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DâlJd ŢăriI, elăm 
pelJtra noi. Liniştea 
noastră, il vutulnostra,. 
:sunt iJtJigurafe Î4t,.'0 

RomânÎe puternici şi 

JIlIlIlIiIIII" ~ .. i 
REDACT' 61 

orlca" OCJlt / 
l) . 

DACŢIA 

~d Strada Ea:. , ..:U 

o Str. EtI~en d... ..d1,oara 
n , 

T e1efo. .s9-36. 

:r ,Booseveltnrmareste 
evite o intrare dl

"recta III răsboi 
NEW YORK, 3 (Rador) 

I orespondentul agenţiei "DNB
ansmlte I 

.United States News" public' 
articol mai lung al unui mem-

11 al guvernului amedcan, care 
n este arătat şi care in(ăţişează 

':'tuatia actuală a Statelor Unite 
, felul urmUor I 
, Preşedintele Roosevelt urmăreşte 
~ evite o intrare direcUi. in răs

. bogată. Ajutati pria 
subscIierile voastre 1. 
Imprumutul Reîntre
girii .ă lacem o aatlel 

, de ţară. 

Uzina de· apă a Odesel a fost ocupată 
de trupele române 

Situatia bolşevicilor este foarte critica 
BERLIN, 3 (Rador}. Cu pri

lejul luptelor din jurulOdesel, 
formaţIunile de trupe române 
au ocupat uzina principală de 
distribuire a apei de băut, uzi-

Dă care era fortificată şi apă
rată de trupe 8ode1ice de tn
fanterle. 

Distribuirea apei de băut 
fiind intreruptă, situaţia ali-

mentară a trupelor bolşeviee 
incercuite la Odesa, care era 
şi aşa critică din cauza lipsei 
de provizii. a devenit şi mal 
grea. 
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~l, fllrnizând democraţiilor şi U- C 
1-j!lunH Sovietice arme suficiente omunicatul D1ilitftr lrerman 
t#ntru lupta impotriva Germaniei. 

.
l.:J Pentru a realiu această politică, 
ijpoporui american trebue să la a
'JlIpra sa serviciul m\litar obHgato
.'\I~, stânjenirea yleţtt economice, 
. lallspdrea controlului de stat şi 
:. !pod rea impozitelor. 

Dacă populaţia nU ar accepta si 

Aviatia română a luat o parte importantă 
la marile ~Dccese de pe frontul de Sud" 

doborând 433 l=~vioane sovietice şi susţinând irI 
chip admirabil operaţiunile armatei terestre 

" beă aceste sacrificii fără intrarea 
In răsbof, participarea la răsboi a 
St. Unite ar putea deveni necesa
ră spre a face posibili realizarea 
politicii externe a preşedintelui. BERLIN. 3 (Rador). - Dela Car- pânl pe deasupra centrului oraşu- 10 cartierele de locuinţe. 

Moralul este scăzut atât to po- Uerul i!~neral al Fuehreruluf, Inal- lut. Populaţia civilă a suferit pier- Artileria antiaeriană a doborit 
pcrlaţla civili cât şi in armată şi tul comandament al forţelor armate der! neinsemnate In morţi şi răni- şase avioane de bombardament 
starea de spirit este turburată germane comunică. ţi de pe urma bombelor aruncate engleze. 
prin divergentele care există In Pe tol frontul de Răsărit sunt l U1I1II11I1IInn1l11l1l1l1l1t1l1llUIIIIIIUIlIOIIIIIIilIIIIIiIIIllUlllllrnmml1l11l1111l InI1lUlilIIlIl1l1Rlli 1111111 1I111!1Il1l1ll1ll1l1ll1ll1ll11l1llUllll\1I111l1ll1l1IIUllIlIIl1llllnlUIJIIIIUIIIlIH 
cercurile guvernamentele şi mai in curs operaţiuni incunun:lte J M a b • 1. · 
~~e:u~~c C;~C~:ilio~~:!;~S~~i~rC~~~ deA~~:~fas~omână a luat o parte 1 • 8. Regele ~II al şI-a mărit 
mări să i a tgu e puteri di t to importantă la marile succese ," • • " •• 5 000 000 L 
dale. -ş s rea· de pe frOntul de Sud. Până la ; s uhscnpţta la Imprumutul ~elntreglf11a. . • 

1
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O 
română a nimicit 433 avioane I BUCUREŞTI, 3 (Rador). Ma- Faţa de acesle dureroase 

f
i cerere a sovietice şi a susţinut in chip 1 jutatea Sa RQgtlltl Mihai 1. a iri. constatări. am hotărit să apo .. 

.. dln-. Vburchi.ll admirabil operaţiunile armatei! mis dlui viceprQş,dinttl al Consiliu- res~ aUI mIa pe careI aRma .ub~ 
: terestre. t • . scrlS .. O a mprumutu elutre-

A
l lUI următoGr,a scrIsoare: girii la 5 milioane lei. " 

d ta B It vioane de luptă au bombardat t' • • a resa d!nl ooseve noaptea trecută instalaţii portuare i DOMNULE VICEPREŞEDINTE, Am dat dlSpoziţlune in acest 
NEw.. YORK, 3 {Radar}. - Co- pe coasta de Est a AngHel şi ae- f Cu prilejul călătoriei pe ca- sens administraţiei Casei Mele. 

uispondentui agenti2i "DNB" a- rodromuri din centrul AngHei. re am făcut~o săptămâna tre- MIHAI REGE 
nuntă: Pe marea Mânecii şi pe coasta cută in Basarabia, Mi-am dat D. prof. Mihai Antonescu vice-

Comentatorii Perason şi AUan olandezl şi norvegian~, forţe na- mai bine seama cât de mare preşedintel, Consiliului de minişlri 
anunţă din WashinGton Ziarului vale uşoare au doboTat ieri şapte este prăpădul făcut de trupele a multumit Majestătti Sale in nu
.New York Da'ly Mirror", că in avioane de vânătoare. Ârtileria sovietice şi cât de adânci sunt mele guvernului pentru această 
cursul CQnferintet din Atlantic d. antiariani a doborât aIte patru lipsurile care trebuesc impli- subscrier, şi pildă. care o dă. Regf-
Churchil ar li cerut preşedintelui I iar artileria navală Incă unul. nite. 1, Ţării. 
Roosev,lt să lix,zze o linie din cele In Africa de Nord, avioane de .35iJU ] a a fI AA 'Mn... I as lIS ....... 
de care Japonia Sel nu poată trece I bombardament ta picai germane 
fără ca Statele Unite să-i declare' şi italiene aU lovit In pUn cu bom
raSOOl. I L_ ...t~ .. nUh .. t1 drPl1 nt"l:;dtH de ar
iIllliliIIIIIHlIllilIHU!iI:!lilil:ll!iiiiliUIlI,lIlllill!liltIIliHl ,1\":''',' ", "',1;·1:)::'. Ulerle şi concentrări de trupe en-

NEW-YORK, 3 {Rador}. - gleze cu prilejul unui alac dat 
Corespondentul agenţiei DNB I contra Tobrukului la 1 Septem-. 
aDuDţă după "United Press" I vrie. ' 
din Londra că in cercurile brio I Noaptea trecută Inamicul a fl1cut 
tauica se declară. că dacă aYi-1 Incursiuni In Germania de Nord, 
aţla sovietică urmează a primi In centrul Garmaniei şi tu terito
intăriri. acestea trebue si vini riile Rinului şi Moselei. Atacul 
din America. unei formaţiuni de bombardtere 
Inlormaţia adaugă. că acelea,i 1 asupra Capitalei nU s'a putut des

cercuri britanice nu cred, ci voita in intregime. graţie pllterni
avioane eagleze ar şi fi trimi- cei apărăd a artileriei antiaeriene. 
Se III Uniunea Sovietelor. Numai câteva avioane aU ajuns 

Aviaţia engleză ii bombardat 
un oraş 'francez 

Sunt 31 n10rţi şi', 56 răniti 
PARIS, 3 (Rador). - Cores- morţi şi S6 răniti din populaţia 

pondmtul agentiei "DNB" trans- civilă. ", ~ 
mite: 'Avia/orii I1nglui au aruncat 

Un trimis spl1cial al ziarului bombe/e lor dela o foarle marfl 
.. AujourdhUt" anuniă că. două a- înălţime asupra unei colonii mun
vioanll britanic. au lixeculat Du- dforeşU, dislruţ;!ând 21 case. In 
minQcă un ataC impotriva oraşului l1ecinate nu .fI afla nici un obile
Roubaix car, ş'a soldat cu 31 tiv militar. 
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AVIZ 1 Cum' vor fi repartizate imobilele 
Cinematografele Comull.l.~b ezpl'opl'iate dela eVl'ei - Impol'taD.te DotărÎri luate de 

Consiliul de minişt,i 3 ~oDtrolorl de bilete, eu 
caaU" l,~j 

5 plasatoare. lai 
BUCUREŞTI, 3 (Rador). - Marţi 

2 Septemvrie crt., 8'a finut un 
Consiliu de miniştri sub preşeden
ţla dlu! prof. Mihai Antonescu vi
cepreşedinte şi preşedinte ad fnte
rim al Consiliului la care aU par
ticipat toţi membrU guvernuluI. D. 
praf. Mihai Antonescu vice preşe
dintele ConsiHului a dat dispoztţi
uni pentru aprovizionarea cu po
rumb ,1 alimente a regiunilor lip
site. 

D. ~tlneral Eugfln Zwidene" sub-
8eCTiliar de stat al romdnizării a 
prezentat situaţia cilrerilor de imo
bil, tlxproprialil dela tlvr,i, primile 
la autorltăti atât pentru Bucuril,ti 
cât şi pentra provincie. 
D. 'Yfcepreşedinte al Consiliului 
• dat indrumări pentru urgen
tarea luărU in posesie a loca
lurilor nece.are departamen
telor. 

celorlalte categorIi de 
indreptAtitllpe principiul 
exclusiv al merltulal 
.pecJal a. .ollclt.t ....... 
hd. 

D. proF. Mihai Anton.scu vie, 
pr~ştdint, al Con,iliului a .xpuş 
principiile d. baza al. nou,i l.gi a 
invalizilor, care pă,irând idflia de 
recompensă nalionald din l.gea tril
cută, p,ntru ac"ti 'roi ai N.amu~ 
lui se adau~ă ,i c.a d, a,ist,nţă, 
fntemeiată pll ridicarfla pr"ledo
nală şi runcfionald a invalililor, 
prin institut., atelitlrll d, speciali
tatii şi prin tngrijirlla Ca.,i inva
liZilor carti s, va Inliinta. 

unui an de domnle a Regelui Miaal 
1 şi de guvernare desrobitoare a 
dlul Mareşal Antonescu sA se faci 
prin pomenirea [n toate blgericile 
din ţarll a tuturor celor morţi fn 
răsboiul reintregirII. 

3 ucenici mecanici-operator lai 
Prezentarea personală zilJ1~ 

la DJrecţluuea Ciuemalotuf 'al 
Jor Intre orele 12-14 uade •• 
Tor comunica ,1 condiţiulllle. rll 

a rrll 
Mari fraude în gesiiunearota 

Asociaţiei Generale a InvAtătorilor din ~omânia ~ra 
BUCUREŞTI, 3 (Rador). - Par- o parte din nereguli, luI ti sunt illl'~l1r 

chetul a fost sesIzat deunăzi cu putablle, totuşi tot el e autorul! 
anchetarea unor denunţuri de e%- primului denunţ produs In cauzl om 
cepţional! gravitate. prin care se şi care a deslănţuit acţiunea jUltt. " 
semnala că: [n gestiunea .. Allocia- ţiel represive. Deaceea tribuDalul otl 
ţi ei Generale a lnvătătortlor din i-a Infirmat mandatul arestării, a. 
Românta" s'ar fi comis neregull şi precUnd, că deţinerea 1n preven

Dsa a prezentat sluvernulul sta- chiar fraude considerabile. Aface- tivă nu slujeşte instrucţlel judiciare, 
lutul definitiv de organizare a Ba- rea a fost repartlzatli. la Cab. 8 S'a păşit după aceia la audieri, 
sarabiei şi Bucovlnei şi decret~le instructia Ilfov, care a pornit cer- perchezlţlt şi ridicăr1 de acte. An
legi pentru aplicarea re~lmulul JU- cetăriJe. A fost arestat ca urmare cheta continuă intens şi probabil 'drl 
ridIc stabilit pentru provincHle H- casierul ajutor al asociaţiei. produce multe surprize. 
berate. f S'a dovedit Insă, repede, cI deşi 'dcl 

In urma raporturtIor primite'"1 @j~C§1@1@l@jr@1@l@1~~@lt§1[@J@rmrm~~@ll@l@1@m~ 
Consiliul a luat In discuţie pioble~ 1 t21 _ " ' t§], ICE 
ma lagărelor de muncA. şi a hotli-t ~ La Ctne0l8 "APOLLO ~ bsl 
rât ca o comisie fnterminlsterlalll ~ r@l ox\ 
formată din dnU I Ileneral L Iaco-If ~ D C ~ 
bici, ministrul Apărării Naţtonale, ~ » a m ade u p ă « ~ 
general Popescu ministrul Afacerl- ~ ~ 
lor Interne, general N. Stoenescu . '-8l la La 
minIstrul Finanţelor şi dr. C. Dă- @l MICHELE MORGAN GILBERT GIL @j dl 

lu c. prlve,te .trlbul
r •• Imobilelor rAm •• e 
după acea.tA repartiza. 
r., dupA ce aceaatA .... 
partizare va fi te .. mla •• 
tă d vlc.pre,ediat. al 
Cou.IUulal • dat ludlca
tUle necesare p.atraca 
eererU. lavaUsUor de 
rlabol .A lie •• UaIAcata 
c. precădere ca o dr.ap. 
ti clu.tlre a" Je .. tfet lor 
pentru 'Iară. DupA a. 
ee.ata vor fi haate in 
coaaideraţle cererile 

nulescu ministru subsecretar de @l Al doilea film francez din productia de după război. @J De 
stat al Muncii, si studieze şi să • l@J ~ ~ : 
faci propuneri pentru reorganlza- ~ @lIncomplectareJurnal"UFA" 519 ~ ţ~l1t 
rea sistemului de muncă In aceste"' IE'I lJ'ft1 Il 

institute. },8 r,:m ~~rarr.;., rara r,;,s ~r,:;, l"ft'n l::I OII 
Consilful a hotărât ca clnstfrea ~t@l@l~~~.&.u~@D~.~.U,SA@lrS)SI~~~~~t@1@r@J@ll~ • 

I aw • n 11 1 DP'?!sf?7Tr 

Distribuirea cartelelor 
BUCUREŞTI, 3 (Rador). -

Ministerul Economiei Naţionale 
a trimis instrucţiuni pdmăriilor 
eomunelor urbane pentru distri
buirea cartelelor de zahăr, ulei, 
făină, carne şi pâine. 

Ăceste cartele au fost distri
buite populaţiei din Bucureşti 
In luna Mal, aşa că cele ce ur
meazll priveşte populaţia celor
lalte municipii ,1 comune urbane. 

Norma generală fbă excepţie 
la eliberarea cartelelor este, ca 
fiecare persoană care face par
te din populatia urbană, are 
dreptul la o cartelă indiferent 
de vârstă, de profesiune, de o
rigine etnică. Nici o persoană 
nu are dreptul la două cartele. 
Distribuirea se va face in zilele 
fixate de primărHle respective. 

Normele de distribuire sunt a
cele apllcate municipiului Bucu" 
reşti. Cartelele fiind individuale, 
nu se eliberează cartele pE:lltrll 
popote, pensiunl bodegi, restau
rante, cantine, spitale etc. 

Deasemeni nu se va Incasa ~!~~7 
nici un fel de taxă sub nlc1 o ~ 
formA dela "cel cărora It se eli
berează. Toţi cei ce vor face 
declaraţH false, se vor pedepsi 
cu pierderea dreptului de car
tele. 

"Intreprindere serioasă cau
tă voiajori români, unul 
pentru Transilvania şi al
tul pentru Vechiul Regat. 
Cunoştinţa Iimbei germane 
este recerută. Oferte la re" 
dacţie sub "Banat- până la" 
5 Septembrie. 

La Cinema "CAPITOL"" 

Circulatia Intre 
Budauesfa _, Cluj 
tntreruDtl A.ngajăm lucrătoare la Regie: J'(.vt.r DCl}1t 

BUDAPESTA, 3 (Rador). bobinat şi la aazat () 
gfit;.esI:::;~t:~ ~';:~~:;I;~::::: A se adresa la, "";~ Lupta unui 'IIanlto~r!eclut~a:;:'jQ~:~: ~:rt::~:rj~:3;~~~ . 
rUor intre Budapesta şi Cluj a •• P .. o" ..... " I.d._trla ari I unui brloonier - ,i lupta tlnei inimi de femei. curajoasA pentru apararea Oftl',rei 
fo .. 4: Intrerup'" din cauza lnun- de A.A S. &. 
daţlUor. 1" UlIi COltii ftrl sprijin. aoestea Iwtt .itua~ile culminante şi captivante efi!l fthnD' ex~r3S 

Se crede că tntreruperea co- TIMIŞOARA IV, Spl. Tudor efln rnmJIt,d dA m:.rA !lUOCfl~. 
munlcaţUlor va dura dod zlle. Vladlmlreseu Nr. 39 In complectare I Jurnal d. război Nr. 6 ,1 Jurnal Nr. 519 .-
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AGUSIi se află următorii com· ) , 
enţi, IonU gmpate la săruri, ~. Ploile căzute In ultimele .Ile, aU plrl 10 Iunie 1942. I Secula Ovidiu. a confirmat eri ma)]-
at de sodtu SO Na 1 fost bine venite tntrucât pământul Deoarece numirea candldaţllor datul de arestare emis contra In· 

10.3228 mgr. la litru :!!le Uscase din pricina secetei 'ili a- cari Var reuşi la examenul din dlvidulul Szalat Pa ve] de 43 ani 
It 'lat de magneziu SO Mg , rlturUe se fil.ceau cU mare greu- Septemvde 1941 se va face numai din Buziaş, care are la actlvul sătt 
Ilţ , 3.3760 mgr. Ia litru tate. In unele regiuni, culturile de dupl epuizarea tabloului candida- mai multe violuri. 
fe 'at de calciu SO Ca porumb sunt puţin Intirziate. Po- ţUar reuşlti la examenul din 1940, II 

1.6364 mgr. la litru rumburlle sămAnate la timp şi cari nu mal este nevoie ca aceştia sli Pentru intregul material a-
~. rura de Sodiu CI. Na. au avut două praşile vor da O re- se Inscrie la noul examen din Sep- părut În acest ziar - fără sem-
e, 2.4074 m~r. la litru coltă bună. S'a Inceput sămănatul temule 19.1. nătură saU cu pseudonim-
• ~rl1ra de potasiu el. K. raplţel. == răspunde numai d. Const. L 
1 0,0231 mgr. la litru • Tribunalul Tlmf,-Torontal, com- Ştefănescu, directorul nostru, 

lerura de I1t1u CI. Lf. BUCUREŞTI, 3 (Radar). _ Se pletul Munteanu-Rusu, procuror Care e totodată ,i girant res-I 0.0085 m~r. la Htru aduce la cunoştinţa candidaţilOr d. B. Imbroane, aplirlitor d. avocat pODsabU. 
a~~rara de amoonoiouOC51. ~H'l lit reuşiţi la examdenul pentru ocupa- iA6UL ~_1iE t& lJI!!l fi 

. m.r. a ru rea funcţIunII e pretor dIn 1940, 
o- ura de sodiu I. Na. că valablHatea acestui examen ex. La CI' nema "CORSO" uli 0.0034 rogr. la litru 
t omurl de :!!Iodfu Br. Na 
i.· 0,0002 mgr. la litru Cinema "APOLLO" Mâine, Joi -, 4: Septemvrie 
al tat de sodiu NO Na LUNA FESTIVĂ SFPTEMVRIE 

0.4250 mgr. la Htru 
1- tit de sodiu NO Na 
!, urme 
1, drocarb. de magn. (CO H) Mg 

1.2490 m~r. la litru 
Il fdrocarb. de fer (CO H) Fe 
1 0.0204 mgr. Ia litru 

t
drocarb. de ro.ng. (CO H) Mn 

, Urme 
• ,Ice Si O 0.0 120 m~r. Ia Utru 
~bstanţe organice 

urme 
odd de carbon liber CO 

0,0060 mgr. la lItru 
Total 19.4';101 

La aceste date rezultă că apa 
dlclnală .MAGUS· este o apă 

laera!ă .ulfatată, sadică, magned· 

f. 
~t caldcl concentrată cu con· 

'ut relativ mIc de cloruri având 
'nUralt ,\ urme de iodud şi 
omurf. 

Joi, Vineri, Sâmbătă 
MÂINI DESCĂTUŞATE 

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

Duminecă, Luni, Marti. Miercuri 
7 ANI GHINION 

Hans Maser Theo Llngen 
11 Septemvrle-13 Septemvrie 

URME ŞTERSE 
ChrisUna Sonerbaum 

Fritz van Dong~n 
14 Seplemvde-17 Septemnie 

ARIPI NOI 
(Pour le merite) 

Paul Hartmann 
Inceputul reprez. la orele 5-1-9 
Duminesă şi ~rbltorl ,1 la orele 

21 şi 3 d. III. 

_~ sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

Cea mai uriaşă realizare a timpurilor 

~ 
"KlWIN/IIIi . lOU IS Il ItOM FI' LD 

Tl[1j!urA, 
1.0" 

D-aI'Q" CLAQt:NCf BQ.OWN 
Jurnalul românesc de războiu' Nr. 6. 

dE -

Trupele române dincolo de Nistru. Străpungerea liniei Stalin 

în sti ele originale. De vânzare la: 

"MAGUS" S. Ă. 
, B :dI Regele Ferdinand Nr.· 1, 

lângă cofetărla ,,8ulelard" spre cazarmA 

. Moda în America - în culori - Seria patra şi ultima 
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D:Uoosevelt va cere Congresului noi credite· Groaznic ,,3ccldeLI 
pentru aplicarea -legii °Dentro ajutorare a democraUilor rde's~pEoWnad-e!nt!u~1 Kang'e3nI1(i~ei},o'H~~a'v~asl.lL~c-

WASHINGTON, 3 (Rador). -1 mutării la Waahin~ton a con/"in- 1 ductfa de material de răsboi si. He 
Corespondentul agflnţitli .,DNB" fei In trei CfI trilbuia ad itI tind la sporită, preşedintele RooseTelt a comunicl, Zfarele publică şUt 
anunţă: MOfcova Intre reprllnntantii St. precizat, că este Torba să se cbel- că un avion de transport din ~efto. 

In conferinta de prtlsă d. Marţi, Unit" Anglitli fi URSS. . tuiască sume mal mari spre a se viciul transatlantic, care a ple 
pr,sedinte/fI RoosevfI/t a dflClarat,\ D. Roosevelt a refuzat sl ris- produce mai mult material. din America spre AngUa In Z ED 
că nu arII informatii asupra sco- pundă la întrebările ce s'au pus In In curând el va cere congresului de 1 Septembrie despre a ci 
pului sosirii în Am"rica a c~lor legătură cu ultfma sa cuvântare. aoul credite pentru pllne~ea In a- soartă nu se mai ştie nimic, Str 
47 aviatori soviiltici. 1 Indeosebi cu privire la informaţia, plicare a legii pentru aJutorarea prăbuşit pe o colfnă din Ma StI 
, nsa a caractflrtzat drflplabsurdd că materialul de d,sbof american, democratUl,?r. Din cele 7 mfltard~ Britanie. 
preSUpUnflTlla. că sosirila aCflsfor Va trebui să He mal bIne pAzit. acordate pană acum, ,aproape to Cele 10 persoane aflate pe ha 
aviatori ar li O indicatifl a slră- I In legătură cU cererea sa ca pro- tul este distribuit şi s a plasat co- printre care sunt şi 2 cetăţeb! .. 7. sp menzl de vre-o 3.5 miliarde do- meriaanf, au murit. .~ 

S ' 
: n Jar1in• -fi tor, a adău~at preşedintele Printre peTliilaoanele dlsPl\rul~ 

'" et t e te. .!§ se află f contele de BallIe la To~ au gaSI ra lcan 1 se vor cheltui sume tot mat mari preşedIntele misiunii internaţional 
pentru folosirea fabricelor existente olimpice. apoi expertul tehnic iC<l 
şi tot mal puţin pentru construirea ministerul aerului britanic Tayl~ 

ca prilejul muncii obşteşti de nout udni. Prin folosirea intre- directorul blbUotecH britanice, . 
prlnderflor mal mici şi incadrarea fnformaţlunf dela New-York pr 

BUCUREŞTI, 3 (Rador) - Par- care bine Inţeles şi-a declinat fabrlcilor care au lucrat pâD! acum Movat şi un clipltan din Olari 
chetul Ilfov a fost sezfz-at cu cer- competfnfa fn favouea parchetu- pentru consumul civil,.e pot ob- -t U It 

1 Af f 1 1 .:>. n e. . p 
cetare traficurIlor organizate de o lui civl . ace rea a ost in ce e ţine rezu tate insemnate. fi' O ' 
bandă de samsari (Paul Broitman. din urmă repartizatA la Cab. 1 tNdU ext! .. t

l
! Int

t
en

l
tf

d
8 de a Pt rdetlun; AMSTERDAM. 3 (Rador). ":ln 

Moise Rottman, Avrum Dascălu, instrucţie. Eri au fost audiat! In- gura" ucru u, ar se s U aZA Corespondentul agenţiei "n.N.B

l
l 

Carol Marcovici, Gustav Brociner, deiung cel bănuiţl precum şi func- un proect pentru Introducerea 
şi Leon Bercovici), pentru a sus- ţlonarii pe lângă care samsarU sus lucrului fn trei echipe. Problema coOunică , 
trage pe coreligfonarH lor -- mai pomeniti ar fi lucrat. Cercetlrile principală pentru realizarea aces- ştire venitA din Montreal Bl 
bogaţi - de fnconvenfentele mun- conHnu intens. tul proe\!t este aceea a transpor- nunţă, ca un avion eng'ez s'a pră.Carl 
cii de folos obştesc. Deasemcnl se vor face cercetări tulul materiei orfme ne"'~QAr .. , bust, t fn re~llJnPA ('out ... 1 ĂtlauU]lnal! 

Dosarul acestei cutezătoare AfA_ fa iatrcClga ţa.~4 Intru cat se cre- WASHINGTON 3 (Rador) - eului de Est'larm 
ced s'a tot plimbat, sede "Unl- de că banda avea ramificaţii tn Cornpond.ntul afJmfi~i "DNB" Avionul s'a sfărâmat comple' p 
ersul" destulă vreme pela mal mal multe oraşe principale din anun(cJ,· Toate persoanele aflate pe hor( ţiui 
toale formele de anchete judiciare ţarl. Mini.ttrul d. răsboi am.rican au murit carbonfzate. Printre viei IUC 
ba chiar şi la tribunalul militar, a comunicat, că mf3iunlla militară Ume se găseşte ~i comandant~ N 

,ov/~tică 30,i/ă prin Ala3ka cu serviciului transantlantlc al aviatiei ,erI 
.. ill M ••• Ud ma 

Atacurile aeriene contra Anuliel 
au cauzat la clădiri pagube de 430 milioane dolari 

NEW-YORK, 3 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "DNB- tran~ 
smite J 

Ziarul "New Y orlt Herald Tri
bune- anunţă din Londra, că pu
bllca tia economică engleză "The 
economtst" Inh-'un articol recent 
publicat constată, că atacurile ae-

dene JZermane date contra AngHel 
in primit doi ani de răsboi au pro
vocat la clădiri pa~ube evaluate la 
suma de 430 milioane dolari. ' 
După • The economist" valoarea 

tuturor clădirilor din Anglia se rl. 
dică la 24 mflJalde dolari. , 

doud hidroavioantl şi compusi! militare engleze. ~ pori 
din 47 ptlrSOanll, uttl o misiune flllIIJllHllIIlillIIlllllllll1lrulmllllllJllIIllIlIHlIlllJlIIlIlJllllllllllf/llIIlilllillllIll' brU 
de tRhnici~ni din avia(i" cari VOT 10.( 
vizita labricilll amlrican" dfl avia- L. 15 Septemvf'J au 
ti,. ! pe 

NEW YORK, 3 (Radar) - Co- Examenul de bacalaurea tan 
respandentul age.ţlei DNB anun- comercial _ 
tă, după AssocJated Press, că o 
misiune sovietică alcătuită din sesiune extraordinară 
doi ofiţeri superiori şi trei ataşaţi 
al ambasadei sovietice uu vizitat 
uzinele ..,Consolidated· spre a 
cumpăra avioane de bombardare 
cU rază de mare acţiune. 

81 
Il 

1IIlll11lmrrlllllHlI!!UllllllUlilIIlIlllIHllllllllumllrrllllllllllllllHIfIIIIIIIHIIIIIIIIIIHnllllfJUIHIlfIfl1I:f11I11I11I1HlIIllIfWIWIHIJIIWlllllmllJlfflll!lIiIlUIiI/ IIlIlIlIIlIJIIIl!!!H!UIHI ,Urul/UIIII IlIillIlU IUUUIIIIIIIIIIIIIIJI: UlUlIIJlIJUlllllllJU ilHllllmUmUnllIIllIlIR 

BUCUREŞTI, 3 (Rador) - MI 
nlsterul Culturii Naţionale şi a 
Cultelor aduce la cuno,tfnţ1i. ab 
solvenţllor şcoHlor comerciale su 
perioare, care sunt înscrişi la aca
demlile de comerţ, că exomenU 

A,"uiorul dai Angliei esie limitai !;!7;'t~:~v:r:fl~:t~~n:: 
tiU aceşti candidaţi. 

de posibilităţile Marei B,rilanii şi de r-ealftăţile geoarafice Inscrierile se vor face la iDS~: 
O i pectoratul şcolar Brcureşti până 

AMSTERDAN, 3 (Rador) - ne mulţumim cu proprHle noastre I răsbolul ar putea să fie câştlgat, cel mal târziu In seara zilei de 
Corespondentul agenţiei "DNSOI. sforţări şi să nu ne Inchipuim ci I de aUaţi fn favoarea noastră. : 10 Septemvrie. 
comunică: ;.. 

Ştiri di n Lon dra a nunţă, că d. i IlllIIHlfllfllUIlUlIJ IIII1UIllIlIir.III11J1tUIIIlIlIIII!III1I1I1I1J rrfllllHIIIUUIIIIIIUIHIlIJIIIHIIl!!UrrelllillllilIlHlJllflllllllDlllUIlIllIUilllmrlfllllIlIllWIIIHIIUIIl/I!II!lUrrlliJiIUIU !l!llIII!III1U1l1l1i1I1InUIHIIII!IIIIIIiIIIIIiIiIIIIIIIiIIIIIIIUIH !lUllliIIUrU! UlIIlIIlIlIJlIlUl1IlII 

Atlee Vice preşedintele Consiliu-.~ 

Il!II 

!~!r~e ~~~!~:lr:\i~~~ellaB~~~~~ i An:&lia "'F~ ·at·.!:Ica A~-gan:st·.!:Inal ".: a 
burg a declarat. că ajutorul dat " ""' J.l~.&j g " I 
Marei BrftanH de către aliaţi săi ; , .l''; .• 

ar fi limitat de posibilităţile de ~ VICHY •. 3. (Rad~r). - In c~r .. j special englez a sosit la Kabul xale la inceput faţă de gunr-. 
care. dispune Aoglh. şi de realUă- i c,;,rUe. pohhce Ş1 dip!omabce i şi se pare că el ar fi pus gu~ aui Iranului. Una dia aceste 
ţile geografice. ~; din V~chy se crede, ca Ang~ia ! Ternului aftianist lu' df- condiţiuni ar fi expulzarea 

Lupta nlt au ar fi incă caşUga- j exerCită acum asupra Afganls- ~ . ~. y anu 1 con • . . ' 
tă, Ar exista fncă oameni din i tanului O presiunii! asemăaă-I Iluni asemanatoare cu cele fi- tehlUClenUor germani. 
toate clasele sociale care nu-şi i toar. cu acela pe care o ezer- i ~ •• UI .r_ a .111...... m't ... ~ 
dau seama de gravitatea pericolu- r ci1a asupra Iraaului inaiate de -
lui şi de forţa inamicului contra lAI T 1 
căruia luptă AngUa. 1 Intrarea trupelor engleze la 1 ru p e e 

Trebue să ne ferim de două! acea ţară. ' t 
lucruri a terminat oratorul, să nu 1 Acum patru zile Un tdmia i se află la 40 km. de Petersburg 
._I!i!il!I!!!II._JL&_,.L_1iIf!I2.4 ______ lliI_.I'l&,!lI!I!lI!I:liilll~iII_ •• m8AIfi,.I:I! .... ~ ....... _iI!~rlIIIiIIIrl<~.t,'at4t!tiiW' 11 • j , 

HELSINKI, 3 (Rador). - Co- d~alungul oeii ferate ce merg,. 
Era mai bine oare să f# azi UlJ deportat îlJ Siberia J reapoadentul a~enţiei "Stefani" la Petersburg. 

lnuediDlează averea salvată prin bravura oştelliJol'-' anunţă, că trupele finlandeze Trupele mareşalului Manner· -, I au cucerit localitatea Rajajoki heim se găsesc deci la mai pa· 
Jmprumflta/ai Reintregirii_ sitnată la sud-est de Terjjoki ţin de 40 km. de Petersbur~. 

----------~----------------------------~. 
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