care, dupa. ........ _-.. ................... ' .. .. 

situaţia in care il arun- Generalul Antonescu şi plini de 56'4 

politica. servilă faţă de căldură ~entru ţară, scriu şi zi~- • i~~i 111.349 în 1941; iar în (uliitc'iile pe (. 1. R. se laI 
a regelui Carol II. Ge- rele: ,,~lenst aus ?eutsc~land,,' 1930 102.872. Diferenţa fată de' . .. _ .... 
Antonescu se strădueş- "BerIl ner , Bo~.senzeltun~. 1930 este de plus 8,2. Sala •• 1Ui t.U liuletlZUllURl 

din Septembrie trecut, cu "Deuts~he Zel~ung : "Deut~cnt' TIMISOARA 110.484 IN 1941; • 
sa scoati poporul şi Algememe Zeltung', "Berlmer IN 1930 91580 DIFERENŢA BUCUREŞTI) 13. (SI~). - un ordin de chemare scris SalU 

româneascâ din starea de Lo~lanzeigh~r", "Muench:ncr FATA DE 1930 }~TE DECI DE S_e ~1fCe la. cunoştmt?, ge...n~- telegrafic; personalul CFR in 
sufletească şi politi- neue' Nachncl1tn", "Berliner ~ raZa ca tncepand de Sambata, funcţiune} pe bazla cametelof' 

.Forţ~le tinere ale ţării, ca- morgen post", ,,12 uhr", "Berli- PUS 20.~. ~ ? • ~ 14 Iunie
J 
călătoriile pe CFR se CFRj pensonaJul poliţiilar in 

illscrtseseră pe steagul lor ner zeitung", "Berliner allge· Ploeşti, In 1~41 101.0, .. ~, tn vqr face numai pe ba.zal de au- funcţiune} pe baaJ carnetelo1' 

~';~li;Ccu -;~tu;~~ tu~g-a;;;:;;;it~~it, "De;t~;grrff\j !3§8 ~PJ'Wc Pl!tr.renta. fa.a de I '-P~t~~'t~it~i;t'wban de ;;;~;;~" __ ~. __ ~_7 __ -'- ___ o 

Conducătorului Statu- şi ,:Berliner illustrirte nacht· Galaţi, î~ 194194.354; În ~9~O poliţiile respecti'l7e~ iar p~ntru ................. ., 
Deşi condiţiunile de cola- ausgabe". 1~O.611. Dlfere~ţa (>osta deci 10 I ~ert.'~oriu~ rural de ~~unle de 

ffiJDUS cre 6,2. ~fl.'YJi!JlJ.1m.t." FI.',.'YJ,t !!U~11,tth,_de an- 6~I.f'll.DJ.ă popota-fă 
' .., Arad, în J.ln.l t'lu.DtlU; In .L::Jt)u I torizatie milttari~ actt.v';. pe Da-

~a elveliană snblini~za ::::::::::.:~~:~::~!:?:e.:? A!~ES~~~~~~~:rJ 
f · - t d' - Corespondentm Agentiei ,j). semni icatla In reve er~.or 20 a' v 8ioane.americane '. N.B."tran.smite: : 

• . Joi~ în primele cea8lU7'i e,Ie di-:auulA IfIQ 411_ a.cR_ aaft~ftftACI' .• ~ _ ... 13. u .. t3i .... J ... '6. t.alll~ ... p'l(:Jlt'&-.::;.. ·· .. ·--r .. _·_·· 9
,.. ,.-. ,'" ~ 

- d - - ~ ori~ la GibraltCli1". Imediat pro· 4, 13. (Rad~r). - Pre- cari au. avut loc mt.re C,on uca- . '. . .. :" ~ , Anfrat A f , . 
. e!veţ1ană acordă o deo8ebi~ trul Statului Român f' Oance- TOmo. 13 (RadQr).· - A- la ~mgapore.l m noaptea. de 10 ectoare"e alU , ~n Unctil~· 
ulI/kirtanţă 'Vizitei f!.kute de lartd Hitler~ în ac~; ~c~~:: genţia Domei ~ţă. dm'Ba~g- I~~te VOII'ba de avioane desti-j fWNu s'au dat încă a'mcinur.~" 

Anto~e.scu tn .G'!1"-1 re.l~: au 'l'eprod~J.,8 1. g '. kOl că. 20. avÎCiaue americane. te forţelOO' na.~ brita.nice cu privire Ja avioanele inami-, ~o.ate z!.1.rele s.ubltr.I.a- tatra extrase dtr. ztCU'ele ger-' "~~f-." :a Extremo!OrieI:li. ,..,,' 
Iemllil\Cat,ia int1'evederilor~ matloe. 'CI&!'6 &O fo6t.~UllA"", a. -- . 

! 



ECOUL 

LA CIIN1IEMA "irIHlAUA"IFabrica de conserve din Timisoara l,A CINEMA 

lI1""'nlIlIllHIIIIIIIIII~II.IIIlIlIUUiIIHIIIIIIII~IIlIIIIII~llIli~IINllil111111111lI1111111I1~lll1l1111111111111111111111111111UD lu"re~zav Denim !lrm~fa RomaA "Hv "CAP I T O 
" Un film cum n'aţi mal vazut de. multa vreme ! ... II U U U U '.''lp""'" 

PRISCILLA LANE 
LOJA IANE 

ROSE~IARY LANE . 
Gi\LE PAGE 

în creaţia lor cea nouă. 

~E un film sentimental, duios şi melodramatic. O imagina. fi· 
dală a vieţei de familie. In fie care scenă se simte mâna regi-

zorului genial Curtiz. II 

Incep. repr. 3-51-9. Dum. ~i sărb. şi la 11 a. m. 

1I1111~111111111II11111111:1111111111111111111111111!1111!!IIIIII!!I!lllllIllllllllllIIllllllllllllllllllIlIIlllIllllllll11I111~lllIlIlllllllllll 
(in12111D "t\pcllo" 

.8 

In urmă ~u 4 ani, s'a înfiinţat 
in localitate. de către un consor
ţiu olandeZ. o fabrică de conser
ve din carne de porc. Până acum 
un an. adeci pâni la căderea (). 
landei. fabrica a lucrat intens, 
tăind săptămânal intre 600-
1000 porci, imbogi.ţind astfel 
starea economică a ţăranilor din 
Bana t şi Crişana.. Până la acea 
dată, toată producţia fabricei se 
exporta in Anglia, dar mai ales 
în America. 
După prăbuşirea Olandei, fa

brica a Încetat de a mai lucra, 
pentru ca acum să fie redeschi
să din nou, 

De astădată fa:brica lucrează 
conserve din carne de pore cu 
fasole, pentru armata. romAnă. 
Se pare insl ci va primi c0-

menzi şi pentru armata ger
mană. 

In cursul zilei de eri, d. Colo
nel Pârvulescuf comandantul 
Cercului de Recrutare Timiş-To
rontaI, d. Maior Simion Domin-
te, dela Subinspectofa.tul jUde
ţean al Pregătirii Premilitare şi 
alţi ofiţeri superiori., au făcut o 
vizită la fabrică. interesându-se 
de felul cum se lucrează con_er
vele pentru armati. 

Este interesant să reţinem ci, 
până în prezent, fabrica a anga
jat aproape 100 de lucrători ~d 
lucrătoare, precum şi faptul ci, 
in urma reluărH lucrului, primA-

ria municipiului va realiza im
portante beneficii, deoarece in
treprinderile utilizează frigori
ferul Abatomlul Comunal. 

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

S ",ec.ta.c.o.fe 
IItItltllMNIllIlIllIIllIlIlIlHUIIIUlIItKIlIIIlIIUIlItlllIlItI 

CINEMATOGRAFE ~ 

Clapirol: Intilnirea din pădure 
(Schweigen im Walde). 

ThaUa : Umbra Trecutului 
(Schatten der Vergangenheit). 

ApoUo: Aur fn New-Frisca 
(Gold in New-Frisoo). 

Col'9O ; Eşti un înger. 

JnslllRlau • 
Se aduce la CUIlOl}tb1ţa tatu

rar premilitarilor din or&.,ul Ti
mişoara, ca in ziua de 15 Iunie 
1941, oraie 8, dimineata, fiecare 
să Iie predate la Oomisa.riatul 
de Poliţie unde locueşte, pentru 
a primi ordine fi lnstrl1Cţlun!, 
cunoscând că a.ooia ce nu 8& vor 
prezenta vor fi amenda.ţi. 

OomIsar .. Dr. BOZVA..~ 

(Jn tJoem 

Un peisaj minunat şi 

•••••••••• 0 •• ~ •• ~ .............. IMI" ..... ~ .... ~ ...... ~ ................ ~..,.,I 

Aur(klin1iew.Firseo MIC A P U B L ICI T A T 
Apare in liecarezi.lllinimum 10 CQVIDteIINOHIBIEZde181,Iuliel941 

tate, str. Mă.răşeşti, camari 
Anunţurl.le în schimb, preţul dublu, iar celb cu clişeu tarif 8pe- bUati. 
ciaI. Orice anUD~ cerut ~ apară în altă rubrică decât ee&. res- DE V ANZARE la 5 Km. m 

pectiv.ă, se taxează dublu. Buzi~ 2 jugăre pământ, 
Anunţurile pentru rubricile "CERERI DE SERVIOW" (Mena I minţat cu trifoi. 
jere) nose potpnbllcacuadres!u exactă el numai adresate \VAN» loc de casă in 

Post Restante sau la Z1&r. Vich. Babeş Lei 200.000. 

cu 
RANS SoHNKER OTrO W ARNICKE 

Un film mare de aventuri care va pasion:. pe toţi spectatdrii! 

Inoop. repr.3-5-7-9. Dum. şi să.rb. şi la 11 8. m. 

1IIllll1lllllllll11llllllllll11llllllllllllllllllllllllllllll!lllllIllllllllI1llH!111111111111111lIllllllll!lllIIlllllllllllllllllII,!lllllllllllll 

, 
VAND sau. dau in parte ..... 1'11 ,'u .. ', --, 

A6J<JNTVRA GENERALA DE ~OMEB1. ŞI BIROU DE jugăre porumb, 2 jugăre 

C "C O R S O 'f ; COPIAT ACTE; şi cea. 7 jugăre diferite 
La i ne ma) Tel. 18.61 ,,D A O 1 A FEL I X" Tel. 18.61 turi, aproape de Timişoat'8, 

'1 'iimişoara II, str. S August Nr. 25 (vi&-a-vls de P_ţa nCoronini". E! ANZAB~ la linia UDde, 
.I.:.ijlocim ÎDrheiere" inţetegerllor de viu.zare..eampărare fi de inchiriere cuIa tramvai No. 1 şi 2 Azi, frumosul film 

cu Regina Sex-Apelului 

ANN SHERIDAN 
DUMPHREY BOGART FEI.IX BRESSART 

ANN SHERIDAN apare in ultimele modele de modă şi 

eâlltit 9 şlagăre . americane. 

.IEum .. s n $ 

• imob!lelor, in l'ondiţloci foarte aVISTltajoMe. raport cu intrare dfn 2 
compWlă din: 2 X 3 e8llllft 

ANUNŢ. Ono ns. clientelă este in- "'"A."iD în centru Fratelia la tram- dep.; 5X2 camere şi dep.i 
ştiinţatăf că inţelegerile de in- vai cuă solidă din 2 locuinţe a camere şi dependinţe, 
cbiriere, care se fne prin mijlo- câte o camerii., bucătărie ,i călua- re, apă şi canal in curte. 
cirea. noastră intle proprietari ri (teraeotă. electrică) preţ VAN» în circ. II. lângă 
sau deţinătorii de imobile şi 150.000 lei. casă cOlIlpusă din 10 
chiriaşi ~~t ~ala"b~le. ~u ap.roba- UWlulUEZ In PlaJa Tra1an local curte frumoasă cu apă 
r~a cottl1smnu OflClUlul de lDchi- de prăvălie. spălătorie şi pivnită.. !1 
nere. .\RENDEZ fermă 14 jugere pă- cu baie). 

DE INCHIRIAT in casă nouă 2 ca· mint tnsămânţ8.t, la 3% Km. INCHIRlEZ in circ. IV. lângă 
mere, parchet, teracotă, sală, an· dela tramvai, cu grajd pt. 50- vai, subsol 3 camere, penl1u 
treu, cu acces la baie. 100 capete de vite şi locuinţă, cu lier sau orice, la loc centraL 

DE V ANZARE URGENT şi conve" 75.000 lei arendă anual impăr. PREDAU la loc de centru 
nabil casă nouă cu etaj ,in curs ţân<1 recolta msemllnţată. coloniale şi dellcatese CU 

de lucrare, in cartier de vile, SCHIMB cu casă. sau pământ in de tutungerie şi tot 
Elisabetin. Timişoara casele din Oradea, V A.N» tu circ. II lot de casă 

IINCHIRIEZ trei camere şi depen· Piaţa Creangă., Lei 800.000. Str. stj. patrati şi un alt lot de 
dinţe in casă nouă aceluia carE Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu stj. patraţi. 
îmi avansează. chiria pentru 3 Maiorescu 800.000 Lei şi casa din Pentru toate anunţuriJe 
putea termina lucrările. . Cluj. Str. Mocioni. in valoare eate în acest cadru a 

.' DE INCHmIAT. im~iat, sau dela: 2,500.0?O Lei. . w ,W sa _ pentru :_#~'. _~filS."~Ul 
1 August ert. In ClI'e. Il-a, 4 ca- 'DE V ANZABE 54 Jugare pamint necesare _ numai la n .... ,jjllQljltfl 

mere, două bucătării, baie, cu in comuna Herneacova. uDACIA FEUX", 
trei intrări, putându-se împărţi DE INCHIRIAT în bdI Take Ionea- gust Nr.25 (vis-a-vis 
pentru două familii. cu două eaJnere nentru birou. ta ~l'OIIini"). TelefOll 

CUMPAR casă sănătoasă, 2-3 ca
mere~ baei apaduct. ofer 600.0()0 
leL 

r 

CMIERĂ lI10biiatâ cu intrare 
separată, bate şi toată intre
ţinerea de inchiriat, strada 

PAPETARIA şi LIBRARIA U_I __ Me_l'CY...-, _N_r_. _7,_e_n&--.j _1_. __ _ 
niversala s. a. angajează dom- CUMPAR TIPOGRAI .... lE, lIlaşini 
nişoară din familie bUDă. de tipografice cu bucata. Inventar şi 
origină etnică română, ca preţul ae trimit urgent 1& Dr. 
practicantă de birou. r. str. Şotrop, ~ 1. PIaţa Uni-
JlMilIl..A11vDdO JjQ...l. _:- \Iii.& . .;. .It 

PROFESOARĂ, dau iectii de 

şi meditaţii - pentru 
ferior -la orice materie. 
ţiuni modeste. Adresa la JW, 

DE V ANZABE o casă nouă 
şi a.telier. grădină de flori 
gume în str. H6nig Nr.l1. 
lA dC iIiI&~ă. 
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)i~resionHnia solemnilate românească [Jn gara fJeta.,J'a giiait 
. din ALBA-IULIA uncorpil de două luni 

- , 

~k rastasele dela cele două biserici nationale 
ITEI ~ mAnească din oraşul ră.splă.1iti dbtabundentă eu lacri
ERI ~.~O astăzi momente de mile intregei asistenţe, a evoca.t 

l 
~~g"re sufletească. In jertfa acelora ee pentru unificarea 

general; dr. Iuliu POpI secretar; 
ing. insp. silvic. Cotta; preot Cle
mente PIăianu ,i d. Covalciuc, r&o 
prezent&ntul refugiaţilor basara
beni, au participat, în comuna. Oar
da de Jos, la înmormântarea refu
gi&tului Nicolae Oneţ, fost colonist 
pe graniţa de Vest, in comun .... Iau· 
culeşti, JUD. SăJaj. 

mama dtna'"ziuă tare '.g aPJandona' 
a dilpiittJ' Ii"i a ; se ma; da d6 flemi 

RI l"""e ., _.... tu! • ~ ~ t . 
biserici naţionale s'a of!· aUHe m romanesc au cazu VIe-

~ deosebit de solemn. time, martirolm. Ia care dUJmanii 
le initiale de Organizaţia milenari DU s'au srlit să·l supună, 

tl1 din Alba-Juli&, pentru cu toate că "tia c'o fac in propria 
~telOf fmplor căzuţlln noa5tră glie. 'fara sufere. ri.niti 
ideii de Neam, dinoolo de p~ .sfâşie.rca din ~:UPul ei - co.n: 

le hobre ale Patriei. La sfinţit cu Jertfa mlllor de mucelUCl 
ţl1e religioase a partiei- ce pm veacuri ,i-au dat tributul 

ti .a:fb\rea tomânească 8. lor ~e ~ge :- ace~r mal scumpe 
lui ele transforrnându-se provmeu romanetti. dar oricare ar 
t~n:ică afirmare a solida- fi mijloacele ce &1' folosi duşmauu-

~ 
~eŞti şi s vrerii una.nlme lut in luptă, pentru a ne despărţi 

. 
sacrii. iea. pentru strălucirea şi suflereşte de &(',ei ce fruntarii fi-

. I'strlet. retti nu ne d~part, aceasta nu o 

~
" lIIari,lD trioolorul Tării. au va p~tea face mclodati.~ ~ 

bHculw românesc. cA In Tnsta solemnitate luand .nafllt, 
pII bilericl ilie N eamuluL 80- conducătorii fi marea DlIIo88ă a re

;~J delll'\lOţi va măIta, in cea de fuglaţilOl" s'a indreptat In ,iruri ne. 
~Z'i si' Sf. Rosalii, rogiciuni sfârşite,inspre Biserica rom, uniti 
:~~ pentru eei cari prin mar· a parobiei Alba-Iulia L Lipovem, 
, lOr :ne asigură Minuirea pe unde sfântul locaş deasemenea ,'a 
1· azi robile. dovedit neîncăpător. 
\ . ea1- zilei de 9 Jmuc. sute La ora 12. soborul de preoţi re-
~ gIa~ veniti din cele mai in~ lugisfi,. în frunte cu S. S. Iuliu Fă-
l te cătune ale judeţului s'au străv. din SI. Gheorghe. au oficial 

La groapa bietului bătrân, ros de 
,mmbul vremii, căruia ia fost sor
tit să i-se. curme firul vieţii departe 
de glia lui dragă, d. preşedi.nt~. în· 
tr'un foarte simţit panegiric. care 
a stors lacrimile hlturor celor ce 
au petrecut la locul de veci pe unul 
din cei cărom toJagul pribegiei li-e 
UDica avere. i-a adus ultimnl oma
giu. Cu această ocarle d, p~edinte 
şi membrii delegaţiei s'au putut 
convinge de sitb'aţia atât de mi
zem in care se sbat J'fIfngiafti ţă
rani, stare incomparabil mal pre
cară ca atâtor. ce exnloafând cali
tatea de rt'lfuglat. tlnd să a goni
se&S!'ă averi. nt'fif'ârod !'It"ama Mi o 
f1I.C in a""na acestor biete victime 
ale vremiL 

Puţini călători cari se aflau, eri 
dimineaţă, in gara. Deta, din jude
ţul Timiş-Toronta.I, au rămas sur
prinşi când an auzit un scâncet de 
.opil, la care n'a alergat nimeni să-I 

impace. Călătorii s'au privit noii la 
ltlţii până ce s'au convins că mama 
copilului nu Se află in sala de aş
teptare a gării, apoi an adus ca.zul 
la. cunoştinţa ,efuln1 steţiei, care la 
rândul său a înştiinţat Postul de 
jandanni din comună. 
După cercetări de câteva ore, şe. 

••••••••••••••• 
Ducele de nosla 

la KenYI 
ÂMSTERDAM~ 13. (Radar). 

- Oorespondentul agenţiei ~,D, 
N. B.'j transmite: 
Agenţia ,,Reuter" anwnţă c;. 

ficia1 cii D~ de Aosta a 801-

sit în Kenya. 

fui postuIm de jan4&rml a izbutit 
să afle ci micuţul a rost lMat ba 
gari de o sâ.rboaici" anume Ecate
rina Minelu. soţia lui tliva Minei .. 
din eomun Soca., care a diapll'Dt 
fără armă. 

Prima griJe a .,efulul de post .. 
fos&: să trimitA copijul. care n'are 
mai mult 4e doui luni, la Centrul 
pentru ocrotirea copUlor clln TiJDl. , 
şoara. a.poi, pentru COl1tiJluareo 
cercetărilor s'a deplasat in comuna 
Soca ,unde a aflat ei intr'adevăr . 
copilul este al temeU Ecatertna 
1\Ilncia şi el ea la- abandonat dia 
indemnul scţnlnl. care DU vrea să 
recunoască pe copil că ar fi al său. 
Până in prezent Ecaterina IOn

eiu n'a fost gisită. Se pare ci ea 
a fugit la pă.rintll să.i din c.omUDJ 
lvanda, judeţul Timiş-TorontaI. 

Parchetul. care 8. fost ~tltnfal 
despre acest caz, a ordonat să ., 
continue oercetărlle ,1 8i fie gWti 
mama denaturatl.. 

~ 
la coloanele suferintei şi a slujba Sfintei pomMirL Patru co

ile mâine. indrept.&ndu- pil.a.l}i, îmbrăcaţi in vestminte albe. 
. cele doui bi~ncl. pt'Iotru îndoliate, au încadrat soborul In tot 

••••••••••••••••••••.•.•••••• .-.-............... ->4Ij. 

al rugăciunile cu a.eelea .le timpul celebririL "EroU martiri ai 
,tari au Invocat bineeu- aeamulni, căzuţi dincolo de vremeI
Cemlol pentru cel 88Cli- uicele fruntarii ale Patriei", au fO§t 

INFORMA TIUNI 
1II111111J11l11l11l1nllllHIIIIIIIIIIIiIIiIIIIiIlIIIIIIIIHlllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllLllllum11111111111 UllIIlIHlillllllllJlIlJlllmlllllllHllllllllnllllllllltlllllllllllHlIIUllllllIIlIIillII1 

la slnjba Neamului. iarişi evoca.ţi. asistenţa fiind din 
Jtf9stl ocazie St311 binecu- nou podidită de laerimL 
~ eele două candele donate Preotul reiogiat Clemente PIăia-

ţIa refugiaţi10r - una nu. într'o scurtă ~ 8ÎD1ţiti alocaţiu
D1strica on. rom •. şi alta ne, a spus, intre altele. dacă Ţara 
eea Unită - candele. ee Românească va. mai înscrie. in tsto-

ABONtL.~.NTE; Pe un an SWlt rugaţi a trece pe la biroui Za acest ojiciu.l toată oontim
_ 600 lei; pe şase luni - 300 ~1iţiei judiciare, pentru a recu- tea de arp.(J;Ca.'!j, precum :Şi ma~ 
lei; pe trei luni -150 lei; pentru noaşte lucl"Uil'ile 00 le-au fost fa- teria.l'.il din care 8e face pe ca,/, 
instituţii de Stat şi întreprin- rate. re îl au în depozit. IntreprmatJoll 
dt'rl particulare - 2000 Jet -O- rile îşi IVOT putea con.tinu.a .. ne-

-O- Biroul populaţiei al municipiului stingherite, activita.a.ea, ţinând !Serlll şi continuul lor foc vor ria ei. pagini de glOrie. acelea. cu 
~nUza amintirea suferinţe- siguranţă Vol' fi prefaţate de po
jilor ee pe pământ româneso melnicol Clelor ce prin vitregia sorţU Ohest'UfT'fl poliţiei municipiu

lui Titmişoora, BirouZ pol~tj,ei 
de Siguronţă~ ne trimite urmă
tOlrul tCOmunicat: nToţi foştii 
legionari, condamnaţi de ins
ta.nţele judecătoreşti §i elibe
raţi în conformitate cu Decre
tul Lege în vigocvre~ cari în pre
zent dc.tmiciliază pe raza M uni
ci;piului Timiş(XIU''(f,7 S'wnt obli
gaţi a lSI6 prezenta la Chestwra 
Poliţi.ei Timişoara, Biraul de 
Siguranţă, la data de 1 şi 15 
a fiecă.rei Zuni~ la orele 8, di
mineaţa, pentru a li .se face vi
za obişnuită". 

Timişoara, s'a mutat din nou. De însă emdenţă de toată prooUlt> 
astă. dată, in cazema.tele rimase dc ţia de an''JX'caş. ~ 

ItIrtit! robiei şi vor stră.joi ru~ au căzut pradă cruefficărll şi prin 
. e zilnice ale credincioşUor aceaata au pregătit marea Inviere 
ţIIor deopotrivi.. ce va să. vie, căci consecventi tradi· 

de pe placa ee străju· ţiei crcştineşti ce caracterizeazl in· 
Iifasupra fleeăreI candele CU-I treaga Istorie d&co-romană, nădă.j
jnrămii.ntul intregului neam duim şi noi ca 'ntotdeaun.a, că după 

: .,NOI NE RUGĂM PEN- moarte invierea vine. Adresându-se 
\'01 ŞI JERTFA VOASTRĂ apoi, eroilor mucenici, a Incheiat eu 

l TOM UITA NICIODATĂ". cmintele: .. Iar voi. eroi trecuţi 

pe vremea turcilor. Inconvenientul --o-

u: . 0/& 11, un sobor de preoţi in pentru vecinicie in cartea de aUI' a 
!! eu P. S. Nicolae Va&iO; pro- gloriei româll~tt. noi umlUi cari 

w Clujului, a oflclat parast&- n'am fost vrednici până azi de o 
~. .. Biserica ort. rom. chema.re ~ 8. voastră., vom cerşi 
~ liDgă sutele de refugiaţi, in Marelui Dwnneze-. ea pentru idea-

--o--

este destul de mare şi pentru func
ţionari şi pentro public. Pentru pri
mii din pricina birouriklr insalubre, 
pentru cei din urmă din cauza dis
ta.nţei mari dintre Chestu!"ll poliţiei 
şi Biroul populaţiei. 

--o--
Oficiul judeţtJ[m de aprovi

zio;wre aduce la 'Cunoştinţă ur
-mătoarele: 

Toate în.treprinderile cari fa· 
b1'ică CNpaIcaş, sun.t obligate) 
în termen de 8 ztJe, să decla:re, 

Prefectura judetului TJmI,. 
Torontal, aduce la cunoştinţA 
cem interesaţi, 1U'JDă.toarele:l. 
..,Toţi evreii veterani, invaliD.! 
deooraţi, văduve şi orfani ct.1 
război, precum şi acei evrei ~ 
sunt cetA ţenl romAni Inainte 0.: 
1916, se vor prezenta la. Prefeooo: 
tura judeţului la d. I.J.uba Ghe-o' 
orghe, etaj 1, ca.nw:ra Nr. 80, In 
ziua de 14 Iurnie 1941, aducâaG 
cu ei actele cu care să dove
dească aceasti eali.tate." ca d. inspector sanjtardr. lurile voastre să ne creeze şi nouă 

~ t Vidican, PreţJedint.e1e Aso- UD cât de mic colţişor in Panteonu1 
1 . i judeţene de Alba şi asistaţi martirilor români", 

1D!i membrii comitetului. Bise- Ca aceasta, intr'o atmosferă dl': ~entr.l întregul material allă-
~_-__ ••• o •••••••••••••••••• 

Ui arhiplină. de credincioşi mari niidejdi In zfn!l de mMne ell-
.. llI:refuz. pele de recule1l;ere I!in o:ra!JUl Unirii 

nd în west ziar - fări semllă
~ură sau cu pseudonim - rus· 1)., u ă silJ ucideri 

biserieiL condUA de preo- au luat Sfârşit. 
Itf1lgiat Timi~u, a dat răs

'Impecabile, argumenti.nd, 
aeeasta, lDireiia ljIIi. prestigiul 

• 
In aceiaşi zi, la orele 15, o del('-

gaţle a Asociaţiei judeţene, In Imn. 
te cu d. inspector sanitar, dr. Teo
dor Vidiean. preşedinte, Insoţlt de 
dnU dr. Valer Tâmăveanu. secretar 

mnde mmlai d. Const. • St("ă
lesen, directorul nostru, Care c 
\';Odolt:l. şi girant respousab:l 

rlrin strangulare 
solemnităţi. 

s11rşitn1 parastasulul păr. Pr. 
, printr'o predică ocazională, 

-o-- In cursul zilei de ieri. s'au în-
Am ari.tat în nu.mirul de eri registTat în localitate două im

ei d. P't'l00t (;olonel Alexandru presionante sinucide _'i prin 
.Na.sta a. început o nouă. serie d!e strangulare, victimele llind: fe-

,p~~"'I10:"11""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'''''' ••• inspecţii în comunele din judet;. roeia Maria Blescovin.:', de 54 

1
" 'Er' d • ţit de d insp ge- ani din str. P. BOl1ti!ă 12 şi va-

olbărie ne străzile Tim:sorii ~~t::~!.~j~~ ~;b~~~u~ry;~;:~,~~:e~~;..u~: 
CU un revOlver-tuoacheră, ~'a~i ţ;:!!:~se;::;: U~ia Blescovici a fost gă-

l~ouJ p0Htiei judiciare a,,,n 
ate, (1 pre<fu,t~ azi~ Par

ului pe individu~V wsfle il l-
• J. de 26 (mi, ca.re, în 'Una din 
ţ~ trecute~ a săoor§it o 
~ pecât de indrăMOOţ"ă .. 

at«t de interfflUniă. 
Noaptea, într'un oolţ in tune
) V~ Ulrnan a atc4cat pe 

frina GZasky. <Un str. 
Ghica 2, pe care, cu revol

, . . di1ll1 lucrarilor de prlIW1vara, sită strangulată de către fiea 
flecw.rat insă mu~UI7Mt fi ,fu dacă ele au fost executate şi în . sa. Elena Kuhan, croitoreasă. 
Uilsat-o pe femeie tn. pace pună 00 măsură, dacă. po-rumhul a. fost când s'a intors acasă dela ate
nu l-a dat jŞi cele .. mele de aur pră.!'3it. Deasemeni s'a. interesat lier. Sinucigaşa s'a folosit de 
06 le fW6G pe degete. d~ starea semă.năturilor de grâu o batistă neagră, owre a legat-o 

Cazul a fost reclamat politiei; ŞI de Jm,.~001~ ct; I.a-au ~tut de un cârlig dela uşa de întra~ 
0'J.1'(:! a izb-t .. tit să dea de urmele ea. uza pl.olle ŞI gnndma din ul

ti: lIre a locuinţei. Ea era bolnavă 
tcUharuJm.şi să-I. are.steze. me'~ 7i! e. de cancer, de 5 ani şi şi-a pUl 

La, rpoliţie, Vasile Ulm.an a -o-
recunoscut tâlhăria săvâa-şită, Chestura poIipei Timişoa.ra capăt vieţii ca să. sca:pe de 8U-

d.eclarând imă că nu s'a 86T"V'i4 este in posesia \Ului importa.P.t ferinţă. 

tre llişte trecători, cari .au in.. 
ştiinţat poliţra. , 

Cu ocazia cercetărilor ce et.a.U' 
făcut, s'a stabilit ca Vichenti. 
Cepu, ,i-a pus capăt vieţii diri[ 
cauza mizeriei. El de mult n~ 
mai avea pe nimeni ,i trăia. d.i.lJ 
cerşi~orie. Z:Lua eşia pe străZi. 
iar ~.a. ae retrăgea. sub p0.
dul amintit, unde îşi amenaja.: 
se un culcuş,. ' 

Parchetul a a.utorizat inmar
mântarea ambelor cadavrv. 

Cadouri şi articole casnice 
in parteliln ei Ilie II la 

l. StH~t'Dl 
Jii_ 

It. §C~ ~~ ~rE II 
• • 
Timisoara 1.. ~ r. LOnnV!Cl:l. 

'Jk1rt-ţiga;retă intins, a so
-G 8ă-i dea tOţi banii ce-i 
, rr,~uPm ei. De frică,''feme

.lll e;,:eCY,.tat, dân<i tâ,lhai'ului 
lei. r~ 117'11l(Jtn. ~ ~ 

de un revolver veritabil, ci de depozit de miriuri şi aI:te dif& Vagabondul Vichenţie Pepu, 
wn purt-ţigarret făcut În formă rita otAecte, provoo.ifte din furt s'a strangulat sub podul dintre 
de revolver. Ban,i w cheltuit pe MM le-a ridicat din loouănţ&. parcurile Eminescu şi Regina 
,~i inelele le-a 'Vândut. dar 'aU unei femei. Comercianţii cărora. Maria. de o grindă de fier, de 
fu'st gii.site 1i restitt.tite piigu- li s'au ftl1'B.t asemenea mărfuri care '8. legat frânghia. Cadav- [;:~;·:--;;:;;"191 
lqp. . do ~ ~ ~aă.ua.~i;1~~rit-.d.e_,ţă- ______ I@II!.IUIIII_=!i 

l.' 

.J -, . 

.. •.. ;~'""'1\.,_ t-i'~~; 

--;]~ -.-..... ~:;.~, . .; 



ECOUL 14 '\11. :AnW xvn. 1941. -}I;I1 

Dna Maria general Antonescu (lJiettletea insulei tJttJta 
a vizitat spitalele pentru soldatii germani e~te loa~uJ dur 

; Bucureşti. 13 (S!R.). _ Eri tirea soldaţi1or germani in Ro- rioasei armate germa.ne. Un mesaJ al eefll3lu, (jeotglJ II' 
,după amiază, dna Maria Auto- mâ.nia. Doamna Maria generalAnto- ad'lJ'8' fJegeluJ Greciei 
JleSCU însoţită de dnele general Prin vizita aceasta, care s·a nescu. impreuni. cu celelalte , • 
Iacobici şi colonel Orezean'1.l au desfăşurat in cea mai emoţio-- doamne din comitetul Consiliu- ~RDAM, 13. ~Rador~; 
vizitat spitalele pentru soldaţii nanm atmosferă de cordialita- lui de Patronaj s'au împărţit Co.M;~tul agenţIeI ,,DNB 
germani din comuna Panteli- te. Consiliul de Patro.na.j!şi daruri OStaşilor' germani care tra..smite:. v 

mon, din Calea Că.Iă.~or şi continuă opera. de desivârşire a sunt astăzi pe patul de suferm- Postul de radio englez an~tă 
str. Sborului. Din partea lega,.. inaltului gind, care o călău- ţi după ce şi-au Jmplinit eroic că. regele ~e al Allgliel. ~ 
ţiunii germane. au luat parte zeşte, contribuind tn aceIaşi datoria. Oferindu-le biscuiţi, adresat fostulUI' rege al GreCIeI 

un. mesaj, în care 
pierderea insulei 
vitllră foarte gravă.. 
şase durerea vorastră, 
gele George 811 Angiie~ 
nădejdile voastre. 

contesa von Hardenber~, dna timp la. consolidarea. prieteniei bomboane f.Î ţigări dna general 
Rossdeutscher. conducătoarea germano-română. Această prie- Antonescu, a avut pentru fie
comunităţii femeilor gennane tenie a putut fi văzută. şi eri ir care din aceşti tineri ce au în
din Bucureşti şi d. Rossdeuts- lumina unor adânci legături de· fmntat cele mai grele primejdii. 
cher, Însărcinatul Partidului viaţă ce s'a stabilit Intre popa- un zâmbet bun un cuvânt de 
'Naţional Socialist pentru 001"0- rut romin şi reprezentanţii glo- îmbărbătare. Ia'r in oclili solda-

Damasflul DU a fost oen 
de trupele eu 

!!IJo .• _ •••• - ................. - .• • ••••.••• ~ tilor germani, de o demnă seni
nătate, se putea descifra hotă-

VlCHY, 13 (Ra.dor) .• - <Jer-I Damssc1l1 ar fi ocupat 
cu.rile competente fr.anoom des- pele britanice, iar . 
mint ştirea mincinoasă., rispân- z.e nu ar fi întâbtit I 

diti in stri.inătate. după care tentă. 

Noul Consiliu de administraţie ~~~~~~~~as~~~tul:e 
al Băncii Timişoara ~ci:.:=~.::::;u~m::: Lucrările de invenlori 

. Tribu,nalul jud. Timiş-Toron- riolan Băran. dr. Iuliu Coste, ~tonescu, Conducătorul Statu- a avutiei Dubl[ce drn Timi«oara a 
.al, anulând adunarea generală Titus Necşa, dr. Cornel Grof- Iw RA0mAn. S~ele ~cestea au .., 
iL Băncii Ti~o.arei, ţinută la ,oreanu şi dr. Ştefan Crucianu. fost mdeosebl IDlpreSlonante. cele mai bune din intreaga 
25 Aprilie a. C., a fost convoca- Cel deal 7-1ea loc în Consi-' Deasemenea, trebue remar(:a~ Lucrările de inventariere a a-
tâ pentru Joi 12 crt. ° nouă a~ Hul de Administraţie, urmează ~ atenţ~ ~pecială pe care nu a- vnţiilor publooe din ora.~ul nos-
dunare generală ordinară. să fie complectat prin coopta1'e rata:t -o VlZlta~{)8.rele pentru or- tru fiind terminate, ele au fost 

Statul, ca principal. acţionar, sau în cadrul unei adunări ge- g~!ll.Za.rea spItal.elor· ţermaoo. Înaintate Subsecretarlatultti de 
nerale extraordinare. S a consta~t deS1~ ŞI. c~ ~ces~ Sfu.t al lnvcw.tul.,cll. Cu oca.zla 

a. fost reprezentat prin d.... D. Consiliul de censori a fost al- pnteJ, spmtul de disclplIna Şl verificărilor făcute la subsecre-
Moldovanu, director în Ministe- . onştii' ţa. . l- t 

cătuit din d-nii: c 1li aDela a. care carne e- tariat s'a constatat că 11llCrările munali cari au 
rul Economiei Naţionale. Mihaiu Suciu, Ion Feneşan şi ~ză insti~uţiile ge~~~ .. Sol~ dela. Timisoara au fost cele mai 

Producându-se la alegerea no- Iov~n nnTnHOObU. da.b1. ~1~J)," ~U2).t iftsnJ1ţi. fu Dune pe llÎtrega ţară. 
ului wll"iUl.l ue ii.WIlllllStrape, Supleanti: Emil Mihaiu Ste~ condiţIUnI optime. In urma. acestol' constatări eL 
au fost a.leşi~ . . fan peneş' şi Constantin' FIo- Interiorul saloanelor, au un COllSiliel' de curte de apel Eugen 

Dr. J\lexandru Marta, dr:Co- rescu. aspect de exemplară. curăţenie, Pop, primar şef al municipiului 
iar asistenţa medicală ce se da, nostru, a înţeles să răsplătească 

.. • • ........... • • • • • • • • •• -. •.• -..... -. respectă ultimele exigenţe ştiin.. pe cei ce au 6fectu~t luarărilo 

Uilimuller.men PQltrU'ltizD ţif~:ie' profund semnificativ ~v;:~~ :eav::r:u:: 

mnI:bnmb·_ ALb_& 

şi tIe S'aIllele de bani 
lJl'll1ează : dr. Eutinilil 
şef de 8ervida 6000 le~ 
Rntllvoi sef ~ birou 
Ion AtudOiJ"ei. 2000 le~ 
drei, dna ~laria. ~ 
Noss~ dna ~gdaJena 
teanu si Iosif Schotz 
lei. ~ .' .. nnl.Dt .. ml.... d" - .1. - . faptul că In vreme ce generalul mnlţwnirilor pentru oonştien-"'aJ ar ... ~ LI.... ~ aDu"lnele AIl't~nescu.! făuritorul ~ominiei 

noUl, se fla in Germarua. pentru C - f 
~linisterul :Finanţelor având 

in "'edere numeroasele cereri 
oe i-au fost adresate în ultimul 
timp de către proprietarii şi 
loca,mril de imohite, a prelmtgtt 
....,.. în mod excepţional şi pentru 
ultima dată - termenul pentru 
plata impozitului fără. amendă. 
la contractele de Închiriere până. 
la data de 30 Iunie 1941. 

fări. amen4ă; la tmlte· oontra.e- a adânci temelia destinului nos- O m un I ca toi r an cez 

. Potrh-it dispoziţiunilol' date 
::tliterior,' organele fiscale vor 
percepe impoZitul proporponal ................... 
!\sooiaţia Scriitorilor Români 

Banat .,Altaml Cărtiitt• 

Nr. 30/194:1. 

OO~-VOCARE 

din 

Intrucât comitetul de direcţie 
al IA.sociaţiei ScriitorilQr Ro
mâni din Banat ,,Altarul Căr
ţii" în Adunarea Generală ex
traordinari din 29 Maiu 1941 

. şi-a prezentat demisia, vă. ru-
f:>....... "'~ '06l.LL'" Y V.li:' ... ~ u.Q. 1'(1..1 1.1:: lis. 

ii. doua Adunare Generali eK
tr2.ordinară convocată pe. ziua 
de 15 Iunie 1941, ora 16 în Sala 
?rofesorală a Şcoalei Politechn-

........ !!'Ifl--·-~":- -------
program: 

1. Darea de seamă despre a.c
tivitatea. Asocbtip.i nAla. 9.1 TAn 
1940 până la 21 Maiu 1941. 

2. Descărcarea vechiului 00-
ruitet. 

3. ALegerea noului comitet. 
4. Diverse propuneri. 
Se. atrage atenţiunea On. 

nembri, că. dacă la ora fixată 
~ se va aduna n.umărul de 
membri necesari, în conformita
te cu statlltp.1A. Ad~a Con .. 
.ra1ă. se va ţine în aceiaşi zi la 
era 17, cu numărul membrilor 
pre?.enţi. 

Pn>l:!E'd:.nttf~ 
J1Nl~"!IIclf'mbfJ 

5ee:retar gen. 
V. Birou 

tele de închiriere prezentate la tru in lume, doamna. general de pe frontul d.·o S 
viză în acest interval de timp~ Antonescu împarte daruri osta .. 
indiferent de data cind a înce-lf.lilOr germani răniţi pe câmpul Viehy, 13 (Rador). - Joi. 
put locaţiunea, sau data. când a de onoare al marei lupte pe care seara, s'a dat următorul comu. 
fost confecţionat cont:raetuL o duce Adolf Hitler. nicat militar :: 
•••••••••••.•••• _ •.•• _.~_.~ •.•• _._.::..:::-• .:..-..: In ziua de 12 Iunie, forţele ma

Solutionarea . cererilor pentru 
pIătile·· comerciale şi financiare 

mice, care trecusem. rîul Lita.nj 
Miercuri, au fost oprite la. Su~ 
de Saida. , 

Un atac ai formaţiilor blinda
te contra poziţiilor franceze dela 
Nord de Mergiayoum a. fost rea-

: Instituirea unei comisiuni' speciale p~ Est de' m~ţii Hermon., 
Monitorul. v.ucial de lvliercuri travaloarea sumei de maxi- inamicul, venind dela. Sud si 

11 Iunie 1941, publică. deci:z.ia mum: . Sud-Est de Kissue, nu a reuşit 
ministerului ecoJlomiei n&ţrona- 50.000 lei în clearing şi să. străpungă poziţiile franceze, 
le. prin care se lllSutue pe Jnga. 10.000 lei in devize negociabile cu toate atacurile sale violente. 

In cursul zilei de 11 
viaţia franceză a "V'i\.W." 
ţiunile contra COloaZlelOr:t 
ce şi vehiculelor COD,cen:::1.. 
a pricinuit mari pierder. 
ma.şului. îndeosebi 
mein, la Sud (le Kissue. 

In noaptea de 11-12 
'Viaţia britanică a 
fără nici un succes pom: 
ruth. 

Flota: britannîcă """ ... ,...~. 
sprijine prin 
violente şi constante 
trupelor terestre. 

clirecţiunea reglementaru pla.~I- sau liber convertibile (cota 
~ :n . comitet interior. ionnat 55 la sută). precum ,i cererile 

-1I1: . până. la suma de 200.000 lei in 
Inginer Iuliu Orbona.ş, secre

tar general al acestui o.eparta- cadrula plafoanel<>.r prevăzute Cum a lost omorit de eu 
ment, în calitate de prE:şedinte; în acordurile de clearing şi vi .. 
. h P di dIA zate la legaţiile respective, se 
li:. opescu, rector e egat In vur 1:10mTlOna In secţia pla-ţii 

(ama:nnul fillitt lu!ion V 
Vlll::c1Jmlea reglemel1tari plaţi- r 

lor şi N. Şel'bănescu, delegat şl financiare, din Direcţia regIe
Băncii Naţionale a României pe mentării plăţilor şi vor purta 
lângă aoea.stă direcţiune. două ~emnături. potrivit. deci

Toate lucrările soluţionate de ziilor anterioare. 
_____ .................. ..,.,uv .. , HJL !1I.lL·LC\, cel. n.estUl cererilor de plăţi fi-
puţin două semnături. nanciar~ şi orice modificări la 

Cererile pentru acordare de toate categoriile de aprobări 
devize ia. Dartie1l1~1"i 9i "..,_:roi10 d", t.. I'1oU<:>CI::l' acoroat:e, precum 
de plăţi comerciale din devize şi dispoziţiile art. 27 din de~ 
negociabile; sau liber converti- cretul-lege NI'. &38 din 1940, 
bile (cota 5 la. sută), se vor sa- se vor soluţiona de comitetul 
luţiona de comitetul de mai sus. de ma.i sus. . 

BruxeUes~ 13. (Rador). -
Corespondentul agenţiei DNB. 
transmite: 

In împrejurimile orăşelului 
~ _______ n_-,_ .... ~. '"-l.. ___ ...1-"~ ------..... ~ 
era franco-belgiană, a fo,st des~ 
coperit cadavrul fostului cam
pion CIclist Julien Vervaek. ca
re a rost omorat de soldaţii en~ 
glezi, în vara anului 1940. 

Iată acum, cum s'a întâmplat 
faptele~ Comisarul de poliţie 
din Rang, a prdonat deshuma-

Celelalte categorii de cereri 
de plăţi comerciale, se vor solu
ţiona in secţiile Direcţiunii re
glemenării plăţilor, in cadrul 
dspoziţiunilor din acordtnila; c0-
merciale, precum !i a normelor 

............ -.-................... .. 
~~b{Ute. . , 

Cererile aprobate vor purta 
două semnături, potrivit decizii
lor anterioare. 

Cererile de plăţi, !inanciare 
pentru transfer, până la con-

Perlectă" concordanta de vederi 
între Germania şi România 

BERLIN, 13 (Rador). - fu.. 
responc!entul agenţiei "Stefani'" 
transmite: . 

In legături. Cu intrevederea 
pe cu,re' FUhrerul a avut-o cu 
Generalul Ion AntonesCt~ Con~ 

dueătol'Ul Statului Româ.n.: S6 
află. el au fost examinate t02.te 
chestiun~le interes~d cele nouă 
ţări amice şi aliate ~i a avut ca 
rezultat o perfectă concordanţă 
de vederi. 

rea. cadavrului, unui 
cut care fusese 
parcul unui castel. 
. La interogatoriullu8! 
~---_ ... _- ~"'-l;''''.L'''''''&;{O)'~ 

deci arat. ca în ziua de ... 
25 Mai a anului 1940, 
en2"lezi au s.iiI'~t A 

parc. In seara a.celei~i 
un băeţaş care locuia 
castelulu1; a povestit 
săi că mai mulţi soldaţi 
au adus în parc un .. 
era legat la ochL şi care 
cea din toate puterile. 
pretindeau că este 
spion, iar după. o . . 
oră s'au auzit mai multe 
nături. 
După exhumare, s'a 

tat că necunoscutui, era . 
campion ciclist Vervaekr 

a fost ucis cu t~i 
cap şi trei în stom:!!:· 
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