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Telefon; 39.36. 

şi fapfe 
electric - al Ti

e admirat de către 
oraşului nostru, 

. rând pentru pundua
ti putem 

care circulă. Dease
confort, curăţenia 

şi bunacuvtinţă a per· 

:llIIl!II~nleDt însă, dintre aceia 
azi, confortabil şi 

. ca tramvaiul timişo· 
treburile lor, ştiu cum 

EXPLOATAREA 
LUI IN COMUN 

~ .. ..... ... ... _.. .II _ J ~ 

lor in termeni mai 
. şi cum a evoluat până 

? 
bun ne oferă prietenul 
. L'drea, cU ,.,Ghidul Ti

care va apare peste 
din cuprinsul cărei 

eml'lIIi.li;a scoasă - CU trudă 

'1""'I.I~I"~ltatea specifică li dis-
1st care estl', 10-

Ion Stoia-Udre3 -
datele interesante ce 

tl/lltl.:e!ISIa expluatan, ::i'a lu

. Timişoara in 8nu11869, 
întreprindere de 

cai. 
primei linii fera le 

in anul 1868 din Ce
la .OspătăTÎa Regina 

din Fabrică. Linia a 
circulaţiei la 8 Iu 

In acel timp, Societa
de urrnă:oarele 

'de transport: 5 vagoane 
12 perechi de cai 

~erechi de cai de rezer-
1 Era compus din: 

, 6 încasatori, 7 vi
p1izitori de linie. 
1892 ConRiliul comU

,\_.'ll·tt~t Societatea de tram-
. Îaeă o propunere în ce 

schimbarea sistemului 
bre, prin utilizarea 

:. mai moderne şi anu
întrebuinţarea energiei 

s'a aiuns la Incheierea 
{ontract de concesiu

baza căruIa societatea 
> sia rOOf'~Q1"t1'Zat f:uh 

de .. Tramvaiele Co
Electrice din Timişoara, 

pe Acţiuni". 
de construcţie şi de 

re au fost terminate 
tul anului 1899, iar 
electrică a inceput 

de 27 Iulie 1899. 
elechiHcar(', circulatia 

tatea tramvaiulul a 

zultă din datele: ce Urm~f,Z3: 
Lungimea totală de cale fe

rată e,te de 37.539 m, iar lun
gimea de exploataTe dG 18846 m. 

Parcul de vagoane constă din 
57 vagoane motoare şi 18 re-
morci. < 

Vagoanele construite in ateli· 
erul propriu sunt în parte corn· 
binate In unităţi gemene, cu 
frână electrică re patru osii, 
semnaJizatoare eptice şi I'!apta
tori de curEnt tip panlogTaf. 

Exploatarea are azi un stabi
liment central, ale cărui depouri 
- •• ,--~ _~ __ l._. HA t" " .. u IRQQ 
1909 ti 1927. Ca paei ta tea tota Iă 
a depourilor este 67 d~ vagoane, 
nesocotfnd partea o:!upată de 
atelier. In sb bilimen tul centra 1 
există o şC'oală şi un cămin pen
tru ucenici. 

Desvoltarea şi perfecţionarea 
trafIcului se poate caracteriza 
în mod sumar prin trei cifre I 
.pt: \,;4uu L.I CUl YQl ul ............... 1 ""'·Y>&O"'" 

nevoie de o oră şi jumătate 
pentru a parcurge distanţa Intre 
cartierele Fabrică şi IoseHn, to 
1919 ...... 0\ *'!=p .. IOQ\ rOd •• " 1 .. 
32 mInute, iar astăzi la 24 mi
nute. 

Ci-cuJaţia se face după un 
plan scris, calculat astfel că in· 
tervalul de timp intre două va
goane si fie cât se poate de ~gal. 
Numărul anual al căIătorUor 

a fost in anu11939 de 15,394.991. 
Pentru transportarea acestor 

calatorit tII allul 1 ~,}~ .. 'au p"r'-

curs 3,243.687 vagoane kilometri. 
Exploatarea tramvaielor face 

ş- transporturi de marfii. pentru 
particulari, într gara Fabrică şi 
liniile industriale ale stabilimen
telor publice sau particulare, 
remorcând vagoane de cale ferată. 

Pe lângă tramvaie, Intreprin
derea mai exploatează şi un ser
viciu de autobuse. 

Pentru a face faţă cerinţelor 
tot mai mari ale circulaţiei. şi 
mai al~s pentru a descongestio
na unele puncte mai aJ!lomerale 
ale oraşului, în anul 1940 s'au 
comandat şapte troleybuse, cari 
vor fi puse In circulaţie în anul 
1941. pe artere unde nu se 
află linie de tramvai, adică pe 
parcursul Piaţa Lahovary-podul 
Şaguna-CatedraIă' GlIra Domniia 
Elena-Piaţa Drligă1ina. 

Ăcest parcurs se va completa 
mal târziu cu porţiunea dela 
Piaţa Drăgăl1na- Str. 1, Văcărescu 
·Bul. Carol, Str. Brâncoveanu
Str. Ciordaş-Piata Lahovary. • • 

avânt care a depăşit Afară insă, de aceste contri-
e. In Gn~11 t 898, It> 1:.uţltlDI th"! Ithfdare In Timisoara. 

cu cai numărul căli- asupra tot ce este interesant de 
fost de 874.900, iar la ştiut din metropola Bănatului, 
electric în anul 1900 opera lui Ion Stoia-Udrea mai 

2.397.492 călători. are multe, foarte multe surprize, 
1903, oraşul Timişoara care vor constitui o lectură de 

. intreaga avere mo- un deosebit interes şi folos mare. 
imobilă a societăţii de Vom mai reveni la timp, a-

şi de atunci a adml- supra .Ghidulul Timlşoarei", în
În regie proprie aceastA. trucât este, cu adevărat, o ope

sub denumirea de ră, poate cea mai bună din câte 
le Comunale Timi- au apărut pânâ azi, la Timişoara, 

de acest gen. 
actuali exploa\ărlt re- «:'0 •• *. 1. ,teIA.es.a 

.... "Sângele german a curs ală
turi de al nostru peatru o cauză deo
potrivă universală şi românească. 
El creÎază o realitate, care ne im
pone datoria unei sincere recaDO. 
ştinle şi c01Jslinţeşte chezăşia drep
ta/ii noastre." 

(Din ar1.lcolul .ZI de bucarle şi 
de speraoţâu apărut in "UNIVER
SUL" Nr. 202, Anul 58). 

Si marele industrias Ford 
!J 

este impotriva interventionismului nefast 
al dlni Roosevelt 

NEW. YORK, 30 (Rad()r).-
Corespondentul agenţiei 
"Stefaniu anunţă: 

Cu prilejul imglinirH a 70 
ani, cunoscutul industriaş 

american, Ford, a lallsat un 
manifest anti.jDvenţionist, in 
care ccndamnă, asupra, pro
paganda belicistă ,i politica 
intervenţionistă a oamenilor 

răspunzătod din guvern. 
F()rd işi exprimă increde

rea in pacea viitoare, care 
trebue să fie intemeiată pe 
o nouă ordine mondială • 
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Incordaro tot mai rnar~ Înfr~ 
J a po nia şi State le-U n ite 

TOKIO, 30 (Rador). - Co- pleca la 8 August, probabil deosebită însemnătate reuniunii 
respondentul agenţiei "DNBu din Sanfrancisco. la .. Casa Albă" a principalilor 
anunţă I colaboratori ai preşedinlelui 
Faţă de încordare. tot mai O reuniune importantă la Roosevelt şi a şefilor majorită-

mare dlntre .JapODla ŞI '::)18- (l~ ,J~" .... , .. r_#; .... J._ ... 1. J~ .. ~ 

tele Unite, ambasadprul Ja- Casa Albă adunări, dnii Barkley, Raybum 
poniei la Washington a dis- şi Mac Cormack. 
pus ca ministrul.Japnoiei d. NEWXORK, 30 (Radar). - 1n cursul reuniunii au fost 
Wakasllk.1 sa ph::",,, h~ TuJo.Ju I co,. ... pCO"rllJft/ .. 1 n~nfi"'i .. Stll- .. ""a""in"l.. rlOarila 1"r",hlllmlfl ,j 
spre a face un raport gu- Fani" comunică: în deosebi cele care privesc 
vernului. D. Wakasuki va Ziarele americane airibuil o Extremul Orient. 
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Manevrele anglo-sovietice 
nu impresioneazcI poporul turc 

ISTAMBUL. 30 (Rador). - cu interes de opinia pu- "Tassu fără a adăuga un 
Corespondentul agenţiei blică turcă. De altfel sgo. singur cuvânt de comen-
"Stefani" anunţă: motul făcut la Moscova in Iariu. 
Desminţirea germană la această privinţă, lăsase cer- Astfel o nouă manevră 

informaţiila ruse privitoare curile politice şi populaţia anglo-sovietică s'a născut 
la descoperirea unui docu-
ment dovedind intenţiile a. turcească absolut indiferente moartă şi desminţirea ger-
gresive ale Germaniei faţă Ziarele turceşti s'au măr- mană a Inmormântato de Ii
de Turcia, a fost primită ginit să publice informaţia nitiv. 
IUIlIIIUHIIIIlIIIllIIIII!II!!IIII!illlli UlldllllllllUillllllIIlilllIliJIIlllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1ll 1111111111111111111111!1111111111111111111111111 mlBll1l1l1!!llIl11l1! 1I1111111111111l1l1ll1ll1l1I11l1UlIlilillIIllIlllllllltl1U11I1II:HInIIllIlB 

Trupele române şi germane Ioaintează 
cu succes in Ukraina 

Retragerea bolşevicilor a fost tăiată şi la Rug 
BERLIN, 30· (Ra- cea inaintarea lor tragerea deta,a

dor), - Agenţia "O. in UkraJna. mentelor soyletice 
N. B .. " află că ." Ia III regiunea de Sud destul de Jmportan-
29 I .. ne trupele ger-
diane şi române ,1_ a Bugutuf, trapate te ca număr, dis-
au continuat cu suc- aliate au tăiat re- trugându~Je. 
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Armata '" germana a inaintat 
departe 

I 

Smolensk şi se află în preajma MoscoveI de 
BERLIN, 30 (Rador). - In cente informaţiuni asupra găsesc deja departe la Est· 

cercurile poli tice dia. Berlin luptelor dJn Est, că trupele de de Smolensk, operân~ pe 'o
.e .flă, dia eele lDai re- impl'ospătar. ger malle se seaua ce duce la Moscova. 

2fy 
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D. Churchill caută un "supra om" CINEMA" THALU 
pentru a salva productia de armament a Angliei Q comedie delicioas~ plină de 

Armamentul aviatic englez a suIe rit o serie de neplacerI 
si lovituri inevitabile 

STOCKGOLM, 30 (Rador), 
_ Corespondentul a.genţiei 
"DNB" comunică I 

Primul ministru britanic, 
Churchill a declarat in Ca
mera Comunelor, că propu~ 
uerea de a creia un Minister 
al Producţiei nu numai că 
nu rar ajuta ia sarcinile sale 
dar iar pricinui noui com
plicaţii. 
Dacă miniştrii ce se află 

in fruntea Departamentelor, 
- a precizat d, Churchill
DU ar fi capabili să-şi reali
zeze programul, nu ştiu cum 
",,' __ __ L_I. _ .... t'W~"A lace 

aceasta. Arătâlldu-se haosul 
care domneşte in producţia 
armamentelor, dsa s'a expri
mat deziluzionat I 

"Nu ştiu care ministru, 
care nu cunoaşte materia de 
care este vorba, ar putea să 
facă acest lucru. 

El a intrebat apoi pe de
putaţi unde cred ei că Se află 
această .. suprapersoflalitate4'. 
Dacă aţi căzut de acord a
supra acestui om, a adăugat 
primul ministru, spuneţI-mi 
şi mie numele său". 

In cursul dpI'IAf'Af!H!,,", .. nl_ 
ulterioare pnmul minIstru a 
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Conferintă administrativă 
şi economică cu primpretorii 

amintit că după Înfrângerea 
Franţei, ministrul britanic 
al prod ucţîei de avioane a 
luat asupra sa comenzile de 
avioane făcute d.e Franţa în 
Statele Unite. El a declarat 
că acest fapt a fost O şansă 
neaşteptată, adăugând că du
pă sosirea acestor avioane 
in Anglia la.ar fi fost aduse 
acestora Jlumeroase modifi
cări. 

Trimisul special al State
lor Unite d. Harry Hopkins 
ar fi studiat Clt expertii ,,
___ ... _ •• ,u U~ A Vlape aUlcul-
lăţiJe ce rezultă din modifi
carea aparatelor construite 
la cererea franceză. 

D, Churchill a făcut apoi 
illuzia la un anumit număr 
de lovituri şi de neplăceri 
inevitabile pe care le-a su
ferit armamentul britanic în 
domeniul aviaţiei. 

Eri inainte de masă a avut 
loc. Ia prefectura judeţului Ti
miş Torontal, o conîerinţă ad
ministrativă şi economică cu 
pt{mpretorH din judet. $!>(Bnt~ 
fUnd prezidată de d. col. AI. 
NASTA, prefectul judeţului. 

locale pentru 
populatiei, ele. 

a provl ziona rea IlUIiUIIUIitUiIIIIII ~III1lIllIlIlIllIIJIIII!IIlIfHIIIIiIIIIIllIIIlIIU"lIInIlIlJlIlIIIIi 

Primpretoril au primit in
structiuni amănunţite cu privire 
la felul in care trebueşte decla
~ .. L g4Auf, formarea comisiilor 

Conform noului Ngim al va
lorificării grâului agricultorii 
p ... t vlnd.e dlu ~lucul lor con-
sătenilor lor, nimeni insă din
tr'o aHă localitate nu poate să 
cumpere grâu, aceasta o poate 
face numai moril~ !Ol"11 ....... ..,. ...... -

cianţii. 

Cinema 4POLLO 
o spirituală comedie ame
ricană, plină de veselie in

tr'un cadru elegant. 

INDISCRETII 
Olivia 

Fiorii 
• v 

prl111dVerU 
•• 

de llavilland 

Walter 

ft Â 
It:..:~\ 

~ 

Cn~IEMiA "CAIPIHTOllr Mad!elne~Carroll 
b,făţişează întrtun cadru modern si ele6!1nt ,_1 .......... .la''''' p1J.m::: ae plcanterie şi humar a 

de primăvară asupra unei familii de burghezi bine 

Inceputul reprezentaţiilor 5-7-9 
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,) strălucită premiet'ă pentru ţara Întreagă ! 
~'i1 mare film muzical eu nn farmec inedit! 

cu 
llse Werner Karl Ludwig Dfehl 

Ioachim Gott schalk 

Prima iuhire a marei cânterete Jenny Lind şi drumul ei spre glorie 

Reprezenlanţiile Încep la orele: 5-7- 9 
Dumineca şi sărbători şi la orele 11 şi 3. d. m. 

Fred Mac Murray Dumineca şi sărbători la orele 11 şi 3 d. 

1
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Primăril Municipiului Timişoara 

BirO'1I M O.N.T. Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 Xu 

Nr. 695/1941. 

Publicaţiune 

Agenlură generală de comHţ Timişoara II. Strada 
gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Cower~ sub Nr. 280j101 
mijloceşte vânzări, ca mpărări, schimburi ..,1 ; ..... 
1-. .. 1.11 ... T .... t'" IIIIUUD,urlle pentru vânzări de case, 
pământ, cum şi cele pentru iachitierea locui 
blicăm gratuit in ziare, şi servim clienţilor D 

informaţiile in legătură cu formalităţHe de către 
de inchirieri. 

:Se • duce Ia cunoştinţa. gene
'ală că, in ziua de 2 A"gust 1941 
Intre orele 10 12 se va f<tce o 
probĂ gen' rală de ~ctionare a 
... ~ ...... l .... " .1 ..... laH'Ji::I, pentru a ~~~~~ .. ~~=~~=~~!~~~~~=~~~~~rf~ 
verifica d~că acestea Llnct one:?
ză în mod normal. 

Popuh\iil or~şului (ste rugafă 
a lUi la cunoştinţa că, aCf1asta 
este numai o probă de verifica. 
re din punct de vedere tehnic al 
funcţionării sirene!ol", şi nu un 
txerc'ţiu de Apărare Pasiv~, 
prin urmare la auzul sirene/of -
activitatea pe teritoriul oraşului 
- continud a li normală şi a
dăpostlrea nu este obligatorie. 

In viitor sirenele" nu vor mai 
fi puse in functiune decât numai 
in cazuri reale. 

Timişoara, la 29 Iulie 1841. 

Primar: Şef Bir. M.O.N.T. 
Eugen Pop Iosif FHdan 

Case ieftine de vânzare: Circ. 1/. re şi dependiţie. cu curie şi 
Casă cu 4 locuinţe curte. - vi grădinii, Frule{(o. Cad cu 2 came~ 

apă şi canal in stradă; Casl cu 3 came- bucătărie, cămară, curte şi 
re, baie, bucătărie, camari şi separat zidire cărămidă arsă, pompl ti 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; Alte 2 case cu câte 1 cameră ~ 
cuă cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 dinţe, curte şi grădinii, 95 şi 
camere şi dependinţe, curte mare, apă I In centru Orovi(a, ieftin de . 
şi canal in curie; casă noul, cu. 3 carne- 2 corpuri de case. 
re, sala, bucătărie, cămară, cameră T tun rte· . IV la loc b .. .' II ge". JD Circ. , 
pentru ae, p1:vnl1!, c~rte Ş1 grădlDl; Ocazie: Băcănie cu 421 
casă cu 7 loclllOţe a eate o camerli. şi 

bucătărie. apă şi canal in "stradă 
scrişi, cu preţul nU.i1la_i de 
pentru inventar. 

Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen-:' " 
dinte, la tran'fi'ai; casă cu subsol termi- De vânzare, 5 juglre plrDin\. 
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po. celabile pentru locuri de case, 

ziţie admirabilă. Cir. IV. Cad. nouă cu Turnll-Severin: de vânzare 
4 camere şi dependintie, curie ,i grădi. locuri şi case, cu preturi foarlt 
nă. Cir. V. Casă compusă~di.n! came- I tine. 

Mod ... 
a • r l' e ărbătea o i t o 

10 Â N 
(F o s t HOR BAT Z) '. 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclusive şi articole. de modă bărbătească 
TIM I Ş o A RAI., BULEVA~DUL REGELE FEQDI~~AND No. 6' -' TELEFON No. 16.62 
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Măsuri de luat pentru prevenirea bombardamentelor aviaţiei inamice 

PUBLICAŢIUNE 
Se atrage atenţia publi

d in special proprietarilor 
1 cari au la edificiul lor 

C;!;'.dI:~.'&"n~l,e sau acoperfştlri lu' 
~~.-:':ît, in cari se reflectează 

lunei, că aceaslă lumină 
pf:'ntru a via tia fnamică 
faturi de conducere 
nopţii. 
ca oraşul să nU pea'i'i 

1!!'i:';'-.LA1:UPOO' t. este in interesul 
să se camuHeze aceste 

t:'<~PJ.itl~are şi acoperişuri. In a· 
se vor acoperi toate 

acoperişurilor, care pot 
I" ..... ~n .. JnnH "" vn"<l"" 

oare inchisă mat sau cu 
alte mIjloace potrivite. 
atrage atenUunea in spe

ietarllor cuptoarelor 
cărămizilor in tim

;~.,l~til sau a diferitelor fur
uzini şi fabrici, intre

,;('.i.l::~11IOr, inslitutiunilor şi ca
bloc care prezintă O su
de reflectare mai mare. 
S'a comtatat că, majo

bombardameolelcr aerie· 
diferitelor obiecti ve 

şi ci vite, au fost exe
de avIaţia Sovietica. pe 

,,,nUldLJ.<.<1rH dela sol, făcJtă 
in serviciu: duşma-

a se evita aces!e hpte 
~Unl :rugQi~ totI bunH 

ai Statului, să depună 
vigilentă acti vita te p n-

descoperirea Jocurilor de 
se fac semnallziri. precum 

.. ,hl ....... lJ,U .... u. ...... u Itlg .... .u~I.v1-

IIn.,lj~.it" .. ; din serviclul So-

şi populaţie, cu ocaziunea dife- b) Diferite semnalizări electri
ritelor intrunirI, la serbări, In' ce colorate, cari servesc chiar 
bIserici, etc., să dea tot cOn cur- ca cifru. 
snl autorităţilor competente să c) Semnale luminoase prin a
descopere pe aceşti agenţi sem- pdndere şi stingere succesivă. 
nallzători. d) Semnale luminoase prin a-

Ag ~nţii semnalizători intre- prinderea diferitelor substanţe, 
buinţează pentru semnalizări, sau incendiu provocat chiar în 
material special, care nu se poate timpul alarmei, sau aprinderea 
procura decât prin fabricile de dif~ritelor rezervoare de gaz. 
produst=! chimict=!. sau sunt aduse benzină. ulei, elco 
de către paraşulişti inamici. Au- e) Artificii, pelarde. fiUl Blc
torltă ~ile sunt rug ite să pună în kford, brichete în timpul alarmeJ. 
vedere organelor de subordine f) Amestec da clorat de pota
şi populaţiei, să divulge tot ce stu şi sulf, la ('are se adaugă a-
,""t1nt"u:!~ in )Of'Pl +-11r' ... 11 n""ll-n1""'"lI.OD _J -1 _~_tt __ t .... ______ 1 __ l_1...l_I._..-

mateTial~ lor şi cu persoanele g) Aruncarea de sodiu şi po
suspecte cari le-ar procura sau tasiu 1:1 lacuri, apa sau bălţi 
păstra, precum şi locul unde es- cari se aprind dând o flacără 
te probabil că. se ascund para- destul de: 'Vie. 
şuti~tii inamici. . h) Focuri de armă trase de 

D1feritele sisteme de semnah- particulari În timpul alarmei, 
Zare sunt. următoar.e.le: producând flăcări. 

1. In timpul zilei' _ 1) Candele aprinse în cimitire 
a) ?rfce ~rapele,. carpe, rufe in timpul nopţii, care servesc şi 

sau ~artie dispuse In mod con- de punct de reper. 
venţlonal sau fluturate. . A 

b) Felul CUm sunt întinse ru- d rderea cuptoarelo~ de că-
fele pe frânghie poate forma r~mi~ă in timpul 0,opţti .s~u ~ 
h' 'i' enţl'onal dIferitelor fumale lG UZln1 şi Clar un CI rU conv • . 

c) In zilele cu soare I oglinzI, [abdol. 

sticlă, bucăti de metal lucioase, . k) In noptile cu lună, .semna
cad refiectează lumina. hzăd ('u ajutorul oglinzllor sau 

d) Diferite semne pe acoperfş substanţelor lucloase. . 
sau câmp descais. 1. Motociclete in mers, cart 

.,,) S ... b"l""l" (",o:nlgon... .. .. el J'Io(\,f il", <>yl'l .... ~11 f"I?", tll..,and 
prin fumul gros ce-l scot, pot scantel. 
semnaliza. Persoanele care· nu se vor 

f) Dlspozltia diferitelor obiecte conforma restricţiuni!or dela 

'::'U'U. ..... it .... CII..-.. ....... "... .... ....... tl .... lwu-clu .... Lvu.l. ... 1 ... i!XLu, Q.'I";Vl-n;,, 1-

2. 1'1 timpul nopţii: şurile lucloase, lucru care se va 
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B~IL,IAL,ACRUCII ROŞII 

TIMIŞOARA 

aranje:; ză cU concursul Corpului de 
balet al Operei Româna, din Cluj la 
Timişoara, şi a Şcoalel de b,llel a 
dlui IONEL .MĂRCU maestru de 
balet al Operei Române, la data de 

3 August 1941 ora 5 80 d. m. 
ia TE§. TQUL COMUNA.L, 1(n 

Recital de dansuri 
naţionale, româneşti, clasice, plastice şi caracter 

Crucea Roşie face un călduros apel la 
populaţia Timişoarei de a lua parte la 
această productie artistică, spriji
nind prin aceasta cea mai nobilă 

acţiune patriotică. 

Biletele de intrare, la caua Teatrult6Î: 
Pretul: Loje 400 lei, Loc rezervat şi Bllcon I. 120 Id, 
StaI I. 100 l~i, StaI II. 80 Jel, StaI III. 60 lei, Bah n 11. 

61 şi 40 lei, Galerie 30 şi 20 lei. 
Gomitetrll 

colorate ca semne convenţionale, punctul 1, adică nu-şi vor ca- I N P O B M A· T', I n N I 
a) Diferite semnale luminoase constata la contt.ol d1n avion la 

sunt lugale toate cu ajutorul becurilor electrice, o dată ce se va stabili de Co- ABONAMENTE = Pe uu an PARIS, 30 (Radar).' = Co-
şi cetăţenii să facă aplicate la luminăloare, sau chiar mandamentul Apărării Ăntiae- _ 600 lei; pe şase luni _ respondentul agentiei .,D.N,B'" 

~ personajul în subordine pe coşurile hbricelor. riene, şi acel agenţi semnaUza- 300 lei; pe trei luni - 150 comunică = 

I I I I 1111111 1Ilililiiiilillllt!llllllllllllllllllllli III 1IIliliilIIliHiliiiliilililiiliiliilililiili tori sa~ persoane care se vor lei; pentru instituţii de Stat "Paris Soir" anunţă dil1 Vi~hy 
pune In serviciul fnamiculut.1 şi intreprinderi particulare că în cercurile bine informate se 

>'C O R S 0// "unt p"';5ibUi d.e aplicllceu -disp"- - 2UOO lei. aşteaplă la o nouă r.!nanie:r~ 
'/ "''' ziţiunllor legilor în vigoare. -0- ministerială. 

Timişoara, la 24 Iulie tt)41. Pentru Întregul material Conversaţiile pentru rema!lie~ 
Primar s Şef. BIr. M.O,N.T. apărut in acest ziar - fără reabcbab1inetulut lvor avea loc 

semnătură sau ca pseudo- pr'i il 1 in CJrSU acest.-i :lăptă
Dr. Eugen Pup Iosif Fildan nim - răspunde numai d, mâni, 
lIrlllllllllllllillllllllllllllllllllllilmUlllllllllllIlilllllilIlIIJllflllllilIIlllillllll1l Const. r. Ştefănescu, direc 

tOful nostru, care e totodată • BELGRAD, 30 (Rador). -

Re oimul vaD!arilnr 
Si lucrarilor catre 

armata uermana 
Se aduce la cunoştinţa gene .. 

rală următoarele' 

Cu incepere' dela 1 Aprilie 
1941, vânzări e cUm şi execută
riIe de lucrărl că tre Armata 
Germană, sunt supuse la acelaş 
regim de impunere ca şi cele 
făcute către Armata Română. 
- (unitate). -

In consecinlă, după 'Vânzările 
şi executările de lucrări către 
Armata Germană. se aplică in 
afară de timbrul de facturi şi 
impozitul proporţional de 1.70 % 

cum şi 1 Ula aviaţie, fiind în 
schimb scutite de impozitul ex
cepţional 4%' 
Până la data de 1 Ăprilie 

1941, după vânzările făcute că
tre Armata Garmană se datora 
numai contribuţia exc. 2% (in a
fară de timbrele de facturi), 
EHnd scutite de tmp. proporţio
nal de 1.70°/0 şi 1% o aviaţie. 

şi girant responsabil. 
-0-

1:5U\"UJ:(E)11, .jU ~KaaOr). -
Ministerul de Finanţe aduce la 
cunoştinţa publicului că terme
nul pentru retragerea din circu-
lattt~l, ft -.-1"11."6 .. .01..". ... ,;IA ft .... d~ ...... rin 

250 Lei cU eflgia fostului rege 
Carol al 2-lea. s'a prelungit pâ
nă la data de 30 Octombrie 
1941. Preschlmbarea acestor mo
nete se va face la Administra
ţiile Financiare de incasări şi plăţi 
şi la percepţiile fiscale. 

Publicul posesor al acestor 
monete este in'Vitat să ia cUno
ştint!i de această prelung~re şi 
să le prezinte cât mal neîntâr
ziat la preschimbare, cunoscând 
că data de 30 Octombrie 1941 
este ultimul termen. 

Cor~spondeniul agenţiei .. DNB" 
transmite: 

ca succesor al gem/rotului 
van Schroeder, care a ocupat 
până acum postul de comandant 
miMar iu Serbia încdat din 
,tlhl;:' 1 .. '1"; fn'",!""" ~n __ 'I!t..; ... ,1_.-
cauza rănilor căpătate de pe 
urma unui accident de avion. a 
losi numit gflneralul de aviaţie 
Dellckelmann. 

B 
Dumineca trecută tânărul 

Feher Josif de 17 ani din 
cartierul Fabric, ducât!l.du~se 
să scalde in Bega. În dreptul 
comunei Sever Bocu şi ne
ştiind să inoate a'a Înecat .. 

Eri la orele 11 a. m. ca
davrul lui a fost găsit În 
dreptul carierei de nisip. 

Cruciada 
contra bolşevismului 

PA.QTEA II 
Cu următoarele evenimente prinse pe câmpul de luptă: 

Sbor de recunoaştere Masacrul dela Lemberg. 
Bombe asupra unei fabrici de avioane aovietice. 
Mare bătălie de cuirasale dela Minsk. 
Avioane distrugătoare nimicesc bombardiere sovietice 
Ocuparea oraşelor: Vilna, Dunaburg, Kalvaria şi Riga 
Avioane uStuka" atacă cuirasate inamice 
Luptă dârză pentru localităţile = Janova şi Schaulen 
Un depozit de muniliuni sovietic aruncat iu aer. 

Toţi acel comercianţi şi indu
striaşi cari nu au aplicat şi per
ceput contribuţia exc. 2% după 
vânzările către Armata Germa
nă - până la 1. Aprilie t 941 
- pol. achita contribuţIa exc. 

2
% 

aferentă acestor vânzăd'1 Numai- la "T HAL 1 A" 
fără amendă, până la dat~ de 30 Iulie 1941. .... ________________ • ____ _ 
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Abrogarea pactului petrolifer dintre Un t tJn germ an a dis tI 

Japonia şi lodiile-OIandeze 20 tankuri sovie · 
Protestul Japoniei la Batavia 

TOKIO, 30 (Rador). - Co- Cercurile semi-oficfale ara- nuite de măsura blocajului 
respondentul al!enţiei .. Ha- tA că ministerul de exte1"De ~i care al" li hotărirea fjnaJi a 
",as.On" transmite s japonez a făcut demersuri Indiilor Orientale, atitudinea 

Suspendarea de că_re gu- urgente la Batavia spre a şti lor actuală provoacă comen
"Vernul din Batavia a acor- dacă această decizie inseam· tarii pline de amărăciune 
dului privitor la petrolul din nă abrogarea totală a pactu- din aceste cercuri şi din 
Indiile Orientale incheiat cu lui petrolifer, sau, reprezin- presă. 
Japonia a pricinuit senzaţie tă numai o măsură tempo· Spune că Japonia ar pu· 
deoarece această măsură es-
te considerată • ca putând să rară in aşteptarea încheierii tea să nU accepte oprirea 
aibă cele mai grave conse- unui acord financiar caresă completă a livrărHor de pe
cinţe. remedieze greutăţile priei- trol olandez în clipa de faţă. 
1If1I1UUlIlllillilHlIIlIIlIIJ IIl1l1J11lIliilllllIl!!Il!l1 111111111111111111111111 UIlIJIIlIlIIIII!IIIIIIIiIlIIII 11111 11II1I1If1ll1l1ll1l1l1l1lf1 1liIIIIJIIliIIIIIHiliii ::I1lI'jJII~llIlilIlI!i 1IIJ1I11J11illJIIIiIIlI 1IIIIiililiHIiIlII!!lh !IHIIJIIIJIIII!IIIIJlII 1I1Il1I!!IIIIIiH:llIlI! 

F inlandezii au ocupat un teritoriu 
mult mai mare clecât cel cedat sovietelor 

HELSINKI, 30 (Rador). - multor! sute de soldaţi sovieticI. tru industrial "Sortavala" în 
Oficial se anunţă că operaţiile In 15 zile, trupele finlandeze ZOna lacului Ladoga. 
de până acum din zona lacului aU ocupat la răsărit de Ladoga In sectorul Hangoe situaţIa 
Ladoga şi a Careliei au- dus la un teritoriu mult mai întins de- este nes~himbată cu dueluri de 
ocuparea complectă a malului cât cel cucerit de ruşi in cursul actfvtate vie de patrule de o 
de Nord Est a lacului L",rind.. ..IH ..... I •• ; _,,~J.._: .1_ 1 ___ .... -~--_. }JiU ~II:: Şl oe alta. 
până la Tuuros care se afla teritoriu este mult mal vast de- Prizonierii sovietfci luati tn 
dincolo de fosta frontieră Unlan· cât teritoriul finlandez cedat a~est s~ctor declară că În fortă
deză. Mantsis3aad şi Lungulau- Uoiunil Sovietice prin tratatul reaţA au fost luaţi numeroşi 
suri se află deasemeni fn pose- de pace dela Moscova. ostatici estonieni, bărbaţi şi fe
sia finlandezllor. HELSINKI, 30 (Radar). - mei meniţi să împiedt'ce bom· 

A doua incercare a inamicu- Un comunicat finlandez special bardările aeriene finlandeze. 
lui d.e a debarca trupe a dat anunţă ocuparea de către forţe- Pierderile sovietice sunt con-
greş, pricinuind moartea a mai le finlande z~ a însemnatului cen- siderabile în acest sector. 

fllIlII!IJIIlIIIlJIIIiIiIlIIIIIJIIIIJllIlIlIIIIIIHUHIIIIIiIlIiIIIIlUlIIlllllIIlIIlilllIllllIlHllllllllilllllll!ll1lmmlllll!lllllnnllilUlillllillllllllillllllll!lIlIiIlIllIiIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlUIUI'r:!I!IIIIIII!I!I!II1111111111:_ .... IIlIlIllIflUlIUIUflll 

Intermediarii de comert pot fi 
scutiti de plata impozitUlui exceptio-

Guvernul Indiilor 
Olandeze a acordat 
depline puteri auto
rităţilor militare 

BERLIN, 30 (Rador). - In 
cursal luptelor dela Vest de 
Wjasma care s'au desfăşurat 
in zilele de 25 şi 26 Iulie. 
tunurile antiaeriene germane 
au participat cu succes la 
luptele terestre. 

Un tunar s'a distins in 

mod deosebit cu acest 
le;. EI a distrus cu 
20 care de asalt 

I illlillllllllIlllHlillillllll! 111111111111 111111 1lI1 imi 11:1 \ iIll i:lIllJlil il! 1 ii i 1I1!11i1 ill .. 1I1 illli mi li! iii i i il il!ii Iii II. JIU i Iiii Iii I ii ;iiii iii! ii IliiI •• I,,,,,I, _1iI:<". 

Englezii luptă 
pretutindeni cu soldaţi străi 

BEQLIN, 29 (Qado .. ) zelalldezl de 
_ In cursul luptelor fricanl şi de ..,.,IUIIIIUIIII 

din Africa, hindu,U au sunt dea semeni 
pierdut între Decem- portante, în timp 
brie 1940 $1 Iulie 1941, engl ezit au pierdut 
aproape 7000 oameni. Africa relativ 

PI.rderU. d. ...o~ soldaţi. 

mIifIlIllIIllJlflllllJUlllllllllllfllllIIlllIllllllilllllllIIlI!lIIlf11l1ll1l11l1l1!lIl1!lIIl1i;IIIlJIIIIIIIIl!Jjil'!1f1i1l1ll1ll1l11ll1ll1l1l1lln1111l1ll1ll1J!1I11nR5~ 

Toate intreprinderile 
\:Jbligal~ ~ă îllailli~z~ OflLiulul 
traI de Românizare, fa bloul saI 

Toate Intreprinderile de orice arăta In dreptul fiecărula 
natură, asodaţfunile, fundaţiuni e (ste dublat sau nu, el! 
şi stabilimentele de orice id, nume, dacă dublarea a fost 
cari au ia serviciul ler salariaţi, probată de oficiul Cenlral 
sunt oblig'lte a înainta oficiului Romanizare (O.C.R.), 
central de roman!zare (Bucureşti acestei aprobărI. 
str. Calomfirescu R) până la 15 Cei interesaţi pot lua 
August 1941 in câte două exem· rnaţiuni dela O.C.R. zilnic 
plare tablourile următoare I ta- cei din provincie, dela 
bloJI tuturor salariaţilor trecuţi ra te le g ~nerale, ins 
în listele de plată cu data de 1 şi sub Inspectoratele 
Noembrie 1940, tabloul tuturor lui muncii în orele de 
salariaţilor extslenţi în intre- • 
prinr1ere COilform statelor de Oficiul central de roma I " Dai de 4°10 

-Se aduce la cunoştinţa gene~ 
rală următoarele: 

să fie trecuţi in statele de plată 
ale intreprinderilor mandante: 

plată deja 1 August 1941. A- de pe lângă ministerul 
TOKIO. 30 (Rador). - Co- ceste tabt>le vor H semnle de face cunoscut tuturor 

respondentul agentiei .DlvB" persoanele tndreptăţite a samna lor rămaşi neplasaţ!, să 
anunţă: firma şi VOr avea următoarele în term;?n 10 zile, incepânc 

IntermediarH de comerţ sunt 
scutiţi de a plăti Impozitul excep
ţional 4% dacă îndepHnes~ ur
mătoarele condiţiuni cumula
tive s 

Repreunfantii de comert. a
gentură şi comision care fac 
comerţ şi pe cont propriu, se 
bucură de scutire de impozit la 
operaţiunile ce fac prin inter
mediul lor dacă: 

1. Au firmă Inscrisă pentru 
comerţul pe cont propriu; 

2. Sunt impuşi la impozitul 
comercial pentru comerţul de 
agentură şi comision; 

3. Achită impozitul propor
ţional de tImbru la comisioanele 
inca~ete ; 

4. Provizionul consistă, fie 
dintr'un provizion fix sau pro
cent şi să nu reaHzeze diferente 
de preţ la mărfurile plasate 
prin intermediul Jor; 

5. Posedă contract scrfs cu 
dată certă de reprezentanţă, 
agentură sau comision; 

6. Nu face comerţ pe cont 
propriu cu produse (articole) 
din acelaş gen sau specie pen
tru care are reprezentantă; 

7. Operaţiunile de reprezen
tanţlt nu sunt accidentale ci 
sunt efectuate ta mod obişnuit 
ca o practică obişnuită a fir
mei; 

Intermediarii tn comertul de 
cereah in vederea scutiri! plăţii 
imp. exc. 4 % la operaţiunile ce 
le fac prin intermediul lor, la 
fel trebueJc să Indeplinească cu
lDulativ coadiţiunlle de mat sus, 
cu excepţia celor dela punctul 
5. n~fiind deci obligaţi a avea 
cu firma mandantă contract scris 
cU dată certă. 

Agenţii, comIsii şi voiajorii. 
sunt deasemenea scutiţi de plata 
Imr. exc. 40

/ D dacăI 
1. Sunt plătiţi cU salar flx,-

2. Sunl retribuiţi numai cu 
comision saU provlzlon fix, -
calitatea lor trebueşte a fi do
vedită prin contract scris cu da
tă certă. 

Bineînţeles agen1ii, comisii şi 
voiajorii, nu pot realiza difet'enţe 
de preţ, iar după comisioanele 
primite (Incasate) vor achita tmp. 
proporţional. 

Intermediarii de comerţ
dacă indeplinesc condiţluni!e 
cumulative menţionate mai sus, 
- sunt scutiţi de plata impozi
tului excepţIonal 4 %

, chiar dacă 
lucrează pentru mai multe firme 
(mandate), - Iar scutirea este 
operantă cu incepere dela data 
de 1 Ăprtlie 1941. 

• 
In afară de laptele, smântina, 

brânza de vacă, brânza de olie 
frământată sau telemea, urda şi 
caşul scutite de Impozitul exc. 
4% conform art. 25 din Legea 
Impozitului Excepţional 4%

, au 
mai fost scutite şi laptele bătut, 
laptele covăsit, iaurtul şi zărul. 

BrânzeturiIe fermentate nu 
sunt scutite de impozitul exc. 
4%

, in consednţă după laptele 
dat în fabricarea acestor brin
zeturi se datorează impozit1l1 
excepţional 4 %

, 

3. Vânzărfle de mărfuri cum 
şi executările de lucrări făcute 
către Crucea Roşie sunt scutite 
de Impozitul excepţional 4 %

, 

fiind asimilate cu furniturile fă
cute către Autorităţi Publice. 

IlIilllillilillllUlilllllllilDIlIilIIIIIIJlUlIlllilillllllllilfl1!l!lIHllllllllllli1!11!!111 

Citiţi ,i IăspâD.diţi 

Agentia "Domei" află din rubrici 1 numele şi pronumele data de astăzi, cererile 
Batavia că guvernul lndiilor salariaţilor, studiile şi cunoştin- de următoarele date: 
Olandeze a dai autorităţilor mi- ţele speciale necesare funcţiunii, pronume:e, vârsta, studiJ!! 
Zifare depline puleri. originea etnică a salariaţilor, e- pregătirea, functiunile 

Ele ·vor pulea deci la caz de tatea salariaţilor, salariul ce pri- unde doreşte să funcţioneze 
nevoie să proclame starea de meşte inclusiv orice alte retrÎ- să fie plasat, greutăţi 
asediu. bUJiuni. La 831adaţii evrei se va~şi adresa actuală. 

11i1I1IJlIIIIIIIIIIUIilil/llllilUIIIJUIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lIIII1111111111111UlIIlIIII1lllllllllll1l1l11ll111ll1llUllllllfllillllllflllll1lllllllll DlIUllllllfllllllUflllfflllllllllJlllillllIl/IllJIII 1 1 

Trupele ecuadorlene au atacat P . 
respnnse Ele au fost . 

. perUVlenll recucerind 
cu nlari pierderi, 
insula Matapolo 

LIMA, 30 (Rador). - Co- Un mare număr de soldati I mare cantitate de 
respondentul agenţiei "DNBu aU fost făcuţi prizonieri şi o l de răsboi a fost c 
an un ţ ă : llU=illIllllllllllllUlinUllil/lilillilIIlIlImIUIII~lIIllllllIIlI/IIU1I1IrUlII~ UlI/Uilllll1t11I11I1""11UlIII1It11lulllll!mWmlill" ~ .. ,,"''''_ .. 

Se anunţă oficial că UD a-

~a:;;ot:~fae~:d:c:O~,:!~:nf:S~ F artele navale şi terestre ja poneze D. 

dat şi că inamicul a fost ur- au sosit la Sai~oll 
mărit şi pus pe fugă. ~ 

Cu prilejul acestor opera- TOKIO, 30 (Rador). - Co- mentul Flotei japoneze din 
ţii insula Matapalo ocupată rupondenlul agenţ;ei "DNB" na Meridională, forfe 
de ecuadorieni în 1938 a fost transmite: terestre japoneze au sosi/Ia 
recucerită. După cum anuntă Comanda- gon in /ndochina. 
IlIlIflllllflllllHlllnlllllllllllJllIIlIIHlllflUlIlllllllllfllillllflifllllJiUllllIlIJlJlfUlillilIUlfllllUII1I111f1111lflllfllLlIfIlllWIIUfllHIIlIIiliHilililIIlUIIIJIIIliliIIIIJ 'llI'IUlllllIlUIIIIIIUIllW~III1I1I1I11:l1llllnIllIlIlIIllIlHmlr_!ItlU 

Statele Unite se apropie 
tot Illai mult de, războ 

WASHINGTON, 30 (Rador). 
Corespondentul agenţiei .. DNB" 
comunică: 

velt a refuzat să dea un 
clar, sub cuvânt, că 
comparaţii nu au nici un 

Preşedintele Roosevelt s'a a
rătat foarte rezervat în confe
rinţa de presă de Marţi, dând 
răspunsuri evazive la toate in

IIE C O U L" trebările privitoare la politica 
externă. . -

apropie de pragul răsbolului d. 
RooseveIt a declarat că DU a 
citit tncă discursul în chestiunea 
expansiunif japoneze în China 
de Sud şi a exportului de pe
trol pentru Japonia. Preşedintele 
a spus, că preferă să nu vor
bească de aceste lucruri. 

Intrebat dacă priveşte situaţia 
din Pacific ca mai serioasă de
cât cea din Atlantic, d. Roose-

La c ~rerea senatorului 
de a se cuceri America 
preşedintele RooseveIt a 
rat, că speră că nImenI să 
ia lucrul în serios In 

zial de cU7aj lomâlJesct Cu privire la declaraţia dlul 
1II11111111llllllIUIIIliIIIIHlllfnUIr!lllllllllll/III11lHIIIIIIUliHIIIIIllltlflflflllili Churchill, ca Statele Unite se 
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de Suc. 
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