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4 pagini 2 lei Române! 
Nu uita că ziua r d. 

REDACTOAItE-,EF 1.: 
oric. Ciura-ŞtefAaescu 

mâine pentru tine, peD
. tru copiii UH - ,i pentru 
Ţara ta dragă - nu poa
'e fi luminoasă, lntr'o 
Românie reintra~ită de
cU dacă pui umărul să 
ridici povara, Jinl1ă vi .. 
tejii depe front, subscri
ind la I 
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~DACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
itrada Em. Ungureanu, colţ cu 
5tr. Eugen de Savoya, Timişoara 
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Telelon: 39-36. 

)raşal Viipa,i 
,mplet distras de bolşevici 
VIIPURT, 5 (Rador). - Cor~,
ndf!niul agentiei Havos- oii anun
, că după primele impreşii, ora
l Viipuri par. complect distrus. 
'intr' o întâmplare e xlraord in ară. 
le două principal~ monumenlfl 
~oric" Castelul şi Turnul vllchiu, 
r răma, intacte. In ,chimb cat.
'ala ,,'e distrusă. toată partea 
r răsărit a oraşului nu mai exi
fi. iar gara este un morman d. 
Itr~ şi fierărie_ Nici un pod nU 
.căpot. 
StricăciunU" continuă, deoartlcii 

line cu intdrzieTl explodează şi 
eum. Au lost ducoperlte cinci .n. de ,xplozibil in subsolul ca
'fllului carII urma sef fifl aruncat 
• alt, prin acţionarea unui apa
'lt cu undfl 8curt~. Aparatul re
.plor a pulut fi Insă inlaturat la 
reme de lin la ndezi. 
Populatia Civilă nu va pulea 

tira in Viipuri decât mai tdrziu 
(ind Dutorită til~ vor şocotl că 10-
uitarii nu mai riscă "su,prin 
10rtal," • 
I1l111111wluum,UliililUllllllllllllllllllllll1lt1ll1llllllWUl1l1l11ll1l1l1ll11ll1mllIIll 

Mareşalul 
Mannerhelm 

• fost decolat ca ilJsig
sete C,ucii ele cavaler 
.1 ordinului Crucea de 
Fie,.. 

HELSINKI. 5 (Radar). - C.
re.pond,ntul agenti~i DNB (muntel: 

Din ordinul Fuehre rului. g.n,
raIul d, arlilflri. Iodl a remis ma
rllşatulu, Mannerhlllm infli" ... rl~ 
Crucii de caval" al ordinului Cru
cii d. her, carI a fost decernată 
d. Fuehrer. 

Remiterea solemnă.a Iăcut la 
Carti'Tul genlral al mareşalulut 
Mannerheim, in preZtmta ministru
lPi J~ ,.ă.bo; al Finlctnd.j şi n rll_ 
p",nnlanlilor armalei linlandeze. 
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Germania 
15.000 

irimite 
ione 

în Finlanda 

A grau 

HELSINKI, 5 (Radar). Co-
1'espondentu~ agentiei ONB anunlă, 
el tn afară de cantităţll'f adu.se 
din Germania, vor mal fi impor
tante in curând 15.000 tone cerea .. 
le pentru a aslQllra alimentarea 
populaţiei cU pâine. 

.. IMPRUMUTUL 
RBIN TREGIRII 1~ 

DlstruUătornl amerIcan "Ureer" a fost atacat 
de un submarin necunoscut 

Cazul a pricinuit o vie senzaţie in America~ insA 
el nu poate duce U. S. A. Ia război 

WASHINGTON. 5 (Rador). - t le reac1lun! exprImA mai ales sur- glltor american si fie fost atacat 
Corespondeatula genţiei "DNB" prinderea. Senatorul GeorJ!t>, pre- Aceasta nu este o chestiune, a a
transmite: şedintele comisiunU afacerilor shăi- dăugat el, fn care să se poată 8-

După O informaţie a mimis- ne a declarat, că la prima vecere copta o părere grăbită. Ar trebui 
trului american al marinei dis- incidentul nu pare de natură a el ştim mai mult in această pr1-
lrugătorul american .tGreer", putea să ducă ţara la rli.sboi. El a vint!. 
care .e afla in drum spre Is~ adăugat, că este cu neputinţa aşi Senatorul Van Huys membru al 
landa unde ducea C1:I rier, a fost face o părere deHnitivă înainte ca comisiunii afacerilor străinII a de
atacat de un submarin in zorii I ImprejurArile exacte ale incidentu- clarat. că nu e,eae, că acest inci-
zilei de Joi. . - lui să fi fost date in vileag. dml să poată duce St, Unit, la 

Nici o torpilă nu a atinSI SenatOl ul Austin Ver mont, re- răsboi. Dar dacă continuăm să ne 
tinta. prezentantul minoriUlţU a declarat, ocupăm d. C(l~aCQ nu n. privest,. 

Distrus1ătorul american a tras, . că este surprinzător ca un disiru- aceasta ne va duce la răsboi' 
aruncind. l!l'enadele au bmarine, I !DI!Iii4&' • L 
dar rezultatul acestora nu se 

cunoaşte. 7rll7rJl' LL R ' M -:1:. "l? 
WASHINGTON, 5 (Rador). -..:, I.r.l.lr~. eaeJe . Inal 

Corespondentul agenţiei "Havas.,. • b -. 

Of~n:~~:~al departamentului ma·· :şi Reaina Mamă. Elena 
rlnei cl distrugătorul .,Greer- a o' 
fost atacat, a pricinuit o vie sen-
zaţie. Anumite cercuri se intreabA au pr-imii Ia Castelul Peleş pe olite,.i; 
dacă acest atac nU se datoreşte 
unei greşeli. Intr'adevlir. infAţlşa- rălJiţl din spitalele din SilJaia 
rea dlstrugătorului Greer se a8ea~ 
măn! cu acea a celor 50 distru.- . BUCUREŞTI. 5 (Rador). - Eri pe ofiterii răniţi din spitalele dela 
~ătoare cedate Marei Britanii In şi azi Majeslatea Sa &gele Mihai Sinaia. 
Septemvrle 1940. 1 şi Majestat,a Sa Regina Mamă Dapii. Ttcepţi. oliterii au fost 

In cercurile Congresului, prime· Elena a primit la Caslelul Peleş opriti d. Majestătile Lor la masii. • 
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COlDunicatul militar 2erman 

Incercuirea Petrograclului continuă 
Oraşal se află sob focal artileriei grele ge,malJe. - Estonia 

a fost curăţită de bolşevici . 
BERLIN. 5 ~KadorJ. - Dela Car

tierul general al Fuehrerulul, Inal. 
tul comandament al forţelor ar
mate germane comunică, 

Pe frontul de răsărit opera· 
ţiunile sunt incununata de suc
ces. 

It:lc."l\uirea Petroli!radului 
continuă. Oraşul se află acum 
8ub focul artileriei i1rele ger
mane. 

Estonia a loat cu fă lUă de 
duşmani. 

In apele din iurul Angllel, avioa
ne germane de luptă aU scufundat 
noaptea trecută un vas de avaat.,. 
post şi un cargobot de 3000 tone 
a..,ariind grav un alt cargobot. 

Alte atacuri ale forţelor aeriene 
germane aU fost indreptate contra 
InstalaţU1oI' portuare. de pe coasta 
de răsărit a ĂngHel. 

AviaţIa britanică a Inregtstrat 
pierderi grele deasupra Mării 
MânecU. AviOanele noastre de 

yap~\u<>.-" ,1 .... Ulo .. l.. ... .. U .. .,..,.tAnK 
8U doborit 25 aparate inamlce. 

Cu prllejul unor atacuri razante 
date In Qolful de Suezsta, avioa
nele germane de luptă au scufun
dat un vapor de comerţ de 8300 
tone şi Imediat un alt cargobot 

, :a u_. 

de mare tonai. 
Incen::lrlle unor avioane sovte-

tlce de a ataca noaptea b:ecută 
nord estul Germaniei şi Berlinul 
au rămas fid efect. Ărtilerla an
tiaerianA a doborât un avion de 
bombardament. 

Comunicatul Nr. .9 
din 4 Septemvrie 1941 al Cartie
.. ului general al Comandamentu

.lui frontului romAno .. german 
BUCUREŞTI, (Rador) - Co~ 

manieat Nr. 9 din. Sept. 1941. 
Cartierul general al comano. 

damentului irotatului româno
gnman comunică: 

Se citează pe armată flotUa 
2 'Vânătoare 1. A. R. care a do· 

borU, io. luptă cu un inamic in. 
totdea UDa superior in număr, 
58 avioane. Bateria antiaeriană 
cipifaii~Pope8cu At1rel~--8D.blo: 
cotenent Balmez AureJ f care ... 
doborit ;U avioane baamlce. 
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D. Mackenzie King a declarat: 1. lrestlrea UBul temut \ 

b • JI, • d t '" b • lUd t ~ splroltor la TJmlsoa~Intr'l Tre ole Imple eca caraz 010 sa eoa ureze. di~~i~::~~~~~::al:~~~~;n~~t:t~~ 
lotr'uD razboi Intre cele doua emisfere . ~!~ 1~~nei •. din sir. Sad •• Câ'I~,!.t , 

AMSTERDAM, 5 (Rador). -Co- hole d. Mackenzie Kiog preşedtn- Vorbind despre asistenta dată Somand,u-l cU dou! focuri d~ 
respoodeotul agenţiei "DNBM tran- tele de consiHu al Canadei a ţinut Angliei de către Canada, el a de- armii. lndlvlzH ~Il incercat să fug~fat ( 

clarat că: "cu ajutorul dat pânl ! putând fi prinşI doi din ei I Bere1 
smite s o euvântare Joi. cu prilejul unul acum de cAtre Canada, An~Ha nu . neantu Gheorghe şl Dumt~r\rura 
După serviciul de informaţii bri- banchet la Mansion House. va câştIga răsbotul acesta. De alt •. Gheorghe-Duşi. Al treilea fhn~ 

1 as·' b - ~ leI, a continuat el trebue impi.de- . Identificat, prinderea lui, e. chesH~rura 
cat ca ac,st răsboi $ă denaluren de ore. .. 1 

Comentatorii militari americani cer: 

Fixarea UDol "Ciap de· pod" 
american 10 Europa 

într'an răsboi intr, c.ltl două ,mi- AduşI )a Blroul JudicIar şi cetiru .... 
~ C d t fi t cetati indoopl"oape de d. comisa!! "ertl. ana a ar pu ea pltn ~ll M • t l tăi dt. 

d.da mlaza. noapte intre An~Ha şi. arpozan, sa cons a a, c n )rura 
St Uit; vlzU sunt doi spărgător! indrăs1 

. n e. ~ ! neţi, Indeosebi Dumitru Gheorghe-lllra C 
Răspunzand, d. Churchill a spus, I Duşi, care este unul din cel mai) 

că marea pr~bleml mondială nu temuţi spărgătod din ţară, numelet,murll 
va putea să Ele rezolvati fări co- . lui adevărat fHnd Hropot Moise.; 
laborarea tuturor naţfuatlor din e- I are de 31 ani, mecanic originar1 tat c 
misfera occidentală. I din comuna Vladimir-Ucraina, fostP~ 

BERLIN. 5 (Rador). Cores- Comentatorii militari americani D. C~urchill a mai declarat apoi, cu domiciliu in Chişineu. tlt d 
pondentul agentlel Radoranunţă) nu au ezitat sl arate tn articolele că pană In prezent trupele i EI are la actlvul săU mal multe 

Intlrlrea garnizoanei din Azore lor, ocupându-se de Irlanda, Azore canadiene din Anglia nu au avut spargerf fiind urmădt de malţl 
ca şi febrila activitate dela Lisabona etc., necesitatea ffxăril cel puţin a loeă prilejul să-şi mhoare forţele multe p~liţli din ţad. ocar 
pun din nou In primul plan al ac- unul .. cap dc pod" american tn lor cu duşmanul, tnsă la momentul A fost condamnat la trei ani in-· . 
tualHlţii, problema poziţiei Portu- Europa. dat, ele vor fi printre primele a- , chlsoare, evadând dela Inchisoarea . ocar, 
gaUel. runeate in lupte, I militară Braşov şi recent dela cea ~ I 
__________ & ____ .T~ _____________ a D. M. Kint a c.rut intr. alt.le ; din TimIşoara. (car 

ca St. Unite .ă dea Angliei garan-, Cu actele dresate. spărgătorU~e SI 
tii a.,mănăloare cu cele dale Ca- au fogt inatntaţi tribunalului militar .• tanf2 
nadei şi ca Anglia să lie apărată, 1 

~~lIo~;~~e Ar;:::l:a~ntli "" .. ".,.. .14' Cttnemn I'IPITOL' ~d dE 
New ~ork Sun s~rie, că a~.st.. U , tJBl T 

Radio Moscova a lansat UD apel 
cAtre populatie pentru a strânge fier vechi 

"lut,;KHOLM. 5 (Rador). - metal vechi posibil, care va servi declaratii '!" 10lt CItite d, ma/o~t. O comedie de un haz ' 
Corupondentul a~enţiei "DNSM la construirea de avIoane, tunuri ta/lla amertcanilor ca multă ser!o- .. extraordinarI 'ţ ac; 
transmite: şi tot felul de arme pentru arma- zifat, căci ei .fiu It}t ,ţf6~-"'f·,;}· lcina i 

Postul de radio Moscova a lan- ta sovletlcA- "'!re canadei, nu au con~tit~it d,,- ~. - -. ·~~U ~~ . . rală. 
sat un apel [!llirQ """'l"'<4J-t1 ... p .. uuu lVletalele vechi vor trebui să fie cat O repetare a doctrin" lUI Mon- >: .. ~ . f -. _= . şi cal 
a strânge fier vechi. Imediat puse la dispoziţia autori- roe. . ~ ~ ~ rela\ 

LocuitorU Uniunii Sovietice vor tăţilor in scopul ca fabricarea si Un vecin aflU ti. #21'".poQ.1 .. w ti. ~ . ;gţ;f~ ~ -t . ~ ~:n\traţl 
fi bl d J ' • King ar trlbui .ă ,tie, adaugă zi- f ;'\/I'iiiI: .. __ ~l1rl. o 19aţi a pre a cât mal mu t poată fn[!e~'" n.,. tacQl&. :4 . ..J - î 

e _ .. F I _._.1'-' arul, că actualment, este cu n,pu- ~~_. ' .. 
tcSt wa lintCl a eiJsi an grup dll senatori 

Ca .A putem intemefa RomAnia pAnA la m ... • americani care să propună acor-
«iaUe pAmAntulai romAn •• c, subacrletl .a dar~a anor aSfm,nea garantii pen-
.Imprumutul de Reia.tregl .. e". . . I tru Marea Britanie. 

IIItnHnmmmllllllllmmllllllllllllftlllllltUlRlIRlllllllllllllllllllllllllllllllummmllllfllllHllHltllmllnUIllIIlIIiIIIII'!!i'liIIHl!1illtU!»:iIlitllnmlmHHllIll!l!l!llllt'iI!!I!!!Ii!lUIl11lll\!1I1IIlII'jfi!lt!!i!'!m1'li11IlHl!lll:lIl1ll1t11I1IUIIUmlllll!!!lIIIII!lIiUiiUlIlllil!ll 

La Cinema "THALIA" 
Un film sen'7~tioftc.l! 

J Dela facultatea 
I de luronomle 

1 s~I.~!~eO~:~u~._ 
,,,ula stuaenţHor r a
cuităţii de Agronomle 
Cluj cu sediul la Ti
mişoara, că inscrierea 
pentru examenele din 
sesiunea Octomnle se 
fac până in ziua de 

I 30 Septembrie a. c. 
• Inscrierile pentru 

1 
examenul de admitere 

j in anul 1 pe anu191"0* 
> Jar 1':l4l I 1942 con-

o extrem de riscantă şi amuzantă aventură la care veţi râde din 
toată inima. Un film a cărui acţiune se petrece la Niza şi Paris J 

Inceputul repr. 5, 7 ti 9 Dumlaecă ,1 Sărbători ,i 1. otel. 11 ,1 3 ci. m~ 

i tlnuJ. a se face la se-

I cretariatul Facultăţii 
Th .. lf., .... ~ .. Duh~yardul 

,

> Carol 1 Nr. 2, până 
in ziua de 11 Octom-
vrie a. c. 

Examenul de diplo-
001 pentru obţinerea 

titlului de In.iaer a
gronom va avea loc 
în zilele de 28, 29 şi 
30 Octomvrle 1941, 
Iar celelalte examene 
se vor tine intre 1-
31 Octomvrle a. C.t 

conform programului 
aHşat la Decanat.. 

Ralph Arthur Roberts 
HUde Weissner 

O i~l'~~:l1~ oxag~Tata savarşită 
de un procuror după un chef 

stropit cu multă băutură. 
Nici nu bănuieşte că el însu~i 

a fost autorul. 
Incep. repr. 5-7-9 
Dum. şi Să1'b. şi la orele 1 I şi 3 d. m. 

Cinema tografele Comunale 
cautA, 

3 cOldrolorl de bUete~ 
5 plasatoare, 
3 ucenici mecanici-operatori. 
Prezentarea personală zilnic 

la Directluaea Cbaemato~raf ... 
lor Intre o1'8le 12-14 1lude •• 

. Tor comunica ,i coadiţlunfle. 

\ 



/ 

J 6 IX. Anul XVII. 1941 -- Nr. 2348 E C OUL Pa~. 3 
--~"""""_."""""""""""""""I""""""""""" •• """"""""""""" ......... 
t Atenţiune i 

. . 
I~Intr'ull litru de apă mediclnală ~ 
d~ĂGUS" se află următorii cam· . 

INFORMA TIUNI , 
l~.nţ{, IonU grupate la săruri: BUCUREŞTI 5 (Rador) _ Sâ~-
Ut~fat de sodiu SO Na bătă 6 Septemvrfe ImpUnindu-se 
a 10.3228 mgr. la litru un an dela urcarea pe troD a 
difat de magneziu SO Mg • Majestăţll Sale Regelui Mihai, şi 

3.3760 rogr. la litru tot un an de guvernare a dluf 
~'IIfat de calciu SO Ca Mareşal Ion Antones(!l1, 'Il toate 
ef 1.6364 mlZr. Ia litru bisericile din ţară se VOr face ru
r~rura de Sodiu CI. Na. glciuni pentru pomenIrea oHţeri
le{ 2.4074: mgr. la litru lor, suboflţerilor şi soldaţilor ci
.i~rura de potasiu CI. K. zuţt pentru desrobfrea teritorHlor 

, 0.0231 rogr. la litru cutropite de vrhmll'-
~,rura de IlUu CI. _Lj. Se vor arbora drapele. Autori
i • O.008~ mgr. la litru tă1iIe şl intreprinderHe particulare 
)rura de amonfu CI. NH. vor lucra. 

'1 0.0005 mar. la litru 
~'lllra de sodiu 1. Na. 

CAUT servitoare priceputi la 
toate, In special la copil de 10 
luni. angajare {mediată. D-na Me
tea, EIisabetin piata CrucU, intrare 
prin str. Oltul of', etaj II, telefon 
30-16. 

& aduc. la cu.o,tinţii «lor In
t.ruati ccJ Subs.crtltariatul d • 
Stat al Aprovizionării CU Nr. 55311 
1941 a aprobat ca com,rful dtl 
pă.ări, oauă, brânzd, zarZavaturi, 
fruct,. p"t., slănină, aliment. CI 

6unt d. prima nec"itat. - mai 
pulin cam. - .ă lie liber fără 
nici un 1,1 ti, autorizaţii, atât In 

BUCUREŞTI 5 (Raoor) - Du
pă tnforma1U dela Ministerul Agri
culturii, "Argus" anunţă ci, plo
ile căzute în ulUmlle zile au fost 
Ilenerale. ArAftft'fle se fac tnel cu 
greutate in regiunile unde au fost 
ploi mal puţine. 

Treeratul a continuat fn bune 
condiţiuni şi se apropie de sfârşit.. 
Se COnHnlf-" 1'~l:'ult..tu.1 ta"olel ,1 el 

Inceput recoltatul floarei soareluI. 
Porumbul promite o recolti buni. 

VHle se prezintă mulţumitor. 
Islazurile şi mlrişUle nearate au 
iarbă suHcent! pentru vite. A tn
ceput se:nănatul rapiţel. 

tiI 0.0034 mgr. la litru 
I\murl de sodiu Br. Na 

Cinema APOLLon cuprinsul iud,fu/ui cât ,i dintrun 
LUNA FESTI~ Ă SFPTEMVRIE • jud., In altul. !'j 0,0002 mgr, la litru 

rptat de sodiu NO Na 
ti 0.4250 mgr. Ia IUru 
ptlt de sodiu NO Na 

!I Urme 
l.ţ .. ocarh. de magn. (CO H) Mg 
. 1.2490 mgr. la litru 

ocarb. de fer (CO H) Fe 

Vineri, Sâmbăti 

MÂrNI DESCĂTUŞATE 
Brigitte Horn~Y' 

Un mare film de arUl. Lupta 
pentru a se impune o perso
nalitate artistică. 

. ocarb. de mang. (CO H) Mn Duminecă, Luni, Marţi, Miercuri t 
0.0204 mgr. la litru 

urme 7 ANI GHINION 
~e Si O 0.0120 mgr. la litru 
fgta.nfp- n,.tt<a ........ 
1 urme 
kId de carbon liber CO 
1 0.0060 mgr. Ia litru 
I Total 19.4Y07 
~ aceste date rezultA el apa 
tlcinaJI .MAGUS" este o apă 
~rală .ulfatată, sadică, magnezi
lşi calelcă concenfratl .... ~ .......... -
.1 relativ mic de cloruri având 
lltraţl şi urme de loduri şi 
!Ilurl. 

Hans Moser Thpn T J"tS"'· 
11 Scptemvrie-13 Septemvrle 

URME ŞTERSE 
Christina Sonerbaum 

Frftz van Don~en 
1'1 "eptemvrle-17 Septemvrle 

ARIPI NOI 
(Pour le merite) 

Paul H .. ""t ....... u •. 

Inceputul reprez. Ia orele 5-7-9 
DumlnesA şi Sărbători ,1 la orele 

21 şi 3 d. ro. 

AM 

_~ sosit adevărata 

apă minerală medicina 1.1 ~ 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MA G U S" S. A. 

. 
PeDtra IDtregul material a

părut ÎD acest ziar - fără sem
nătură saa cu pseadoDim
rAspuDde Dumal d. CODst. 1. 
ŞtefăDescu, directorul Dostru, 
care e totodată ,i giraDt re.
pOII.abJl. 

DE INCHIRIAT pe 15 Septem
brie nemobUată. 2 C'Am~ .. ~_ D_t._ ... 
şt bale fn vflă familtară, V str. 
GemI 26 (Blaşcovici) InformaţU 
d-na Metea tel. 30-16. .1 ro T 

Conliliul d~ patronaj, a aeo,dat 
la int.rv,nfia dlai primar Dr. 
Eut-,n Pop, suma d~ 200.000 1.i 
p,/nfra con,lruirlla unui pal/ilo" 
pln/ra ollf,rii rănitl la spitalal 
militar. 

Primărfa face un călduros apel 
cltre populaţie ca să na arunc • 
păIărHle vechi şi uzate, ci să le 
pro..l_~ I .. ",U'ululul orOllor <lin str. 
Coroana de oţel, pentru confecţio
nare de pantofi pe seama neno
rociţilor fAră vederi. 

Wft"'P!J m 7 as 

In atentia industriaşilor 
~~ - - şi comercianţilor 

Primăria Municipiului Timişoara. n,ll, fn colţul de sus, In stânga. ffr
atrage atenţ{unea tuturor fndustri- ma Intreprinderii, nrul şi anul de 
aşBor, comercJantllor cu ridicata ,1 Inregistrare al acesteia, la Oficiul 
comercianţilor cu amănuntul (mă- registrului comerţului, şi sediul 
celari ,i brutar!) că sunt oblfgaţl IntrepdnderU. iar in coltul de JOI, 
să depunl până la 8 Septembrie I din dreapta, stampila, data şi sem-
1941 inclusiv, listele de preturi sau nătuca persoanelor care angajează 
mirfuri cari formeazA obiectul pro- în mod valabil firma. 
ducttef, sau comertuluI lor, valabile UrmlHn .. ",."lo .... tloolo .1", ~h h.:1.a 
1 .. .Ja'~lt:l tie 1 IUlIe ,1 1 ~eptem- necesitate, se vor Inscrie la fnce
brie a. c. putul listelor, cu litere mal mari I 

Listele ,e vor prezenta la prf- pâine, făină, mălai, orez, arpăcaş, 
măria municipiului, etaj 1, camera fasole, cartofi, ceapă, ulei comesti
nr. 45, fn fiecare zi, adeci Vineri, bU. lantp_ h,.an ... ,lLftll ..... --r--·_·. 
C"'_L",.,..~, :O __ A~v ...... ~' L..UUI, Intre f zahăr, oţet, carne de vacI, carne 
orele 7-2 a. m., şi 15-19 d. m., de porc, unturA, mezelurf, săpun, 

indiferent că aceste zile sunt săr- fncălţămlnte, Imbrăcăminte, lemne 

1 I I 1 I 
de foc şi petrol lampant. 

bător ega e, In patru exemp are. 1 f .i il e d 1 n raCt un e, s vor pe eps con-
Listele vor avea, fn mod obHga~ form cu dispoziţiunfle Legii sabola-

torIu, mărimea de 21' 34 cm. şi ~ jului, nr. lll5, modificat prin De
Tor aTea fnscrlse pe fiecare pa~U- . cretul lege nr. 2087 r 1941. 

~~"~""&""".l&"d~.I1.T.l"".a ......... & ... ,=,ct~~ 

La rinema "C O R S O" 
" >. 

Premiera 
dinam1l'111ui fib do znaro intcol.I;it<tte dramattcâ I 

. INFERNUL INGERILOR 
ALICE FA YE, CONST ANCE BENNETT, NANCY KELL Y. 

CHARLES V ANNEL 
O epopee a aripelor, 'a eroismului femenin, o splendidă 
frescă modernă şi un mare roman de aventuri din viaţa 

. plină de riscuri a zbură torilor 
Femeea zburltoare, fn luptă cu elementele cu primejdia şi cU dreg ostea 

Cel mai interesant şi poetic film despre aviaţie 

B:dl Regele Ferdinand Nr. 1, 
ângă cofetlrJa "Bulevard" spre cazarmA 

Jurnal de rlsbolu Nr. 6: Trupele român.e ~!1colo. de Nistru 

I
l Străpungerea linlel Stalin 

I Moda In America - în cu, ori - seria IV. 
_________ --_________ La ora 3 matineu: VIN PLOILE 
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Sovietele vor cere sc/Jimbarea 
regimului stl'âmtorilor 

-----
Turciei 

Iritre Turcia şi Anglia au început 
conversaţii directe 

BERLIN, 5 (Rador), - Cores
pondentul agenţiei Rador anunţă 1 

lu""'1..l ........... 1. ..... 1 ................... -..;.""'-...1. .... 14-1< 1. .. ......... ll ...... -c:a 

turco-lnniană Intre posturi de a· 
vantgardă sovietică şi de patrule 
turceşti, sunt primele ecouri ale 
unei situaţii care nu se poate men
line In Orientul apropiat. 
, La aceasta se adaugă incerclrlle 

ce se fac din partea s~vietelor 
pentru a cunoaşte care ar fi reac-
1t---- ~ ... ...,...9 .. .Q, .... 1'Ci&' ...llu.. .A.~1.._ ... 5'10 t ... 

cazul in Care ar adresa o cerere 
formali pentru schimbarea regi
mului strâmtorilOl'. 

Din cercuri bine Informate 
•• afirmă a.tfel. ci o a •• me
nea cerere nu va Intirzia.1 

.e produca şi aceasta va fi 
semnalul precipitării eveni-
-. ... 4.01.0.. .....0 ... , • .0 • ..l. p .. ...,...,.Io!II'dnr. 

poziţia Turcief. 
In l~gătUTă ca aceQşta nu pot Ii~ 

dtaş~m,ni, fenorate ştiriltl privi
toar, la conversatiile in curS, in
c~pul, dtrttct intre Turcia şi An· 
glia. 

IIlllllillllllllUllI1J 1I111111!11111J1I1i11II1 UlIlIIHllIIllf1flllnllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllml UlIIIII!II!IIIHIIHllllliillilIlI:lilllllillJllllllllllllllillillllllllllllllllllllllUlIUIlIIIIIiIIIIUIU UlIIIlil UIJ!lillllUfiUllillli II:HlHlliJllllllllllfl \1II11;! 11111111 !WlIliUiiiliIIUUHl 

Dacă ar părăsi Axa 

Statele-Unite ar InEepe negoEierl.ED Japonia 
Guvernul din Tokio este ferm deciM să urmeze 

politica de pâna acum şi să facă faţă 
oricărei eventualităţi 

. B E R LIN, 5 fRador). Co
'IBpondentul ae~ntl,t Rador tranS~ 
mit, : 

Dttsminţi"a un,i lntâlniri pro,c
tat, inlr, d. Roos.v,lt şi printul 
y ___ ...... _ .... J __ J_J_ .. .-" __ =_I .... _~ 
~a pruiJ slrăină să con/mul a B' 
ocupa d, po%i(ia Japoni.i fald d, 
Am.rica şi d. atitudin,a adoptată 
d, I!uv,mul StaJelor Unit. lavora. 
OU InceperU n,gocierilor. 
· La B,rlin loal' ac.,l, informatii 

.unl consid~rate ca lip,il, d, o 
baZă tI.rioasă. dat, liind angaja-

nia si IasI. din Pactul Trlpartlt . 
Aceleaşi cercuri zlaristlce cred, 

că declaraţUle fAcute Miercuri de 
prinţul Konoy. constftue UD refuz 

cateQoric ,1 că Japoala e.te ferm 
decisă.ă urmeze politica de 
până acum 'Ii să facă fa ţi ori
cărei eventualităţU. 

Numărul excesiv al orelor de munca 
Impuse in Industria de război engleza aduce mari 

neajunsuri producţiei 
m,nte/, Japoniei in cadrul Paclului LISABONA, 5 (Rador). - Co- Congresul a votat necesitatea 
Tripartit. respondentuI agenţiei Stefanl a- de a obţine o zi de odihnă pe 
· NF.W-YORK. 5 (R~Hlnr)_ - Cn- nnp.fl! / d'9.fIln>AnlL 

respondentul agenţiei ;:,lefanl a- uupl informaţii venite din Lon· vin unele pasagU ale reporta-
nunţI I dra cu privire la congresul labu- jelor scăpate la cenzura britanicA 

In cercurile zlarlstfce americane rist care a avut loc la Edlllbllrg, se intrevede, el In' timpul şedln
se declară, cA guvernul din Was~ se deduce că numirul excesiv al ţelor au avut loc discuţii violente 
hlngton ar fi Informat guvernul orelor de muncl Impuse lucrători- şl atacuri tari Impotriva guvernu
din Toklo, el eventuala soluţfona- lor şi lucrltoarelor din Industria lui cu prlviu la asigudrile so~ 
re"a problemelor amedcano-japo- de răsboi engled, aduce mari ne- claie. 
neze ar cere In prealabil ca Japo- ajunsud producţiei. --

BIIIIlJ!UIIUWUUIIIDIIllIUBUIiIIUIIHIJIIIIiIIlIIIIIIIIiIIIIIHllIHIUlIIiIIIIIIiIIIIIIlIIIII'IIDIUIiIiIIIIl1II111nllfllllllHtllIUIiliiIIUlllllllllflHIIII1111101111111mUlftlllllllHlHlnlllll!lllllDUlIUUWII1Illlllll!lltlHIIIIIHmII UIJIIIlIIIiIIIf~nllll!!III!UII[UllllJlllIll" 

· Poştll parlamentari Eomuulşti frauEezi 
. . condamnă bolşevismul 

Stalin a vrut să sacrifice poporul francez 
pentru ft bolşeviza Europa 

.1.1 
Alimenfarea popu~-
latiei franceze a fos 
- aSIgurata 

PARIS, 5 (Rador) - Corespoll,lIJ 
"entul agentlei .UNS" anunţă I l 

Secretarul {feneral al mlnlsterttJRI 
lui agriculturii a declarat reprej I 

zentanţilor presei, că recolta d~ I 

cereale din acest an asll!url al~' : 
mentarea populaţiei franceze. 

LJralle grAblrl1 treeratulul il 

putut asigura aprovizionarea peqJ 
tru perioada dintre cele douA re. ~ 
colte. ' • 

i;;I"u··i;;;ii't';~l 
în St.' Unitet~ 

WASHINGTON, 5 (Rador). ..j 1 
C<>ro"pondont;ul .,g"uit.,J ",ou."Dl~.!al 

Senatul a ,votat cU 43 votUl •• 
contra 23 un proect de lege pr~ ] 
care un număr de 6 până la 7 mJ c • 
Hoane contribuabili sunt obligatcri 
să plătească impozite pe venit. ac 

Proectul de lege va fi trimis dl S, 
nou 18 camera reprezentanţilor SP, t 
a fi adoptat In' mod definitlv. Ia 

Prin punerea In apUcare a ace1ta 
tel legi, veniturile fiscale vor spolrl' 
cu suma de 300 milioane dolari., ] 
RllllllllllllllillllllIIlillllllmmnlllllllllllllnllUlIIlilllllllIIUlnlllflUJlIYlllliirl e. 

~uuUawua' fA ., aUI Iq--

chlsoare pentrucă n'a a ~~ 
vut încăItămlnte standatl ] 

dl 
BUCUREşrI, 5 (Rador). - Pi, 

cu Roşu, magazin de incălţămint Y. 
din Capital~. .tr. Sf. ~OD tJou ~ rtl 
a fost condamnat la trei ani Inc~ 81 
soare corecţională mnde! nu a I r4l 
vut incăltăminte standard. i ka 
UlUHI1I1JIIIJJIIJJIIi UUlUIIIIIIIIIIIIHIIlIlIIIIIiIIIIIIIIIIIlIHIIIJIIiIlIUIIJlUWlJl-l d« 

Misi OD8rll amerlcanf ~~ 
IU lOd rechemaj r~ 

NEW-YORK. 5 (Rador), - el T. 
respondentul agenţiei .DNB" traiUl 

I smile următoarele. . ţă 
I Asociaţia din Soston a Misfo~1 el 
i rllor americani trimişi in strill" ~ I tate face cunoscut, că din calll 

1
, tensiunii situaţiei International =11111111 

toţi mlslonarU americani aU fo 
, rechematI. .. C-

! F;;t··d;';';i;i"~ ';U·"-1· 
PARIS. 5 (Rador). - Un grup I 

de foşti deputaţi ,i .enatorl 
comunişti francezi, au adresat " 
o scrisoare deschisă, foştilor 

câtuşi de puţin capabil si re
prezinte adevăratele Interese 
ale muncitorului. că Stalisa a 
voit să sacrifice poporul fran-

comunist vIctima oII ( 
Semnatarii man/llSfu/ai îşi e:t.- atentat la ParIs Il'. pon 

primă speranta, ca Illn acest rds-

1... p_ .. ~I ___ I, p .... ,_ _AW9.... ..1-

dică, cu toată energia, Impo
triva concepţiilor comuniste. 
pe care ei le apărase până a .. 

Ace,U foşti deputaţi şi sena· 
torl declară, In manife.tul lor. 
că partidul comuni.t nu a fost 

9-'_" l,u, ...... 'lfiirlo. 00....--;1 ...... 19 ..... P"""I"--~ 

truca armata sovietici si poa
ti invada Europa. la momentul 
pe care şi.1 Ta fi ales. Gre,e .. 
IHog 1.· • .u", .. z,UulO .1& lu.' .... p.-
rate de forlele armate germane 
pe cimpurile de bătălie de pe 
frontul de răllărit. 

bol ,e va ind/ta o Earopd paei. i .mi 
/icalii şi anită, in care loată la~ PARIS, 5 (Rador). - D. MaI1 ( 
__ ............ "". _ .4 I"~rw;_ 'fiI ~~ C.IU..... , ... o~ .,l"'F~~-~ .. ""_ .... ~<'!t j {'r, 

sd mdnânce. Sena, a fost Joi seara victima U'caPI 
Mall//eslal estt semnat. lnlre atentat criminal, s.lvârşJt In carti

l
l tic, 

a111 de: Marcel Glfton,lost depn- rut Ulas din Paris. , 
t l ASe CI Cd..,,!no.J. .. l trc"a .. d .. u blol"l"'i_ 
a • ue na, amamus, senator a tras mal multe focuri de re~ ; 

de Sena Martei Capron, deputat ver asupra victimei şi apoi a ·1 
de Sena, Pigin/ni fost deputat pArut. ' ( 
dl Sena, li 'ost primar al oraşa- Rănftul a fost transportat la si 

V LI.l' d ' >It t a: la/; Malako// Dtwez, deputat al taI un e s a constatat, Si1< sare. 
Era mal bine Dare aă Iii azi Dn depol'tat Î.rJ Siberia} este foarte s!rav.li. l-a fost exb 

dep4r1"trfelJtul.1 . TIInd, /'u;,t ,,/c;e un tflonte care străbătuse tNI 
laeredinţează averea B.lvată prin bravur.· oşte.rJilo,.: d'l 1- 1'" d li i "1 t l I Ei pre~e ,n" a .le era e 1, nere 'U a plămânului stâng şi pătrunses.: 
Imprumutalai Reintregirii. co",uni.t ain Franla. abdomen. ~ 

----------------~------------------------------------------------------------------~1) 
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