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APELUL' 
i general Antonescu 
pentru Imprumutul Reintregirii 
REŞl It 11 (Rador). - D. General (on An

a adresat poporului următorul apel pentru lm· 
Reîntregirii : 

âoil 
pe pământul desrobit, in mIjlocul luptei pen

şi dreptate, imi indrept gândul către tot 
Dostru şi tuturor le cer să sprijine Statul în 

ceasuri mari. 
să cinstim jertfa' eroilor. 
fiă ne înălţăm Patria. 
să ridicăm din cenuşa cutropitorilor vetrele 
de totdeauna. 
să dovedim că am inteles cutremura rea 

••• "Strângeti·vă peate tot În ia
I'u/ autoritătilor Statalui, faceţi 
61d lângă ostaşul Ţirii, lâDga. dra
pelele Ţării, lângă Regele Ţării. 
Fără şovăirel Intr'o unire, ill/. 

ma lângă Inimă ,,, ' 
General ION ANTONESCU 

Presa 2'ermană constată: 
, . 

Armata română 
a avut un rol de prim rang 

la eliberarea Basarabiei şi Bucovinei 
BEI(LIN, U (Qador). Ziarul face apoi Isto

- "Voelkiscber 8eo- rieul Armatei romAae. 
bachter" publică roln! După inzestrarea şi ca
de prim rang avut de noafter"a Instrucţlei 
soldaţii Români la e .. germane, Tiranul Ro
liberarea Bucovinei şi mân a devenit un .01-
Basarabiei. dat ale elrul merite 

Armata Qomâol a IlU fost îneoronate cu 

tului in timp ce Conducătorul 
este pe fronl. 

"Războiul acesta ute aClul d. 
inlrar. a Români'i în rândul 
fortelor activ' ale Europei" a 
spus d. prof. Antonescu. -.... 

fost subevaluatA după ROMA, 11 (Rador). - .. TrI .. 
cedarea BaGarabiei. decorarea ceneral .... bUDa" publică Jnterviewu), prof. 

să merităm lIniştea câştigată şi bunurile pă· Adevărata ei faţA se lui Aatoneseu de către Mihai Antonescu asupra tuturor 
lupta bravei noastre oştiri. vede acum în răsboi. Fuehrer. probt~melor care interesează 
să putem închina ~ecunoştinţa Neamului că· R ' .A " Statul Român care şi-a găsit a-
~il cc:lor cari & au inf.rAţlt cu pământul O llJ anI a deviiratul conducător in genera~ 

• " luI Antonescu. 
s~putem . da, Basarabiei şi Bucovl!'ei tot ÎlJ l'âlJdal fOlţelo, active ale Europei România de mâine van ţara 

Piierrduăt Pj rdin filtnica cutrţ~Plr~ şi să putem BERLIN, 11 (Rador). _ '.Rer-I t~rvederea cu prof. Mihai An/o- car~ va lupta pentru inaltele 
mar ucr r e Il eres r a ona. liner Lokatanzeige" publică in- nescu care conduc#l tr~buril~ Sta. idealuri naţional socialiste. 
âni! 

să daţi obolul economiei voastre pen
Statul să facă din el o nouă şi mare impll

ţară şi pentru fiecare. Nu vă cer con-
de jertfă. Vă cer să daţi ~tatului numai 

voastră. ' 
cu aceeaşi sfântă grije, cu aceeaşi nelndu

râvna, cu aceea!,d curata muncă, voi veghea ca 
vostru să fie intrebuinţat pentru implinirea 

scopuri naţionale, 
GellelallON ANTONESCU 

;:im JIH!!ilII!!i!llli illl!llm ii!! ,li:l: i~ 1::;, !!I! !lill! l!!1I: iii' :!lIIll!l!im: !:!HIli!!!IiI!1 llUlI!lHll!:!lilllll!lilllHll 11111111111111111111111111111111 

• engleze Vloane 
care au încercat să atace Berli.:
nul, ., au fost întoarse din drum 

11 (Rador). - Mai Berlin. Primite de focul artiIe
inamice venind del antiaeriene, avioanele lna· 

.'Cirn_,,,,.,,+ au sburat pe mice s'au inapoiat din drum aşa 
teritoriului Reichului ' • f 
de Dumtnecă spre că lDCercarea a rămas ără re-

încercând să ajungă ]a zultat. 

liIiIltIllIlIlIIllIflIllUUIIIIIIIIII!UlIIlIIIIUIIllIIflllII:';'! lIti lh'llll!l\lllllllllllli' 1llililiilIIAllnlIJIIIUUllli III1I11UIIIIlIlIlIlIlIi ]lI!mmillUlIIIIIiHIlIiIiI UW!I!lUlIIlIIliHIII mill!lilUllIIlHllllllllumlllHilllllllD IImmUlllIURUHlllllll1Ib 

Răspunderile dlui Roosevelt 
fată de tarI Si lata de omenire 

ROMA. 11 (Rador) - Răs
punderile preşedintelui Roose
velt faţă de ţara sa şi faţ1l. de 
omenire, sunt de ordin inter· 
naţional şi de ordin intern, iată 
răspunderile sale din punct de 
vedere al politicei interne 1 

In campania dusă pentru a 
realegere a ca preşedinte al U. 
S. A. d:;a e declarat formal, că 
nu inţelege să vâre Statele Unite 
In răsbolu. Ori imediat f!e a 
fost reales, a dus ° politidl 
răsboinică. 

A {nstaurat ° dictatură eco
comică şi militară. contrară prin
cipiilor constituţionale ale Sta-
telor UnHe_ . 

A sfărâmat unitatea Statelor 
Uunite imparţind opinia publică 

amerIcană. a ordonat vaselor a- D'. Roosevelt a Impins Polo
mericane să deschidă focul fără nia. Anglia, Franţa şi alte \11.1'1 
somatie contra vaselor germane, in răsboiu. făgăduIndu-le ajutor. 
spre a provoca un "Casus be1li U Ulterior el a făgăduit ajutor şi 
şi astfel să Implice poporul in Jugoslavlel. ' 
rlsboiu fără a consulta congre- In prezent prin politici de 
sul şi a făgăduit Sovietelor sprl- Incercuire contra JaponieJ j este 
jinul Statelor Unite deşi ştia că pe cale să provoace un nou con· 
americanii au o mare a versiune filet Pacific. 
faţă b::.lşevism. In sfârşit el colaborează cu 

Dar răspunderile preşedinte. Anglia la bloca da contra Euro
lui sunt şi mai grave din punct pe!. menită să iofometeze ţărlle 
de vedere internaţional. europene. 

lliillllllllllllllllllllllllllllllJlIlIlIlJllllillllllUlllllmllllJllllUlIJUJlllllllllJlJllI!ll11Illlllllllllllllllltllmlll!lIIIlIIllIIIlHlliIIltlNIIIlIIUmn IYIlIIIUIIIliIlIIIIiU 

u. R. S. S. 
în pragul revoluţiei 

rmf'illîl!llliii 1111111 !lUI1lIlIlIHlIIiIUIllIUUfUiUIIIIHI iWHllIIWJIilJI!JlU 1II11!l~!UII!I!IIlilllllIIlIlllllIInIlIlIllIIllIlIllIlIUllfllumllllllllllllfillllllllllllllllllJmlllllllll!UlIlIi11111111111111111 Qlt!lIlllIlIIIMUlilllllIIlIIlmnllllllllfll s TOCKHOLlt!, 11 (Rudur). reduş nivel şUl;ial mai I;n,d. ",-.l 
- Agenţia DNB transmilll: U- Stalin este mântui/orul Rusiei. 

Congresul american se teme că: 

impreuoa eu trei milioane şefi eomuoÎsti 
se va refugia ÎD Statele Unite 

niUnea Sovietelor se găseşte în 
pragul unui războiu civil, a de- IIUilmll!llll!llIimlUilimmlllllllHlIlIlI!lIIl1l1t1l1i1m1mlUl!lIIUUnnrlllllD 

claral un comandant de batali
on, prins in s~ctorul Rupola, 
Ofi(erul, care în viaţa civilă ilS te 
şef de echipă la Petersburg, a 
<n>n#;"UD#. ~u·iHâ"J ",.ii p~p .. lD#D 

Izi la orele 21 

D. urol. ANTONESCU 
va adresa Uil BDCI TarII din Rusia Sovietică esle profund 

nemulţUmită de acest rozboi şi 
că numai populaţia cu cel mai 

~YORK, 11 (Ra .. tema că Stalin împreună' să-i primească. BUCUREŞTI, t t (Rador) 
- Agenţia "DNB" cu vreo trei milioane de In cazul distrugerii ar- RUUlllllflll!lJIWnl!lllllll:lW!IlIII!l!lIf1l11ll!1l11ll1l11urmlUlmiUHlIHlIiIiIi D. prof. Mihai Antonescu, 

: şefi comunişti ar putea matelor sovietice de că- BUCUREŞ11, 11 (Rador) vlcepreşedJntele Consiliu;o 
"New .. York En- să vină să se refugieze tre germani este foarte Consiliul de pafronoj a ho- lui de miniştri, vorbeşte 
anuntă din Wa .. tn Statele Unite, întrucât posibil ca într'o bună Zi tărît să dea cincisute de lei azi, Luni. ora nouă seară, 
că In cercurile I actualmente nici o ţară d. RooseveJt să-i spună fieCărui rănit. grad inferior, la radio, Dsa va face un 
ui domneşte din lume nu ar consimţi lui Stalin: "Bine ai venit". la plecarefl din spital. apel către Naţiune . 

'" 
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INFO RM.A ŢIUNI Noua avioane engleze dobori' 
deasupra Cana!ului' Mânecii: 

PnHtl ............ d .. l .. ,..J po ludl
vidul Carcega Ştdan, fără do
micfltu şi ocupaţie, autorul fur
tulut de hamur! şi căruţe din 
PiatA R,ul". .. r .... t ft _ 

După dresarea actelor Indivi
dul va fi înaintat parchetului, 

• 
Apa minerală mediclnală 

... MAGUS" se recomandă In 
deosebi pentru I 

tnbolnăvirl atomacale, 
inbo.lnbid intestinale, . 
suferinţe de splină, 
stările patologice ale ficatului, 
catare fi pietre biliare, 
protata tnbolnăvUl. 
{nginecologie, 
metabolism anormal 
şi combaterea infecţiunUor şi a 
boale lor Infectioase. 

De vauzan:: i "lTIAO'U':'- ....,. A, 
Bulev. Reg. Ferdinand No. t 
lângă Cofetăria "Bulevard". spre 
CazarmA. 

Dt:: ahi:lgl:: altmţla Jntrepnnde. 
dlor, să depună declaraţii des
pre personalul evreiese. pnnă la 
data de 15 August a. c. când 
9~pJ.-~ .. ~ ...... "" ......... I" 

Tablourile vor fi trimise pânli 
Ia acea dată pe adresa Centru
lui Naţional de Românizare-, B..t
cureştf, str. CaJomflrescu 8. 

Intreprinderile cari n'au per
sonal evreiesc, vor trimhe o de
claraţie In dublu exemplar. în 
care vor arăta, că n'au evrei în 
servicful lor. 

Indicaţiunile apel medicinale 
MAGUS" sunt aşa de multi-

Of • 

ple, Incât am putea-o denumi: 
apa minerală naturală pentru 
regularea tuncliunii tuturor or-

ganelor 
,,1 "a aLa... IHI l-'u~Ul:: 11::;pl \lIU 

fiODf/lQ gartt a arestal pe in
divicful ler,?şan Ilie din Arad. 

: Wnind cu trenul dela Bucu
reţtil' II fiis-af PTopaf!a"dă COmu' 
Tlr~"- fN~n,rfl ca~or'l cart -l-QU 

. BERLIN,· 1 J (Rador). -1 combardament engle~e 
A vioaue1e germane au dbba- supra mtnaluhi Mâoec~, 
rit 9t. avioane Of! InroHi vi . 

derx.m(al poliţiei. ,. - ..., 

'A~ n.edic1:Jiâ· ,.MAGUS" Navigatia':' pe Nipru su ~ 
COillpa«!Bte ~u altt' l'roOu~e mi- t .. ' .' 1 
nera)e, exis.ienle.s:I !bine cunos· con ro . germ,an 
cute. o,.pu.te-u askAiia- fO primul 
rând cu ap.fte mbetta,le ale jz· BERLJN. U (Rador). -Ar-, altul' de optsuâ IOlle g 1 
voareior ~: tilel ia. şi tu.urile anticar au· navig~ pe· Ni!1P'u. ~ 
KARLSSAD- .i\l.'\RIENBAD- distrua şi scufundat două Navi1,!aţia, pe Niprlk I t 

FRANZ JOSEF vase, ultul de o mie tcae şi sulncoDirol gennan. ' 
insă .. ~fAG.US'· mÎ1'eCf1' ptl' de-
oparte slwcfu! k ŞPHiM 'iar 5'·'. 
pe de aită parte oferă it\djca
ţiuni mai JarfÎ in trata~ntul 
diferiteI!)...- suierinţt>h 

De vinzare l .. V\ÂGUS'" S. A_ 
tlJleV. R~g. FilTdi.oand. No. 1 
lângâ. Cofelăria Bul:evard spre 
CaZ<.\Tmă. 

150 atomobUe sOl1ieti~ 
_~istrDS! de 3; &tioaoa DeIJD~ w nici un menaj, spre a fi ori

când la îndemână pentru pre
venirea, combaterea şi vinde
carea deranjurilor d,feritelor 
părţi ale organismului. P .. :ste câteva zile ae 
D~ vânzare: ,.MAGUS" S.A. va deschide primul 

BERLIN. t t (Racklr). - Ioane.· de automobile SDvieti ) 
Cind" avioane de IG:pta ger- Au fllSit distruse şi avAr ~si 
mane au iutâlnit la Nord. de p_esţe.: 150 au1omobilfh P 

Mai mulţi copiii cari se jucau Bulev, Reg. Ferdinand No" 1 m_:.azln româueac _ 
in grădina din strada A. Bal!~ lângă Cofetărla "Bulevard", Ca- oecamuflat _ de mA- ___ m ______ ~. ____ II_Diil ________ • 

Odesa" la 8 August; .. mal'i CQ- I -- .. 

der. {in aproplerl!a lostelor zarmă. Il 1 CAP U B LI C IT ATI· IJ grajdiuri al, inJ!. Adrian Suciu} .... DUŞI. ,i marOCblOârie t : .• , " .. ', ,'" 

au dat peste un pachet, destul L.. anii fl .. .dlft ""U4.NSA", _' 
devo/umtnos învelrt tn hartie pr~p ... ietar fHnd d. Au.~ 

lb t - Pentru intregul material ' 
a as ra. a~aVrut 1-..0 acest Zl'ar _ fără rel LucReiu. rIt al, tA.~f _~>.A. Oc :1: ....... ~ ZI~L. ~ lIi~·· l!Qtl~ 
Fără să ştie conţinulul. l-au .... r 

nnJfJ cu pZCZOarl!le. s mnalura saU cu pseudo- ~ iAge.tură genenlă, .de comerţ, Tltruş.oa.la II. Strada 3 ~ 
Pachetul spârgându-sl! şi dl!- nim - răspunde nur;.al d. Apa minerală "MAGUS" este ·gust NI'. 25. Innt .. la CtU~ ... d~. Cometrit sa' Nr. 2:;W/.6723.~ 

gajând un miros cadaveric. sprl! ~oOr~~t·D!;t~!~f::r~8~U,ot~~:~i o apă medicinală CU întrebl,lio.- Mijloceşte van~,ca:mpărărj.". schimbu.ri şi inolkirieti 
marea lor stupefacţie au con- b'l tare generală pentru copii, ,iimobHe. Toate liDunţurJle pe.tr.n .. âJ1,ziri de case, locu RI~ 
stata/, că ~l conţinl! cadavrul şi girant respoDsa l. d Iti A l' l hi i i pământ, cum şi cele pentru iach.biel'ea Iocui~or,l~l ~ 

. "-t iti' t Z ţ' an. na lze e vec Ş a.o hlil''''ft>. ...... t~~ ia ;o;J .... ~ .. , ... i en:;.I1v!m' cllenţllOr .oştril"' D UnUl fa n ra zn pu re,ac ZI!. R .. r .. U~t c~ ny .:.oupu<> <>uLI>4_'''' f ... 1" .'" 
Aft .... 'nnJ polil;~, ,,'Q J"'pl"" şi chimicalii a căror efect 8SCJPr8 in ormaţH e iia legăwră cu fol'malitătUe ce bebuesc am 

sat la fafa locului d. comisar Incercati şi vă convingeţi de organismalui omenesc al' im- deplinite sp~ a fi aprobat~. de c:ă.be Oficiul .t. inchiril ~r 
TO "1 Du l'fr"scu şnful coml'sa calităţile excelente ale ap,ei 
.l' ne m e..· pune o intrebuintare limitată ~. . 1e . t 1 . lL d h' O a medicinale din izVO!I.TP. .. M Â- -TIa u uL. . . ,t,ţare a esc ts n- GUS". _ --_-o ,,_~_ sau. o suprad.ozar~ ar: ..,~tăma 

Case ieffine de vânz~;, Circ. II; ~:·Băcăn" cu 427 C~tl~ ; SI 

Casă cu 4 k~~te cu~le. şi. (r\dtnll. s.erişi. tu preţul JUtdDai de l~lOJ cel 
apă şi cana~.)11 stradă; ,c.&iO;I cu 1 Ca.nlll-- penhu inventar. se 
re, baie, h·~Ă~rie. ~~", ,i ~parat De tHinzare. S jugăre plmbl, p' Jd€ 
1 cameră ~ bucătări~. <:u apă şi. callal: cela bile pentru hleuri de case. . !rui 
ca~ă cu 1.1 locuinţe lw.ând c~ ], J. 3 De vânzare l jugăre pătIÎlIl ~ ( 'e 
camere ti dependiJtiţ,. curtq; malle. apă la 1 krn. de !'JOlişoara, bUllt penl!u " 

şi can~ in curte; ~asl noul.. cu J came- mă. ~ ai 

-_. chetă. sănă ta" ţii. . 
Se f t _. I d co De va-n~are', "MACUS" S. A. ac cerce arz pen ru es .,.. De vânzare: "MĂGJ.JS" S. Ă. 

pl!rirea elena/uratei mame. Bulev. Reg. Ferdinand No. 1. Buhw. Ferdinaud N~ 1 lângă 
., •• ____________ .... _______ m_IIlM ___ • Cofetăria Bulevard spre Ca-

CINEMA »CORSO« 
Numai 3 zile: 

12, 13, 14· August 

N emuritorul· roman al abatelui 

Prevost 

lanon Lescaut 
MUZICA de PUCCINI 

Azi ultima oară: Ano Scheridan 
A 

10 Capricii 
.............. WW.'.I .............................. .. 

I .... a b d ... a 

zartnă. 

ABONAMENTE: Pe uu an 
- 600 lei; pe şase 1 uni -
300 lei; pe trei luni - 150 
lei; pCJ1tru i03titutii de Stat 
şi intreprinderi particulare 
- 2000 ld. 

U 

re, ~la. buciUllde,. că.ma.rIi.. cameră Idem 6 j~ăre aproap. de Timii<M ~ 
pentnl bae, phrnjţă, C\"i.-te si .:!rădin!: Casă cu. trădină 21~ "ti !liltll 

cad c~ 7 loc ... inţe a dte o cameră şi 250.000. rl hucătl.Irie, apă. şi canal În stradă Casă cu prăvălii a etaje, la ~~ I 
Cir. /Il, Casă nouă, 3 camere şi depen
d~nţe, la b'aJ;tvai: casă cu lIul .. ,nl t ....... L 

LOCfVl de case: circ. ,1. 310 
circ. SI. 1 lot. 
M~/ă: Casă cu 5 locuinie lei 350. 

Idem, casă !xl şi 7d camere ~ it 
p.endinţe. a 1 

Incercaţi ,1 vl veti convin~.e nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po 
de calităţile excelente. eflcaci- zitie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă Cu 
tatea sigurl precum şi de po- 4 camere şi dependinţie, curte ,i grădi. 
sibiHtatea ele intrebuinţare multl- nă. Cir. V. Casă compusă din 2 came~ Ocazie fenomenală. 

pira 

plă a apei minerale medicinale re şi dependiţie. cu curte fi grădina. Vând urgent moşie 84 polO; .If~l 
.,MAG US". Frafelia. Casl cu :il camere, antreu, conaC boeresc aproape gara ~I·I 

De vânzue, "MAGUS" S. A. bucătărie, cămară, curte şi grădină, Mehedinti, drum pietruit. In caz de 'r;. 
Bulev. Reg. Ferdinan~ No. 1 zidire cărămidă arsă, pompă şi apaduct voe se poate lua Împrumut dela C:i • t • 
lân .... ă Cofetăda Bulevard spre Alte 2 case cu câte 1 cameră şi de en- tul Agricol până la jumătatea p!f!1 > dO 

6 1 p ,. d b· dă 5°/ t rmtn2 ' Cazarmă. dinţe curte şi grădină 95 ,i 105.000 lei moşiei cu o an o pe e 
, , ani Informaţiuni telefon J 8.61. pre 

___________ •••• _ In centru Oravi(a. ieftin de vânzare Vând ă 'ă l ŞI' de'" ~ 

Declararea seminte
lor oleaglnoase 

BUCUREŞTI, 11 (Rador),
Ministerul Economiei Naţionale 
a dat o decizie prin care deţi
nătorii de orice titlu de orice 
fel de seminţe olea~fnoase din 
recolta 1940, sunt obligaţi de a 
declara in termen de 5 CÎncl 
zile felul şi cantitatea, locul unde 
sunt depozitate şi staţia C.F.R 
unde se poate preda. 

a 

. cas nou, camere .,.. 
2 corpun de case. d' t' rt, d '1. pr·'''' In e, In ca ler e VI e, a,,",· 

Tutungerie, in circ. IV, la loc bun. centru. ~l 
Pentru anunturile apărute în acest cadru a se adresa I 

"Dacia Felix", telefon 1861 , ____________________________________ ~al 

SE ANGA.JRAZA imediat un bun hu- CAUT domnişoară sau doamo!.rr; 01 
cătar sau bucătăreasă care să ştie să birou. Poate fi începătoare .•. <~ 

va", birou de ziare, Circ, IV. ,:m ~lN 
lucreze şi grătar Doritoril se vor adre- C. Brătianu 45 , d 
sa la Administraţia ziarului. GARNITURĂ compusă din una . din 

nap ea, 2 fotoliuri mari trase cu ~11I :u 1 
SE CAOTĂ un local de restaurant, de o masă rotundă 40.000 lei, de .,~ . I 

preferinlă în centru, a se adresa la I in Strada Samuel Micu No. 19 - ~ ,~y S 
Administraţia ziarului. şoara-Fabrică lângă turnul cu apa. ze 

pot vedea între orele 13-16. alăI 

-~ . o I r i t o e 

_in al 
ptari 
':upe 
'~eşl 

:a 
'zi 

(F o s t HOR BAT Z) 
SOc 
staI 
~ \' 

~ pa 
.... '11 J « 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclusive şi articole· de modă bărbătească 
TIM 1 Ş O A RAI., BULEVARDUL REGELE FEQDINAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 ' 

1 
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La Terasa "EMINESCU" de sub conducerea domnului 
tt'lorian Hrânzaş," 

din Cluj 

cânfă orchestra virfuosului Luţă lovita 
- Bucătărie românească Mititei deliciosi si alte fri pturi la grătar , , 

Vinuri din cele mai renumite llivnite 
.............................................................. ... .............................. ... 
c hiodusă a cerut: Crllcea de ",fier 
Jlararea Indiei ca stat independent cea mai mare distincţie de 

război germană 

:~ Duuerea In libertate a detinutilor Dolitici şi 
.~ libertah';f lu!runlrllor 

, " 
Ordinul Cruce! de fJ~r a fost Cruce! de fier, frunza de steiar 

infiinţ'lt de reltele Frederic Wî1~ cU sJade la Crucea de l:avaÎpl" 
Mim al !ll·lea, ca distincţie de al ordinului Crucei de fier, pre-

~ W!'lYO~K, 11 (~a. )UDdra, ci Liga hllld .. -
eti) Agen-JI& - ,:,.;)NIS- __ .... eer1t1: imediata 
1)' ~8mite; ,,,A.socia .. de clarA'" a. Indiei C!t 

Pl"e8s" af~ă din IIItat independent, pu-

on::lare pentru ofiţerii şi soldaţii cUm şi frunza de stejar eu spa
armatei t:rl1siene, la 10 Martie de si briliante la Crucea de Ca

nerea în libertate a 1813 Crdatorul artistle al dis- valer, @lC)rd!qul-u Cl'qeet qe fiu. 
detinutiloC" politici şi ţineţ'el este I?arele arhitect şi •• 
libe.rt!ltea Întruuiri- decorator S~hlnkel, .& A..ncer~At 

l
In 1870, 1914 şi 1939. ordinul ra .... 114 

lor. a fost reinfiinţat. Există Crucea să se' sinucidă 
... - •• ------------------------------- de fier ci. H-El I ci, I-a şi crucea 

I [uar~ 8 Cn:lc~f de fier (pentru Femeia Ecaterin~ Covatizj de 

~
"' ec.onstru.-rea __ ._, _ Primăria Municipiului Timişoara lupte câştil!ate). In afară de ă-" i 2 ani din şţr, Qct. Iosff 42,R'.a 

Biroul M,U,N, T. ceasta, există Crucea de fier pe aruncai ed diruineafl:l, de pa po. 
steaua de aur, aşa numita "eru- dul Decebal, în canalul Bega, 

O ~ I d· ~ ţ- Nr. 8547/1941 ce Bliieher", N1 i'J'lr'" .. " fn,,~ fjind dn.<rll rl" "" .. ""~+ .. <1_" 1- r-
,~i "l'a ~p It.. .n .. rAn A •• d~cor3ţi numai B'iicher In 1815 dul dintre parcuri, unde s'a a-

se vafL~ce dupa"'" pr.-n- Poblfcati'UUea Nr' 1 şi Hiodenburg în 1918. gătat CU rrâna de crea ca uDul 
... ~. • Astăzi, Crucea mare a Cruce! pom. 

:1:;·1 Cl·pl-.- . Dloderne de fier o are numai mareşalul fiind observată de trecători, 
Se aduce la cunoştintâ pu- Goerlng. au sărit în ajutorul ei Ion Popa 

:u blicului că, pe cuprinsul ţării La 1 Sept~mbde 1939, Fiih- funcţionar la P.T.T. care a 881-
'. ~IS,_1 t (Radar). - A- tioneazi: Rauen. Orleam: .. j se slăsesc diferite nerAOl'In", in d' I C VLiL-v u~la moarte cu a1utorul 
• D N ă A G r serviciul in'lmiculul. rerul a relntunţat or tou rU- p 

OI •• ti comUnIC : mieos, uvernul francez, a cei de fier. Spre deosebire de muncitorulul a'a Francisc. 
anunţa, cll reconstruirea alcatuit un mare plan de lu- Aceşti spioni caută să sur- 1813, 1870 şi 1914. Crucea _ de NderLlta femeie a fost dus!. 

1. fIlr din Franta care au Cl"U in acest f:(,{}P, pe timp prindă odce conversaţii, să ia fi .. :r d" !lQta"d nro 10 13lijloc .. tl cu o amhulantĂ .. Snlvi ... n]4 

!! Je suferit din cauza rtls- de zece ani prevăzând cre- d
l 

Uarite intormaţiuni şi să faC'ă cruce! dia fier cu marginea de Spit,alul de fStat , ltnde:le află. 
egHură cu avioonele inamice argtnt, svastlca in locul W ~ului. intr o stare oarte gTa vă, 

, : se va face dupa prin~ ditele necesare. Gratie aces- prin semnale luminoase date Pour de merite, creiat în 1740 Cauzele sinuciderIi nu se cu-
i' cele mai moderne, 0- tOl' lucrari, vor g~si de lucru in timpul alarmei aeriene. de Frederic cel· Mare, nu se nasc, " '".' . 

se vor re(')rgalliza in mii de şomeri precum şi foş- Publicul trebue:;ă In~eleagă mai acordA- astăzi; în locul el a 
i Jdern. Cartierele vor fi tii prizonieri de rt sboiu care cI1 este interesul tuturora ca fost bfiinţată Crucea de caVa-

d
' imite clădindu-se case au fost eliberati din ordinul autorităţile să fie Inşlinţate delel' al ordinului Cruce! de fier, 

"ce pentru IUCI'HorI', F h l' orice- activitate suspectă şi in, Pentru fapte de vitejie extra-
ue reru Ul. acest scop să aducă la cuno·· ordfnare, de pildă pentru un 

,aceste oraşe se m~n- --- ştinta celor în drept observa- număr anumit, de avioane do-

; rugătorul englez "Defender" 
ţiuntle- făcute în legătură cU borite,. vaS2 scufundate. €te •• s'a 
semna.~le lUmlno'il8e tăcute de creiat încă frunza de stejar Ia 
aceşti agenţi in slujba inami- Crucea de cavaler al ordinului 
eului. 

Pact de amicitie între 
Thailanda şi Mânciukuo 
, Shanghai,'l 1;' (Rador). =. 

Thailanda negociază cu Man
Ciukuo UD pact de amiciţie şi 
un pact comercial 

a fost soufundat 
i iA, 11 (Rador) - Radio 

a transmis o comunica
~ralltăţii britanfce prin 

!, confirmă că distrugă to
. ~ Ifend€r" a fost scuhto
;tru~ătorul a fost lansat 

li .1932. Avea o deplasare 
II ) lone şi poseda un ar~ 
.; dintre cele mai 010-

pentru lansarea torpflelor~ Echi
pajul - era în tim p de pace de 
145 oameni. 

Având in vedere că pe cât 
.:1.. "Wx. po....... n. i .. fO"A-"'CI~lu 

exactă ... pe atât de dăunător 
este UD denunţ făcut cu uşu
dnţă, se atrage atenţia publi
cului eă Informaţi'!lllile date 
trebue să fie cât mai precise, 
concrete şi verificak' • 

A sosit adevărata 
apă IllineraIă medicinală: 

. precum şi opt tuburi 

BERLIN. Il (Rador). - A"" 
vioane germane de bombarda
ment au scufundat Duminecă la 
Nord de insula Dagoe~ un va
por de comerţ sovietic cu o 
deplasare de 3000 tone. avariind 
gra v un altul de 2000 tone. 

In cazul semnalel~T' luminoa
se, S~ va arăta ex~t locul un
de S::. făcut observaţia, ora la 
care s'a văzut semnalul luminos 
şi de3Crierea amănWlţită a aces· 
tuia. 

Faptui se va :.duce cât mai 

. ~.lan deZl·t· d1· n Germ-ant· a curând posibil la cunoştinţa pri-
.IL mulu.l agent al I~rlet publice, 

dându-i concllrSt~ pentru des-

• 'au înrolat 
: vlşevicilor 

coperirea infradorulul. iar in 
ca voluntari împotriva ;mod detaiJat se va aduce şi la 

cuooştinta Comandamentului Mi
litar cel mai apcopiat. 

ţeri Unlande:d. Voluntarii sunt 
complect echipati şi urmează 

pregătirea technică peutru a 
lupta eroic contra sovietici
lor, 

~ ~lN, 11 (Rador). - Re
~d că toate naţiunHe ci. 
din Europa au aceiaşi 

:u Reichul in lupta con
;~YISlllUlui, forţele armate 
ze luptă In formaţII 
,alături de trupele ger- •• __________ _ 

in afară de aceasta, tine-
~tarl s'au angajat în rân
::upelor germane. Impreu
'~eşli tineri, s'au mal an~ 
:a l'olunlad şi numeroşi 
:zj a,parţinând tuturor 
SOciale, care actualmen
stabiUţt in Germania, 
~ l'oluntarl finlandez!, 
~ parte dintr'o formaţie r de ofiteri ,1 .uboll· 

b 

Lipsa de chibrituri 
in Egypt 

ISTAMBUL, 11 (Rador), 
Agenţia ,.DNB" anunţă din E
gypt ci acolo domneşte o mare 
lipsi de chibrituri. ~atru mari 
fabrici care lucrau la Alexandria 
au Incetat lucrul. 

In cazul că s'ar constata pre· 
zenţa unor indivizi suspecţi se 
va aduce aceasta .la cunoştinţa 
organelor fortei publice, identiH· 
când persoana. domiciliul ei şi 
arătând totodată detaiJat in ce 
constă faptul incriminat, iar da 
că se poata şi activitatea zil
nică a ac~stui suspectat, 

Se atrage atenţIa publicului 
că toate aceste măsuri fiind 
luate în interesul ţării, este de 
datoria tuturor să dea autori
tA ţilor intregul concurs. 

Timişoara la 5 August 1941 

Primar, 
Eugen Pop 

Şeful bIroului MONT, 
Iosif FHdan 

în sticle originale. De vânzare la: 
"b'1AGUS" S. Ă. 

B.::dl Regele Ferdinand Nr. 1, 
lângă co fetăria "Bulevard" spre cazarmă 

-
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Eri noa M. Sa Regina Mamă Elena 
a vlzUat spitalele cu raniti din Capitala O sută avioane german 

Mosco BUCUREŞTI. 11 (Rador) - M. S. a vizitat următoarele 
M. S, Regina Mamă Elena a spitale. 
vizitat spitaleZ, ca rănili din Aşuăminlele M. S. Elena, Spi- bombardat au 
Capitală. lalul II Colentina" şi Spitalul 

M. S. a sfal de vorbă cu fie- .. Re!!elt! Mihai l". 
care rănit în parte. M. S. a mai vizital şi spita-

T" ,.~ltii 1..... .",lIp .. I'J ",/i"J~;n I 1 .. 1.. J.... Plo9f'U U .. J4 G #t:Hd 

Distrugerj considerabile la Krem 
de a sia de vorbă cu Regina primită cu lacrimi în ochi de BERLIN. 11 (Rador). - A- BERLIN. 11 (Rador). - Avf-
Ţării. i rănili. tacul dai împotriva Moscovei in oane de \l'ânătoare şi baterHle 

DDa general Maria Antone.SCD 
a vizitat 18 BPltale cu ranlU din tara 

BUCUREŞTI. 11 (Rador). - a fost primită cu ovaţU şi ma
Dna Maria general Antonescu, nHestaţH de bucurie şi de recu· 
a yizitat la 6 si 7 Audud tR uv .. uu~~ p .. uh u UP""U& ~u\;l"t" 
spItale 1 Iaşi, Soman, BAcău. Pia-
tra- Neamţ şi Buzău, peste tot intreprinsă. 

not1lltl1t1 dD Q 1>1'_ In ,4nnnflll'.a- .... H ....... f.o"" ... 11" .. -"".... ClUi di ... ~"' .. 
bue Să li /osl cel mai eficace Duminică la Sud de Smolensk o 
din/re toate atacurile date până puternică formaţie de avioane 
acum aSupra capitalfi sovietice. sovietice de luptă. care au fost 
Aproape o sulă de avioane g~r- ImprAştfate de t~rul arti1~rfei 
mane au aruncat bombe explo- antiaeriene şi împtedicate sa se 
sive şi mii de bombe Incendiare regrupeze. Avionul comandantn
printre eaTe şi bomb~ din cele lui formaţiei sovIetice, a fost do-

t O CI ca 
h.e...a .. _ Â_I.o __ Al..,.. .1.0 _A-.Jllc:u\-W'-o--

mut gri' "o om grea a pro- t . 
vocal distrug'eri considerabile germane au atacat apo a_vioa· 
la Kremlin. unde sau observai nele Inamice izolate. doborandu-

le unul după altul. 
BERLIN, 11 (Rador). 

t ....... bUnd .. t vI ~ .... t ...... dG 
vizionare au fost compleei 
truse DuminicA in spatele 
rulul central al frontului 
de avioane germane de 
"Stukas" care au 
două trenuri bllndate. 
zit de aprovizionare 
.. '015' .dIol ....... ,. 1-

rezerve de munitii 
plozie. 

IlllInllllllllllllllllllllllllllOlmU8l11r UmllllHllllillIllHI 1II111111111111111l11111 illllllllllllllllllllUllnlllllfllllllliflllllllfllltllllllllllllilllflllllllllllllllUllm!II incendii foarle întinse car. se. 
vedeau dela o distanţă de o su- 1IIIIIIIIIfllllllJltlffllllllllllllllllJlHlIIIIIIlUIliillilIIUIIIIH11IIllUIJIIIIUUlUlIOiimltllllllillllil1111 1II!IIIIJlIIlllilUliUl IIHIIIlIIIII!IUlIlIIIJ . 

Nouigreve la Fabricile de 
armament din U. S.A. 

NEW-YORK. 11 (Rador). -
Agenţia "DNB" anunţă. că lu
crătorii pentru fabricarea elice
Jor al consorţuJuf Curtlss Weight 
~in C .. I.1UT<.11 IN .. UI; ........ y) *" d.o 

claTat grevA. Din această cauză 
aceste uzine nu pot să li vreze 
comenzi de material de războiu 
în valoare de peste una sulă 
.... tl~ .... ftO dolari. 

fă de km. Un alt incendiu a 
fosl provocat in Răsăritul ora
şului unde au făcut explozie 
mai multe rezervoare de petrol. 

O fabrică a fosl deasemeni 
incendiată. Cu Ioa tă ;apărarea 
îndârjită antiaeriană. avioane de 
vânătoar. şi baloane au lost 
distruse. Numai un singur a
vion german nu s'a inapoiat in
"tI lu bu~u şu. 

1IIIIIIIJIJlilllll111111 1II111111!llllllillIlIllIllUIlIiIlIiIlU1:UlJilltllllllllllllllllll/!' IIIUIIIiIII IJlUlilllllltlll!tlllllllllllllllill!llllillllllIlilUlflllllllllflllfllll!l!lrlll1lIiIiIIIIlIlIflllllllll!JIIIlr,11II11ll1111111i1l1l11II1Ullli.IIHIlIiIlIlIlIIiIIiI11111111111111111"1 

D. DuH Cooper a declarat: 

Oceanul Pacific va fi teatrul unor mari 
evenimente 

ROMA, 11 (Rador). - A- ceanul PacHic va fi teatrul ministru a desminţit svonu-
i!enţia Stefanl transmite f unor mari evenimente. Vit- rUe relative 1. o apropiată 

DuH CoopC)~ la drum sp:n:: 'arul a adaogat dsa nu Ire- incercare engleză de a de* 
Singapur aacordahiariştilor bue luat in considerare cu barca pe continentul euro
un intervJev afJrmând că 0- prea mult optimist. Fostul pe au. 
1II11H1IliIUUlIIIIl!!H!!IItllilliiill!iII!IlIUIIIllIIlIll:ttlllllllll!lIl!!!llIiiIlIllIIl!Ullllili!!illlll!!lI1II1i1111111111l111l!ililll!iil!liJl!llll!IiII!ii!!lillli!WjWlilllilll!;w. li;i!:lII!IIHiilllJlJiIIi!IIn'lill!!1!lll!lIillill!i!ililllilmWlliilnIllIllIlIlIlIlIllV 

Pregătiri engleze în Asia 
SHAGHAJ, 11 (Rador). - Ă- ,malie din HO!lgkong a agenţiei 

gznţia DNB Ntransmite o infor- Domei, după care englezii ar fi 
1J1II1I"lIlllfIIllllllllllillllllliitillll1'IIIi!!!IIIl:H!llilll!!!j!illumllllll1It1111111! tHilllllllllllllUlUfI,RUlltll1111l1l1lllflllllllllllllllllJ 1111111111111111 lIIl'I~~!!'!i 

inchis autostrada dintre Thailan· 
da Malaca şi ar fi inceput con
struirea Unor fortificaţii Ia t 5 .. d t km. de graniţă. O echiplî de au pler u 15.000 oameni a fost concentra-

Celor v t+ •. eaZlf, l'~~~rer 

pe altarulreîntregiriiP 
s'a oficiaf slujbe la toate 
cile din Capitală şi provincie 

HUCUl{J!~Tl, 11 (Ra.dor) - hul finanţelor, inginer C. 
Ied s'a oficiat la catedrala SI. ministrul lucrărilor 
Patriarhii, servidul religios comuncatiilol', "eneral 
pentru pomenirea sufletelor şi pesct1 subsecretar de Sta! 
dnstir('a memoriei ostaşilor şi terne. dr. C. Dănulescu 
ofiţerilor germani şi români cret ar de Stat la munca, 
căzuţi in luptd~ pentru desro- Dea~emenf servicii 
birea Bucovinei şi Basarabiei aU fost oficiafe _. dllpll 
de sub jugul tiraniei bolşevice. liturgie - la toate biserici 

La pioasa ceremonie a asistat capitală şi provincie. 
1. P. S. S. }>atrlaraul Nicodim La aceste pioase 
dnH Mihai Antonescu pnşedtnte au asIstat pretutindeni ~ 
ad interim al ConsiliuluI de mi- gă Teprezentantii a 
niştd, general lacobici ministrul ci vile şi mHitare şi Un 
Ănărărli Nation~I". dp.np:l'nl Pn. n.1",,5.· ,.1 .. ", .. odi .. "lo"i 
pescu Dumitru ministrul de in· şi rudele celor căzuţi 
terne, general Stoell€s::u mlois- altarul reîntregirii PatrIei. 

1IIiIIiIlIIIiIliHlIl1Il1l1ll11l1l1lll1lilllllllliilllllllllillilllllllll!iI!llilllillll!1lilU:II!Ii!!il!li1Iil iiillii!iWillllIliliiillIlll,lIi11l!!llilllII !'. 

Com vor functiona comitetele 
deten8 ale ConsiliuluI de Pa Sovietele 

controlul f 1 
tă la graniţa Birmanief 100 a-

asupra roniu Ul· vioane americane sosite ca pie-
Până la intocmirea RegUla-1 5. Comitetele judeţene, 

BERLIN, 1 t (DNB). _ Fap- ciale din Berltn ca un semn sl- se detaşat~. vor H montate in mentului ppntru funcţionarea dpale tşi vor constitui 

t I ă f t l 't uzinele Ford. orrlaneJor interne şi externe ale conformitate cu legea 
u c pe ron u răsărt ean au gur ci Sovietele au pierdut 6 

fost \!aptur~ţi doi comandanti de co~plect controlul asU ta fr n- :1!1I1i'!IIi1l1l!1l!lIl1ll!!!Ii:!!IIU!!!III!IIII1II1I1I1I1I11I1IH1III11I!IIIIIIIJlIIIiIiIIIIII Consiliului de Patronaj. conform 10 Aprilie 1941. 
armate sovietice şi Un Impor- p o 10 00" O· h I art. 41), al Legii din 10 Aprilie Comitetele vor incepe 8 
lant număr de ofiţeri sovietici, tutui şi legătura cU liniile de.. aVioane o şe- 1941. Comitetel~ vod funcţiona ţiona chiar înainte de a 
este considerat in cercurile ofi- luptă. vice distruse dela în- după următoarele nOrme: decrehi privitor la 
IIl1nnntllulUllIlIIlIlUhllllnUllllltllllilllllliiliililflllUllIIlIUllltrllIIlJIlIlIWfllIIUHHllmllllllllll1lHIIIII!IlIllIIiIllIlIliIllIlIJlH UIIIiUIlItI!lIIllIflllIlJiIlI ti'" b • I • 1. Până la alcătuirea Comite- membril{)r. 

Declaratiile dlui general SloenescD pă Bl;!~i:l {~a~~;~:I.nl~~~ ~~:~:~tr~f~;d\:~;:~:/"!j~~~: ;:;::;;:111 
· · t 1 f· tiA 1 it ă I ale aviaţiei germane, aviatia de Comandantul garnizoane!, ca mlnlS ru lnan e or, t8 eg nr ca mpra· bolşevică a pierdut, dela 22 Iu- vicepreşedintt>, de Primarul ora- germano-l' 

mutul de ~eÎntregire nie, inclusiv operaţiunile de pe şulul şi medicul judeţului, Intru
fronbIl finlandez, peste 10.000 niţi în comitet de con~tituire; 

BUCUREŞTI. 11 (Rador). _ flaţia care ar dezorganlZ!l eco. de avioane. ei VOT propune 6 membri de-
D. ministru Stoenescu a dat dt- nomia naţională. semnaţi dintre preşedinţii Sode-

t tRIDllillllltllllllllllllillllillllllilillllllllllllllllJllIU 1llllIillmlllfllllli!UilllJ: 
rectorilor de ziare următoarele Toate popoarele care fac rls- tăţHor de o::rotlre şi asistenţă 
expIicăl1uni în legătură de fn- bolul fac mari sacrificii. Trebue GUVERNUL FR IITf1EZ socială ale jedeţulul, un repre 
tregire I să faozem şi noi. 8.11 U zentant al clerului, şi incă 6 per-

Bugetul est, foarte sănătos. Imprumutu are şi rolul pozi- a protestat Impo- soune cu activitate recunos::ută 
IăCârJ4u-fe încaşări mari. ltiv de a scoate capitalul tezau- in domeniul operelor sociale. 

Cheltuellie 'pentru ducerea dzat. In proporţie de 50 la su- trlva are.tarl De 2 In Municipii se pot cons-
războiului sunt mari ,1 depăşesc U. capitalul va fi astfel din nou Al· trui comitete municipale In con-
poslbiiităţ;le bugetului normal. pus in circulaţie. Der~IDIDI Dent! formltate cu art. 19 al Legii 

Reconstruirea Basarabiei şi Acest Imprumut este un a- U din 10 Aprilie t 941. 
Buconfvel reclamă alte sume vantaj socotind primele şi do~ V1CHY, 11 (Rador). - Gu- 3. Comitetele judeţene şi mu-
foarte mari. fUnd O nouă sarcină bânda ce revine la şapte şi ju- vemul francez a însărcinat pe nlclpale îşi alege 1-3 preşe-
pentru buget. mătate la sută. d. Pielri, ambasadorul său pe dinţi de onoare dintre persoa-

Nu s'au pus noul Impozite S'au cTeiat condiţii speciale lângă guvllToul spaniol să facă nele marcante din localitate. 
deoarece plafonul flscal a fost a- pentru ţărănime. Premiile se un demers pe lângă Sir Samuel 4. In comunele urbane şi ru
tins şi s'ar fi d~zorganizat eco- dau in maşini şi unelte speciale. Hoare. ambasadorul Angliei la rale. Prefectul judeţului ca pre
nomla privată.'· Participarea la imprumut tre~ Madrid ca privire la arestarlla şedinte al Comitetului judeţan 

Statul 'recurge la Imprumut bue să aibă un caracter popu· generalului Dentz şi a celor 36 va putea organiza . comitete 10-
I_+~._ Y""-+-" _x _~ ~ ____ ll 1 __ • _~A._.t ___ A_ ~ _.1 ___ •• _ .~ll_ vUf •• ~ , ..... "'~"" ~,,, U' ,IlU,U Ce- C8H: ale \..onSIJlUIUl ae l"atto~ 

aa incercait şi 
forte !ovietice 
rahile 

BERLIN, 11 
Formatiunile 
mâne care operează în 
lorul sudic al {ron 
răsărit, au facut un 
imms luptând cu 
foarte rea şi drumuri 
praclicabile. Prin I •• - •• ,'~""II 

marşuri neintrerupte, 
încercuit şi decimat 
soviţ!iice considerabile. 

Citiţi şi Iăspândiţi 

"R C n U 
recurgă Ia alte mijloace ca: in- actuale şi viitorul ţării. vaniului. naj.zia,. de cruaj 

--------------~----------------~--------~---1n 
Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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