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Patriotismul unui popor e mult 
mai puternic decât orice geniu indt. 
"idual. Când inima lui "a fi aprinsi 
de acea mare Idee a redeştepUrii 

naţionale şi 9ând el va fi hotărât a o 
apăra cu sângele lui, nici o pu.tere 
din lume nu-I "a birui. 

NICOLAE BĂLCESCU 

fuel~!~:~e~!~!!=!~~ Mamele· americane au protestat 
Reintregirii energIc . împotriva propagandei favorabile intrării 

TI, 13 (Rador). - dent de peste cinci miliarde lei. 

1dio ~!~;~:Sj~lJr::~~j cat:L~~:!eC!p.~!a~\~~1~r~m~~~~ Statelor Unite ÎD' război 
~\~~~~:'~r~7 :;~~~~L~ ~~_Ss~\l cî:tPdj~!Il::~~~ern, alegân- str la sută din UOl\ulatla americană este contra r8sbololol 
/ tU contribuabilii ~i a Imprumutul reprezintă condi- l' 
;elegere pentru noul im- tiu .. ! ÎOBrt .. ",y"n\"jo .. "o, o. .... And 

dobândă reală de 7 şi jumătate 
la sută. 

I grl;d permanen/ă pen S''l acceptat ideia dată de 
Mra -tntreaga forţă de .Liga pentru desvoliarea econo-
t a Ţării. miei naţional(:", ca fiecare con 

.1 Român are un venit tribusbil să subscrie cel putin 
sută din impoz,te dl- fmpo:dtele dit-ecte pe a,nul fin~n
â d 1 I 11 /" J b dar In curs, Iar a~r1::u1torh o 

c n C~ ~ a D o, ~- anumita cota, In raport CI.1 su-

WA~HniOTON. U (Rallur) 
- .,DNBH anunţă, Federa
ţia mamelor americane a 
organizat la Washington, 
Marţi, o manifestaţie pro· 
testâad împotriva legii pri
vitoare la ocuparea Islandei 
de către Statele Unite, pre
cura şi a faptului că ocupa· 
rea s'a făCllt cu trupe amt"-

:l"ICilUII: dw:~1 l:ugh:z;H aual a ... 

fncă trupe. Mamele ameri· 
cane au protestat energic 
impotriva propagandei fa
vora bile intrării Statelor 
Unite in răsboiu. Oratoare
le au declarat că această. 
propagandă este făcută din 
îndemnul Angliei şi in fa
voarea acesteia. lnlre alţu 

• 1 ..... ' ",u~a ... hal ,,1 ~ ... u.'u~ul 
Clark, dec1arând că 80 la 
sută din populaţia Statelor 
Unite este impotriva ras
boiulul. 
Faţă de această majoritate 

a declarat că este imposibil 
ca congresul să admită po
litica răsboinică dusă de 
t<OOBe"en. 

QU 60 la sută. prafaţa de teren ce posedă, cu 
e Reich nea co r d ă un pre ved eTea e xcepţi unii or n ece - 1llllllliHIlIIIl!IIIi1Wllill!l!llIlillliilllilil!lillililllhUIIII!lIlIIII!l!iilllllllllliliIiUIIIIIIlIHIIIiIlIlIIIlIUWIlUIiIUIIUIllIlIlIIiJlillllUii)::riIHllUlltJlIlliiIlllllll:';'JllIlilliillltllHlilllllil!!!lIlllilllllllllll!llllll!!illilIlflllllll!lllllllllllHtiIiUIiU 

~Jt de 24 miliarde lei. sare. 
re Statului au depăşit cn Soldaţii care şi-au jerUit via- O " manevra" a propan, ande.· engleze ... fJtă prevederile şi sunt ţa cer ca să ne unim pentru no ua '!J ~ 

1

, sută superioare faţă Patrie. 
din luna August, anul Imprumutul trebue să fie 

I
,n primele patru, luni, mărturia unui crez de viaţă 
l'a soldat cu un exce- nouă, românească. ' 

I Illiill!IIlHlltllli llliiliii Il; 1IIIII1I11Ii1!1lin~lIlij; hlilll!l: 1111111111111111 liill illlll!!!1 il!! illl ::11111, iilllllllillllll.lIlI!lIl1l!1l11il!i11I1!IIII1U 
! 

răbuşirea 
li avion englez de transport 

2 ~ americani ." canadlenl au 
murit carbonlzaţl 

BERLIN, 13 (Rador). - Fap
tul că propag~Lnda' (Oingleză ~ con
tinuă a pretinde că oraşul Smo
lensk s'ar găsi încă in mâinile 
bo1şevlcilor, cu toate că trimişii 
speciali de presa at ţarllor neu
tre au vizitat oraşul şi a con
firmat că este ocupat de ger
man!, este calificat de presa ger
mană Miercuri dimineaţa drept 
o nouă manevră a propagandei 
dia .,ot"vieiul luI ChtlTt"hill ~Ser
liner Boer!len Zeitung" scrie că 

.YORK, 13 (Rador). _ vindu~8e de un munte la propagandiştii englezi se Incăp~
I "DNBn anunţă după scurt timp după ce plecase ţânează să pretindă că Smolt>ns
iated Pusa". din Mon- de e un aerodrom englez. kul se mai afl~ în~ă !n. mâinile 
ă un a "ion de trans- p H· ~ d 22 sovleticilor deşi Ziariştii ţărilor 
1tanic ce urma să facă Pasager In numar e 'neutre declară contrariul. 
dintre AngUa şi Ca~ americani şi canadieni pre-, Aceasta inseamnă, adaugă iro
lost compleet distrus. cum şi ec~ipajuJ, au murit nic ziaTul, ~ă buldogul eDglez nu 
luI s'a sfărâmat, 10- Q arbonizaţt. lasă uşor dtn gură prada pe care 

~nIllIlUllllllll1lll;lIIl11l1l1l11l1l1l1l11l1l1l1l!11l!III!11II1HlllllllllnIlUlIlllllllilllllll!nlllll!ll1l11ll illlll!llIllIlIll!IIii1II1II11,IIIIIlUlIIlIlllllllllhllmlllnlllIIllIlIlIlIIllIllIllIllIlIlIllInU!II1l1i1l1l1l1i1lIIlilIIUlIlillIRIUlllilIIRI 

a apuca i-o şi este l"el!retabil lucitele fapte de arme ale forţe
con,tinuăziarul că en~lezil nU- şi lor g~rmane. "Voelchischer Boe
dau s,:,ama de realitatea fapte- bachter" declară că şi cu a
lor. Victoriile militare nu pot să cea stă ocazie, propaganda en
fie şterse cu ajutorul campanH- gleză se bazează pe lansarea 
lur p:n:st:l wiuduVClSt:. D", .. Hfd UUOl "Ud D.liodno""e pe care .. e 
toate iluziile propagandei en- jncăpăţânează să le susţină până 
gleze au fost spulberate de sirA- la absurd. 

1I;~llll!m!llIlHlln 1IlilllillllllIliHIlIllIIIIIIIIIIiIlIIIIIJlIIJllIillIIlllllliUuunnlllllllUlIlI!lIlilIUltlllllilllllilliliii!!II n!llll!1l11l11l1l1lnlllllllllllllllllllllltUI 

Aviaţia sovietică 
a bombaldat mai malte loca
lităţi din Bulgaria 

SOFIA, 13 {Rador} - Ca- Câlcwa bombe au căzut in 
mandCimeTllul opărării antiaeri~ jurul unor sate din judetul Si-o 
ene comunică: In ziua de 12 listra şi Razgrad. Se Sfmnu
AUf{ust orele 2 şi 3 avioane lează că un bărbat şi o Itmte 
sfreine v~nind dinspre Nord au fost loviţi. 
EsI, ou sburat în mai multp In alte multII locuri maşini 

- I t d 't rânduri deasupra regiunii Su-

roai CU O maiOflta e e un vo ~~~!.~~:f:::::I::::I:~:.::",t~~liI~!.;:::I:::,:::::::: 
~optat Camera reprezentantilor prelungirea Regimentul 103 

serviciului militar 10 u. s. 1. ~ sovietic cOOlplet ,distruli 
'ilNGTON, 13 (Rador) 
~ "Associated Pres N a
DNB~ anunţa ca pro.~ 

lege prin care se pre
durata serviciului mi
igatoritl, a fos adoptat 
ro reprezentantilor, cu 
:ri contra 202. Totoda
!stinţe4ză limitarea,
Ia cifra de 900,000 oa-

• -YORK, 13 (Rador). 
nţia "DNB" trans-

1 că proectul de le
lru prelungirea ser .. 
mijit ar a fost adop

camera reprezentan
Imai cu majoritate 

un vot, nu a provocat prea 
mup. ~~nzatie în rândurile 
opiniei publice americane. 
Se subliniazA, că este pri-

mul caZ în istoria parla
mentului american, când 
un proect de lege impor
tant este adoptat astfel. 

111111111111111/11111111 IIlilUlllllllllllllllllllll1l1ll1l11ll1llllllllllllltUltfllllllllll1l 1I111111111111111nlliii 111111111111111"1111111 111111111111111[11111111 UUlllllnllnllfll~1 

Thailandan' are nevoie de 
asistenta Statelor Unite 

TOKIO, 13 (Rador) 
Agenţia "DNB" trânsmite: 

Purtătorul de cuvânt al 
guvernului theilandez a 

declarat, că Theilanda nu 
are nevoie de asistenţa 

Statelor Unite, întrucât ea 
duce o politică de 'pace. 

BERLIN, 13 (Rador}. - Ia 
cursul lupe lor del3 Sud de lacul 
Umen regimentul 103 sovietic, a 
fost incercuit de trupe germane 
şi complect distrus cu excepţia 
câtorva rAniţl, cari au fost făcuţi 
prizonieri de germani. Printre 
răniţi se silA şi subofiţerul so
vietic Petruşkll, secretar al Sta-

tului Maior al reglmentulut 50-

yietic -103. 
Acesta a Ut:\:hUCll că n:ghllcu

tul său a tost sfărâm~ în lup~ 
tele din ultimele săptămâni in 
mal multe rânduri după care el 
a fost reorganizat şi (:Qmp!ectat 
eu resturile de trupe aparţinând 
altor divizii. 

U1l11II111IU1l11l111nim1iJI11Ul11lllJU1l1Il1II111l111II1il11II1I1ll11II111i11I11ll111II111tlillllJlIIllIIlllllIIIlIlllIllllllflllUllf!l UllllIlllIlllIJlUllHllllillllllllIllDllllm 

215 englezI salvati dela inec 
de ajutorul maritim german 

BERLIN. 13 (Rador). - In UI_j vasele germane in colaborare ClI 
timele trei luni. adică del,a 1 Mai serviciul de uiu~or mR\it!m al:!, 
până la 30 IUnie senricml ger- salvAt din v~lurtle mării: 21S 
mao pentn~ ajutorul maritim şi naufragiaţl engh·zf. ' 
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Mosajul mareşalului 
adresat francezilor 

Pelain Esoadrilolo germone 8prijl~4 
mult efect operatiile terestre 

BERLIN, 13 (Rador) - Şi în 
ziua de 11 August escaddlele 
germane au sprijinit operalHle 
terestre pe frontul de răsărit. 
In sectorul Nord de aviaţia a dis
trus care blindate, 130 auloca
mioane şi 29 tunuri sovietice. 

zină a englezilor au fO$! 
VICHY, 13 (Rador). - Mare

şalul Petaia a rosHt Marţt seara 
]a ora 21 un mesaj adresat tu
turor francezilor. După ce 8 sub
Hniat, că propaganda Insidioasă 
se adaugă dezorientărH spirite
lor şi că simlul interesului na
ţional sfârşeşte din această cau
ză prin a-şi pierde jUjteţea şi 
vigoare sa, mareşalul a precizat 
că relaţiile franco-germane sunt 
deflnite prin convenţia armisti
liului, al cărui cartlcter este 
provizoriu. Prelungirea acestei 
situaţii este cu atât mai greu de 
suportat, cu cât ea Indrumă ra
porturile dintre două mari na .. 
ţiuni. 

Oferta de colaborare din toam
nă 1940 a cancelarului Hitler, 
s'au făcut la condItif a căror 
curtoazie am preţuit-o, este o 
operă de lungă durată şi nu a 
putut să-şi dea toate roadele. 
Trebuie să ştim să ne orientăm 
spre m· riie perspecti ve pe care 
le poate deschide activităţU noa
stre continentul reconciliat, 

Acesta este ţelul nostru, Alte 
preocupări absorb acum guver
nul german cu misiuni uriaşe in 
RăsAritul Europei unde are loc 
apărarea unei dvJlfzatil. Ele pot 
schimba faţa lumii. Şi faţă de 
situaţia actuală dorim să scăpăm 
de relatiile noastre provizorfi 
reglementate actualmente de 
convenţia de armistitiu, spre a 
creia legături shblle fără de 

care ordinea europeană nu s'ar 
putea reconstrui. 
Răspunzând Statelor Unite, 

mareşalul a spus că, America 
nu are motive să se teamă de 
declinul idealulului francez. De
mocratia parlamentară franceză 
a murit. Continuă să trăiască 
insă instinctul de libertate, mân· 
dru şi vajnic. 

Dificultătile noastre Intp.rnp. 
provin din ~urburare spiritelor, 
lipsa de oameni şi raritatea pro
duselor. Revoluţia naţională nu 
a tranşat fncă in amănunte, de 
oarece intre popor şi mine s'a 
ridicat dublul obstacol al parti
zanilor şi servitorflor trusturilor. 
E necesară o lungă perioadă de 
timp pentru iufigerea rezistenţei 
acestor ad versări şi ordinE'i 
noui. 
Dacă Franţa nu ar inţelege, 

că este condamnată prin forţa 
lucrurilor Să-şi schimbe regimul 
de eri, ea ar vedea deschizânu
i-se prăpastia în care era să 
cadă Spania tn 1936 fiind s31-
vată de tineret. 

Inţeleg, cll tara noastră să fie 
eliberată de lumea celor însetaţi 
de bani. Esle scandalos să se 
dădească averi pe mizeria ge
nerală. Mareşalul a enumărat 
apoi 12 puncte din programul 
politic imediat al guvernului. 

btre altele el prevede su~
pendarea activităţii tuturor par
tidelor şi grupărilor politice în 

Schimbari ÎD guvernul francez 
VICHY, 13 (Rador), In 

sânul guvernului francez s'au 
făcut următoarele schimbări: 
Amiralul Darlan, actualmente 
vfcepreşedinte al consiliului, se
cretar de stat la externe şi se-
cretar de stat la marld, a fost 
_ ...... __ J&. ... 1 ~.t~-I-_L-.......... _1 -r'"' ........ ~ .. 
naţionale post noU creiat. Au 
Intrat. in guvern noul membri: 
Uclen Romier şi Oysset ca mi
niştri de stat. .." 

BERLIN, 13 (Rador). - Co
respondentul agenţiei Rador 
transmite: La Berlin se crede, 
că la Vichy s'a discutat intre 
altele şi problema imperiului 
colonial francez, care pune pe 
primul plan in mod automat 
toate celelalte probleme. deci şi 

aceea a raporturilor germano
franceze cât şi compoziţia gLl
v~rnulul francez. .................................. 

CINEMA »CORSO« 
Numai .3 zile· 

12, 13,. 14 August 

Nemuritorul roman al abafelui 

Prevosf 

lanon Lescaut 
MUZICA de PUCCINI-

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

zona liberă; sancţiuni contra 
funcţionarilor francmasoni fnde
părtarea lor din funcţii publice. 

Mijloacele de acţinne ale po
liţiei vor fi dublate, puterile 
prefectilor reglonall vor fi Întă
rite, organizarea aprovizionărH 
modificată, consiliul de justiţie 
politică va fi cteiat pentru ac
celerarea judecării celor vino
v"'ti dQ dQ", .. "trul Frantei, ;;"Ii tQ 
sfârşit se va creia Un nou statut 
al muncii. 

Primăria Municipiului Timişoara 
Biroul Mont· 

Nr. 857 I t 941. 

Pnblicatioo8 Nr. 3 
Se aduce la cunoştinţa publi

cului că, la controlul făcut la 
faţa locului cu ocazia dHeritelor 
bombardamente aeriene, ale avi
a ţiei inamice, (xecutate cu bom
be IncendiarE', s'a constatat că 
populaţia nu aplică intocmai mă
surile preconizate de către au
torităţi, şi anume J 

- podurile caselor unde s'au 
propagat incendiiIe, erau pline 
cu obiecte vechi (niobfle, haine, 
cărţi, etc.), deci condiţiuni po
trivite pentru alimentarea focu
lui i 

- începutui de Incendiu a 
fo~t imediat localizat, acolo unde 
era întins nisip pe suprafaţa po
dului şi unelte de stingere la in
demână. 

Pentru a prevenI în viitor in
ceputurile de incendii la poduri, 
se atrage aleuliunea publicului 
şi In special a şefilor de Institu
ţii, Stabilimente Industriale, să 
depună lot interesul pentru go
lirea câ: mai grabnic a poduri
lor de orice materiale imflama
bile, să se aştearnă pe suprafaţa 
podurilor o grosime de nisip de 
3-3 cm. si sii flp- 1", .n...Jo .... B.ftX 

uneltele necesare unul inceput 
de incendiu (topor, lopată, ladă 
cu nisip, găleată cU apă şi ex
Uncter, etc.). 

Podurile locuinţelor, magazii
lor etc. trebue să fie suprave
gheate încontinuu de o persoană 
cU sânge rece, care are obliga
ţia: 

- Să ridice bobma incendl
ară cu o lopată de fier si să o 
arunce Intr un loc necombustibil 
(nisip, pietriş, pământ). 

- Să provoace tnăbuşirea 
bombei cu nisip, pământ, cenuşă 
sau chiar cu extlnetorul. 

- In nici un caz nu se va 
întrebuinţa apă, deoarece nalriul 
care se află in compunerea bom
bei, in contact c. apa provoacă 
explozii şi dă naştere la arderi, 
deasemenea nu se va intrebuinta 
extinctoare inc.4rcate cu tetrae
letură de carbon, deoarece a
cestea pot da naştere la gaze 
toxice. 

- Covoarele din locuinţe, 
filnd un mijloc foarte favorabil 
propagării incendiilor, acestea 
se vor strânge seara de pe pa.-
chete şi se vor depozita in locu
ri mai ferite de a fi atinse de 
bombe. 
Primar, Eugen Pop. 

Şeful BirouluI Mont' 
Iosif FHdan. 

In noaptea de 11 August a 
bombardat localităţile Bdjansk 
si Dnieprotrovsh ca şi gările 
Brlta şI RrijQn~k_ Un tron cU 

muniţ i a sărit in aer. Gara 
Urncea a fost serios avariată şi 
incediată. 

CI 

BERLiN 13 (Radar) - La 
11 August aviatia germană a 
bomdardat cu eficacitate Marsa 
M'atruh în Egipt. Aen; dromul 
a fost serios avaria!. 

Mai multe depozite de ben-

cale in aer, 
iJj 

BERLIN, 13 (Radorl ' 
12 August un avion ger \r 
bombardat avarHnd seri ' 
golful Finlandei Un dislr 
sovietic, ca şi un subarin 
vas de patrulare. 

41 avioane 
doborîte ~i 

BERLIN, 13 (Rador). ~E' 
mărul avioanelor britanic _ 
borâte, eri a crescut de] el 

la 41, două fiind tit 

litoral, iar nouă In cursul 
incursiuni teritorHle 

IIICI PUBLICITAT 
Tel. '18.61 "D ACI A FEL 1 X" 
Agentură generală, de comerţ, Timişoara II. Strada 
gust Nr. 25. IDreg~ Ia Cam. de Comerţ sub Nr. 
Mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi 
imobile. Toate anunturile pentru vânzări de case, 
pământ, cum şi cele pentru închirierea locuinţelor, 
blicăm gratuit Î~ ziare, şi servim clientilor noştri 
informatiile in legătură cu formaHtăţile ce 
deplinite spre a fi aprobate de către Oficiul de ,,_ft ....... . 

Case ieftine de vânzare: Circ. /1. 
Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădină, 

apă şi canal in stradă; casi cu 3 came
re, baie, bucătărie, camară şi separat 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; 
casă cu 11 locuinţe având câte J, 2. 3 

camere şi dependinţe, curie mare. apă 

şi canal in cu de; casă nouă, cu 3 came-
... 1_ l..* __ !lr..llll'. - _____ , __ ......... 'I;l10 

pentru bae, pivniţă, curte şi grădinăi 

casă cu 7 locuinţe a câte O cameră şi 
bucătărie, apă şi canal în stradă 

Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen
dinţe, la tranvai; casă cu subsol termi
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la pa 
zi ţie admirabilă. Cir. IV. Casi noui Cu 
4 camere şi dependinţie, curte ,i grădi
nă. Cir. V. Casă compusă. din 2 carne. 
re şi dependiţie. cu curte si Itrădină. 

Frafelia. Casă cu 2 camere, antreu, 
bucătărie, cămară, curte şi grădină, 
zidire cărămidă ană, pompă şi apaduct 
Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen
dinţe, curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei 

In centru Ora viţa, ieftin de vânzare 
2 corpuri de cale. 

Tutungerie, in circ. IV, la loc bun. 

Ocazie: Băcănie cu 421 
scrişi, cu preţul numai de 
pen!.ru inventar. 

De vânzare, 5 juglre 
celabile pentru loeuri de case. 

De vânzare 2 ;ugăre păm.ânt 

la 1 kl1. de Timişoara, bun FU~"'.".I,., 
mă. 

,..I .... -~ -<II- l-lfI---- _y .. ,V'A ...... U-.; .1 

Casă cu grădină 216 al; 
250,000. 

Casa cu prăvălii 2 etaje, la 

Locuri de case: circ. I 
circ. II/. 1 lot. 

Mehola: Casă cu 5 locuinte lei 

Jdem, casă 1x3 şi 7x1 .. ~m ... Lllel 

pendinţe. 

Ocazie fenomenală. 
Vdnd n".gDn* _o,,. '" 

conac boerescaproape gara 
Mehedinti, drum pietruit. in ea: 
voe .e poate lua. imprumut deja 
tul Agricol până la jumătatea 
moşiei cu dobândă 5% pe 
ani Informatiuni telefon 18-61. 

Vlind casă nouă, 3 camere şi 

dinte. in cartier de vile, 
centru. 

Pentru anunturile apărute în acest cadru a se 

"Dacia Felixu, telefon 1861 

SE ANGAJEAZĂ imediat un bun bu- CAUT domnişoară sau doamoi 
dtar sau bucătăreasă care să ştie .ă birou. Poate fi incepătoare. 

lucreze şi grătar Doritori{ se vor adre- va", birou de ziare, Circ, rv. 
sa la Administraţia ziarului. C. Brătianu 45 

SE CAUTĂ un local de restaurant, de Ă din 
preferintă in centru a se adresa la GARNITUR compusă 
Administratia ziarul~i. I napea, 2 fotoliuri mari trase cu 

o masă rotundă 40.000 lei, de 
SE CAUTĂ femeie la toate, serioasă şi I in Strada Samuel Micu No. 19 
sănătoasă, Ia Inginer Protopopescu. şoara-Fabrică lângă turnul cu 
Str. Bolintineanu Nr. 1, pot vedea între orele 13-16. 

Mod ă b ărbătea scă şi c o i t o .. r 11 e 

Mare asortiment 
TIMIŞOARA 

10 Â N eOSMÂ 
(F o s t HOR BAT Z) 

de -stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
1., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16·62 
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La Terasa "EIIINESVU" de sub conducerea domnului 

Florian Brânzaş, 
din Clui 

cântă orchestra viriuosului Luţă lovita 
\Jâncări gusfuoase - Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fri piuri la grătar 
,~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vinuri din cele mai renumite· pivniţe 
................................ ca .......................................................................... .. 

··olensknl a fost oenpnt la 16 Inlie. . Sâmbătă 16 AUgU: 

Il de atunci n'a fost nici odata re cucerit de bOlşevici COIDI.tetul "DARUL, SOLDATULUI 
'{ENHAGA. .a (Qa- într'un reportaj făcut de 161uUe ,1 DU a fost Organizeaza o grandIoasa s. erbare 10 
~ - Coresponden. la fata locului, cA niciodatA recucerit de salnanelll CERCnLUI MILII IR· "1·vI-1 
.(enthel telegrafl- Smolenskul a lost ca- U U u a \J 
~aadinave anunţA cerU inci din seara sovietici. Minunile de ... -itejie şi jertfele muzIcă şi dans şI este excepţfo-
i de sânge ale soJdaţilor noştri, aal admisă a dura până la o.r;!-

~ 
.. prestate In cruciada dusă impo- le 4 dimineaţa, 

F O R M 
·AT 1 UNI tri:a .bolşevismului, j~pun ţării Pentru 8 asigura reuşita ace-

I da.orli dem";e . ~e erOismul lor. stei serbărl, şi-au oferit CODcur-

t 
. Fată de ~ttel!1 car~ luptă, fa- sul, pe lângă distfnsele Doamne 

ţă de rănitti dtn spltalt!, ca şi din comitetul local al Soc DA-
, faţă de o,rfanii ş~ v4duvele ce- RUL SOLDATULUI", -;1 "Con-

ierul Econom{ei Natio- Ministerul Raonomiei Na- Ministerul de finante a dis- lor CăZUţI, -;- toţt cei, c~ri n~ sulatul German, care s'a angajat 
jlminteşte, eă vâ. nzarea. ţioaale face apel Ja toti de- pus prelungirea termenului de po.t fi ~Iăturl - ~e ,danşli, tOţI cu organizarea unui pavilion de 
!:răinarea a tot "dul de ţhtători de Jâaă ca să pre retragerea vf/rificarea şi plata cet r~ţlnuţi pe poz'ţhle altor tn- meuluri şi bl'ânzelarJ. iar Con
~cule fără autorizarea dea imediat lâna ce posedă bonurilor de rechizitil!.Jpână la 30 ?atortd, -:- cuvine-se. să ne sulalul Italian dimpreună cu 
r a subsecretariatului de centrelor de colectare l'o!S- Septemvrie pentru depunerea lnălţălŢ1 prtn alte sa .. mflcH, la Colooia Italiană, din Initiativa 

\ 

aprovizionăril, Sti pe- pective. lor la pIIrCepfie şi 30 NOf/mvrie măreţia faptei lor. . Doamnei IRMA DE MICHELIS. 
cu muncă Silnică dela ContravenienţH vor fi pe- pentru recontrolarea şi plata S~ ne mobilizăm toa. te pllterl- pregăteşte un bar atrăgător. 

ani şi confiscarea auto- depsiţi. lor. le ,Ş1 toat~ resursele, ~ pentru ~a, PubHcul se va bucura şi de 
1~ Se intelege prin auto- §il p:ln

g 
~bol~1 ~ostJ.uă sa rAfPlftltm nenumărate distracţii, prilltre 

, şi motociclete cu sau la sanSăe e, Ş sbll.ază1n ~ săuier n a. cart cităm excepţionala tombolă, 
, . Incercaţi ~i vă veti convinge ne mo , m InS Ş vese- t tA bl t ci t d 
~aş precum Şr m%a- d li ') 1 fi 1 d' f"1 i dt i I l' i ti' j t • asor a cu o ec e e pre, 0-. e ca tăţl e exce ente, e caci- n ICatlUnl e ape me c na e ta, ~n un op mtsrn cre a or, Jm- nate de diverse firme şi persoa-

tatea sigură precum şi de po- .,MAGUS" sunt aşa de mu'tf- părtaşindu-o ~i celor care: cu ne şi In care f~ecare număr e 
sibiHtatea rle intrebuinţare multl- ple, lncât am putea-o dt>numi 1 aceeaşi ,"es?lte eroică aSlgură câ tigător. 

minerală medicinală 
)S" se recomandă In 
pentru 1 

,Iri stomac ale, 
~ri intestinale, 
! de splină, 
dologfce ale ficatului, 
Qfp.tr", hUl ..... 

labo năvită, . 
ologie, 
sm anormal 
.Ierea infecţlunflor şi a 
infecţioase. 

3zare: "MAGUS' S. A. 
Reg, Ferdinand No. 1 
ietăria "Bulevard", spre 

II 
~rul finanţelor anunţă, 
nal pentru preschim
lbrelor de impozit ex
! de 4 la sută, care aU 
lor imprlmată o sin

.• a fost prelungit pâ
tgust. 

fii 

ledidnală j.MAGUS" 
~ cu alte produse mi
islente şi bine cunos
Item asimila in primul 
ipele minerale ale iZA 

\D - MARIENBAD-
~ANZ:~JOSEF .. 
GUS" in/rece p2 deA 
elul lor specific, iar 
. parte oferă indlca-
largi in tratamentul 
suferinţe. 

:are, ,,~AGUS" S. A. 
~g. Ferdinand No. 1 
elăr1a Bulevard spre 

cAteva zile se 
~chlde primul 
Il .. omAae.c _ 
tfiat - de mA
marocblaArle, 
~ma "HIlNSA-, 
ta .. fUnd d. Au
acba. 

plă a apei minerale medJcinale apa minerală naturală penllU neamulUI, vlctorfa. Ş 
.. MAGUS". regularea functiunii tuturor or- Spre a răspunde acestei da- t Pentru la as,guria accesul tl1~ 

De vânz1re~ .. MAGUS" S, A. ganeloţ todl, Comitetul "DARUL SOL· u[~r. ace ora
b 
~af I vOf să lcfon-

Bulev. Reg. Ferdfoand No. t şi ca atare nu poate lispi din DATULUI", condus de tr Uleeu o ou or a rea za
lâng~ Cofetăria Bulevard spre nici un menaj, spre a fi ori- DOAMNA ELIZA. GENERAL rea scopului acestei serbări, ta
Cazarmă. (ând la îndemâhă pentru preA DRAGALINA, organizează Sâm- xa de intrare a fost IJxată nu= 

• D __ '...... -_' __ 4 ... 1 __ '&_-.1_1 

venirea, combaterea şi vinde- bătă 16 August a. C., incepând mai la 40 lei de persoană. 
carea deranjurilor diferitelor dela orele 17 o frumoasă ser- Doamnele din COffiltet. VOI' 
....... ' ~1~ v.~aw",wu'U', uare, care va avea loc in ::'a- puna costume naţtona e. Pubu-

Da vânzare I ,.MAGUS" S.A. loanele Cercului Militar~Civil. cuI insă, poate veni in orice apărut in acest ziar - fără 
semnătură sau cu pseudo
nim - rAspunde numai d, 
Consl. 1. Ştefănescu, direc 
torul nostru, care e totodată 
şi girant I'esponsabil. 

Bulev, Reg. Ferdinand No. 1 Având In vedere scopul Inalt tinută. 
lângă Cofetăda .. BulevArd". Ca- căruia ii destinat beneficiul ce Considerând aceste rândurf, 
zarmă, se va realiza, serbarea va de- ca pe un apel la contributia 

III c(lrge în un cadru feeric, cu patriotică a fiecărui bun româa. 

Apa minerală "MAGUS" este 
o apă medicinală cu intrebuin
t ... ro g<>aoro.lcr. ........ L. u eupU ,1 
adulti. Analizele vechi şi noi 
arală, că nu conţine substanţe 
şi chimicalH a căror efect asupra 
organismului omenesc ar im
pune o intrebuinţare Itmftată 
sau o supraâozare ar vătăma 
sănătătii. 

De vânzare: "MAGUS" S. A. 
Bulev. Ferdlnaud No. t lângă 
Cofetiicla Bulevard spre Ca
zarmă. 

ABON AMENTE: Pe uu an 
- 600 lei; pe şase Juni-
300 lei; pe trei luni - 150 
lei: nenir!! inJltitntH d. ~"'I 
şi intreprinderi particulare 

2000 lei. 

incercati şi vă conviOIo!"ţi de 
calită tile exceJi nte alo:! a pet 
medicinale din izvoare "MA
GUS". 

De vânzare: "MAGUS" S. A. 
Bulev. Reg. Ferdfnand No. 1. 

Presa franceză scrie: 

Ocuparea Tiraspoluluil 
este simbolică fiind locuit de români! 

transDisfrien,Î . cari cel' alipirea 
Ia Patria mamă _ . 

VIeRI. 13 (Rador), - "Ac- oraş este locuit de românii Irans
tion Irancaise" sub titlul ·"Re- nislrieni, care cJr alipirea la 
vanşa României( publică un ar- Patria mamă. Face apoi istoricul 
licol afirmând că recucerirea aCf/sfor Români. 
Basarabiei si Bucovintli "dă Ziarul .La gaonne" rezuma 
României hotarulliresc. Remar. prin proverbul românllşc "apa 
că caracterul loc spedlic româ- trece, pietrf/le rămân" istoria 
nese, Spunând că drepturi/II Ro- provincii/or illiberate. Ziarul 
mâniei asupra acu/or provincii constată, că armatele sovle/icil 
sunt incontestabile. din Sud au ~ost strivite de IorA 

Ziarul .Ellorl" inlrun ariicol tele gilrmano-române. 
consacrat românilor transnistrtmi Trebue subliniată participarea 
spune, că ocuparea Tiraspolului româneasct't, căci ea a cântărit 
este simbolică, deoarece aCllst greu În in/rângerea ruşilor, 

rr 

sosit adevărata 
apă minerală medicinală: 

în _ sticle originale. De vânzare· la: 
"MAGUS" S.A. 

B;dl Regele F erdinand Nr. 1, 
lângă cofetărla "Bulevard" spre cazarmă-

J 

.J 
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Programul lestilli.tatilor de IDs.can~are, Falsuri-Ia "O vaAnzorea averilor evrele' tII 
a P. s. s. EplscopuJui Veniamto Nlstor \J " . y 

Sâmbă~! 2~~:.~e~~~~~:i Ora 2030: Smaadă, la care intrate tu patrimoniul· Statului .: 
ora 16.45: Sosirea P. S. Slle la va cânta: Tribunalul a confirmat manda:ele de arestare ale: DotarUl· C1 
Caransebeş din spre Valea Bi~ 1. COTul Catedral 

tr~~imirea se face in Piata Uni- zic~ ~~u~:~::s~beCşântări şi mu- public Iancu POD lvlciu, secretarull SăJ! CODSt. Tet da 

fi~i~d id:I~:ţ; t~:~~ii a:t~~~~Îtf: di:·C:~:~~eb~!.minului Cultural leseu, sotilor Manhe1m Si ale soli Of ager ,Eu 
bisericeşti. militare şi civile. 4. Societatea "Phyiharmonica II Miercuri 13 Augu ~t. Ia orele de către soţii Manheim, evrei. ypr; iar pentru soţii Manh 
.• Reuniunea de cllnlăreţt şi din Caransebeş. l.l, 1na1ntea completului de "8- soţUor Jager, şVHul, IJ"" IJlqlll d. uuut;ul D,udu.,iu. 
muzicl din Caraosebeş" va cânta In numele cetăţenilor oraşului cantă al secţiei l-a, a Tribuna- de trei milioane lei, la 28 Mar· CONFIRMAREA . 
.. Prea Stâpânul ..... , iar dl. pri· Caransebeş, va vorbi dl. primar lului Timiş. Torontal, compus din ţie 1941, t.recându-se in contract 
mat" al oraşului Dr. Isac Rădl1- al oraşului Dr. lsac Rădulescu. dnii: judecător Ion Băluţ, care de către notarul public, data de La orele 15 şi 10 minut 
lescu va prezenta tradilionala Duminecă 24 August 1941. la a prezidat completul; judecător 26 Martie, din care ar ff rezu]- deci după două ore şi 
pâine şi sare. In numele epar- ora 8'30: P. S. S. Episcopul Ve- Tuliu Cheţeanu, pro~uror Bujor tat că imobilul s'a vândut ins- minute, cât au durat COIIC 'S 
hiei, P. S. Sa va fi salutat de Imbroane şi grefier Vasile Co- inte cu dotiă zile de apariţkt zi unile puse de d. proc r ! 
P. C. preşedinte al Consiliului niamin şi ceialalţi episcopi vor toşman, au venit spre confirmare Decretulul-L~ge care prevede Imbroanel şi cele ale apă 
eparhial Prot. le. Sifor Romul fi conduşi de clerul eplrhial cu mandatele de arestare lansate confiscarea imobilelor evreeşti. rii - Tribunalul a co OS' 
G. Ancuşa. ~!~:d~:~:. Reşedlnţă la biseriCi de d. judecător Ide Instrucţie II mat mandatele de aru u I 

De aici, P. S. Sa, Insotit de Ion Paica dela cab. 1 instrucţie Apărarea a fosl Tepruenială ale tuturor celor impl' 
toată asistenţa, va merge la bi- Ora 9'00: Sosirea L P. S. S. impotriva notarului public dr. astfel: in "Falsul Nr. l u , din p ra: 
serica catedrală. Mitropolitulni Nicolae al Ardea· Iancu Popovici, secretarul său. Pentru notarul public au pus maua cu vănzana prepri 

Inaintea bisericii catedrale, Zului 11\ biserica catedrală. Constantin Ţeculescu.; dr. Geza conc/uziuni dnii avocati: Bru- ţilor foste evreieşti şi int 
unde sunt de faţă corporaţiunile Urmează SI. Liturghie, la sfâr- Manheim medic; soţia sa Eleo- dariu, decanul Baroului avoca- în patrimoniul Statului. 
parohtale, la sosir·ea P. S. Sale. şitul căreia se va săvârşi actul nora, născută Deutsch j ,Petre tilor TimişoaTa şi fir. OpTişa. l-am spus: "Falsul N,,( 
Corul Catedra1 tntonează "Pre iascăunărH, Jăger, come-ciant şi soţia sa Pentru ucrt?t.lrul nolarului fiindcă este cel dintâi _ CUl 
Stăpânul ...... Apoi P. S. Sa va LaC Sf. Liturghie va cânta Co- MaJ!dalena, născută Elpert. Toţi public, Constantin Ţeculucu, d. peste zece - pentru RtJ 
fi întâmpinat de cătră adm. prot. rul atedral până la Herovic implicaţi de fals în acte publice, ·avocat dr. Ha la lai. I s'au terminat cercetările iş~ 
Pr. Isaia Suru. fn fruntea c1erU- incluslve, tar de aici incdo • Re- să vârşit prin vinderea imobilului Pentru Botii Jăger, dnil avo- liminnre şi s'au stabilit set 
rului din CaraBsebeş Imbrăcat tu uniunea de cântări şi muzică din din Timişoara, .Bdl Carol Nr. 4, catii: Halalai ş' dr. Hans Ma- dintâi vinovătii. il, 
ornate, cu si. cruce ,i sf. evan- Caransebeş." IJilUlllllllllllllllflllllHlfIlIIHlllt'!IIIJIIlIIIIIlIiIIIIH!IIIiIIIIIIJIIUIIIIIHIlIlIlIlIIlIIIIIlIII!111I1!1!!l1I1l1i1l1II1II1i1II1I1i1l11III:iIi;ili;lii!li!Ii~;1I!t!1; 1II1I11II11I1!III1Inlli,~lIIll11l1if!IIII!lII!I!lIllJ:ltlIiIIWillllltllllllnlJlllflllllllnlllt~:! I~N' 
ghelie. După SI. Liturghie, PP. SS. TE 

După intrarea 'a oatedrală. se· Chiriarhli vor fi conduşi cU litia Fantast,·c· ul e60rl al sov,·efe· IOlu'lri~' va săvârşi V.oe,.nia şi PrivlI- la Reşedinţa eplscopească, II li 

ghitrea, la care va cânta Corul Ora 12'30: Recepţii in sala rit 
Căminului Cultural Caransebeş. recepţii a Reşedin1ei episcopeştJ, de R' ŞI- reIa.. c f nt I de Nord ft eş 

Terminândl1-se servichd divin,L!l sfârşit, P S. S. Episcopu' 60.· M e ro u u ~~ 
P. S. S3 va fi condus la Reşe- Veniamin va răspunde tuturor HELSINKI, 13 (Rador) - fiei "Rador" comunică. Fanta- comunicaţiile intre Pefers 
dinţă. delegaţlflor deodată. Core6pondentu[ special al agen- sUcul fIori al arma/ei sovietice şi SOTtavala, au fost tolal 
11/llInIllUIllUI!IIt:nIIlIlUIlIlIIIIH"I!J~HltlIIHllIllllllmnillllllllllllmmmlll"IIII1.1I11111HlIllIIilIlIlIIll!llflill!tlJlIIIIIIiIIIII!l!lIl1l11lillllliJIllI!lIllIli!l nlllllillIlIlIlUlIlIuUHlilll!lI!l1l!IIHlII'!!ilfuIIlUlllJllUl!IIl!JIII:IlIIlIlIlUIlIIIlIJIIiI de azi., rf/oce frontul de Nord Finfa/e astfel că armaltle 

nu a dat rl'zu lta ti'. Trupele se, seşti nu vor mai putea P gel 
viellce dintrfl Murmansk şi Pe· întăriri, pe Frontul Cartii, :lId. Trei armate sovietice nImicite de germani 

Doi generali bolşevi au fost luaU-'prjzonieri 
BERLIN, 13 (Rader). - O- P()ne~e1in a declarat, că la 

peraţUle dela Uman s'au ter- (; August a informat M08CO
minat cu nimicirea t.otală a va ca IlU mai poate rezista. 
armatelor 6 şi 12, precum şi Moacova a spus să slrăpun
a corpuJui de armată de ti- gă incercuirea printr'o ten
ralinl'i 13. tativA ..t", A .rfl'obi <,oreu} do 

Au foat luaţi prizonieri ge- fier al I!".apelol' germane. 
.. l1eralul Pavel Ponegelim şi El a mai declarat, că re-

d ....... ol N'.t ....... loo. 'If,. ... Jft"'" 4 •• " __________ .1.. ...... .-.)... ..... ...1 __ .. __ :::_ 

valuri a avioanelor germane 
au pus in imposibilitate a
provizionarea cu muni,ii şi 
alimente. 

Ambii generalii au fost 
foarto sa&'p .. ioqi ofJ&od. eă 
sunt prizonierii diviziei ger· 
mane anuDţată de radio 
o\A ______ __ .",,s_...1 _l_t_l"'~. 

1iIillllUlIIliUumHUllilU nltllllllllllllllliili!llill~:"1lll'; ·1: III:· '!'llqll!lH:~1I ,lillIIUli'1! UIOIlIIIi illilUllillllillllJlliillillllllll :n:: HliHiillilllim;ilmi, 1IIiIIIIIII!f!ilflllllllllllll!1 :UIIII!!I:I!U: 1IilliillIHIIII!I1I1U IIIiUIIUIfIlIlIlIlIl:UIl!IJU 

Peru din nou atacat I .Profesorii 
de trupele ecuadoriene ' penslODati dIn oficIu De 

LIMA, 13 (Rador). - A- an\ iu timp ce alte palrule data de 1 Inlle c. se 
genţia ,. Stefani" anunţa, că o au lncercat sa treacă fluviul 
patrula armată ecuadoviană Macarraa. Atacantii au fost peDsfoneazA la 1 Sepl. 
a făcut Luni dimineaţa Fun respinşi. 1941 
Pogsy dela frontiera peruvi-
UJUIIliIJIIlIiIIIlIJII !!11I11U1!11I1i11IIJIl!!1II1ii IIIlJlIllIIlillllllJltlllllillflllliillJlIIl!llUUlHiilllll1lJ JlIIlllllllllllii:lilii 1111111111111111 _11111" 111111111111111; 

De 
BUCUREŞTf, 13 (Rador)

Ministerul Culturii Nationale a 
clra!(ul strâmtorilor anulat decizIa dia 14 Martie 

Enfllezii şi sovielele 
dau "garanţii" Turciei 

STOCKHOLM, 13 (Rador) -
Agentia "DNB" comunică ser
viciul britanic de informatii a
nunţd c(l ambasadorul marei 

c1arafie indentică, a fost remi
să şi de· către ambasadorul 
Rusiei. • 

1941 prin care aU fost puşi 

din oficiu la pensie pe data de 
1 Iulie 1941; profesoarele şi 
profesorii din imvătământul se
cundar teoretic pentru anii de 
serviciu şi vrâstli. 

Toţi aceşti profesori şi pro
fesoate se pensionează pe 1 
Se pte m vrie 1941. 

Britanii la Ankara a făcui în 1I1!11l1liI!H:!l!:iiliiillllll.liHl:i::iliiHlIill:liilHiilill!lIIl1HI!:UiH%IHlili!iil :lIl11l11f!UII!JIIHlilillll!! IlItllmlllllllUIlIIUIlIIIIII:ll!:I!UHHlmllflllrflllil-IJ 
ziua de 10 AUllust o vizită la 
ministrul afacerilor slreine al P D 
Turc/ei, căruia (-a remis o de- reşedintele comisiei ouă distrugătoare 
claratie a guvernului britanic. senatoriale a armatei .. . 
Prin această declaratie se ara- americane va face o SOVIetIce avanafe 
tă. că se prOmite Turciei un 
QjutQr britantc in cazul cdnd inspecţie în Islanda BERLI.N, 13 rRador). - In 
Turcia ar fi atacată de o pu· WASHINGTON, 13 (Rador). luptele contra unităţilor de răs-
terfl europeană. Guvernul bri- - Agenţia "DNB" anunţă că boiu sovietice şi vaselor de comerţ 
tanic inţelege să rămână credin- senatorul Reynolds, preşedintele sovIetice aviaţia germană a a-
cios conventiei dela Montreux comisie senatoriale a armatei, va . ' . 
In sensul, că niciodată slrâm- vizita Impreună cu mai mulţi variat la 12 August, două dI.-
toriifl să nu ajungă a tii in se~atorl, Islanda, unde va face I tru~ătoare sovietice in regiunea 
mâinile .unei alte puieri. O de- o inspecţie. maritimă din Crimeia. 

f.rozadovsk sunt azi lriră nici o S_d. 
legăf.ură iar cpl~ din jurul la II cuiui Ladogc, au fQst compl~ct 

. incPTcuite. H(jnko, fortareata 
CM mai Înaintată a ruşjlor va 
li deasemeni izolată dl? îndată 
ce Vor li ocupate şi celelalte 
pozitii strategice din Estonia. 
Talinul va trEbui şi el să facă 

HELSINKI, 13 (Rador) ~ 
fldal se anunţă, că la N I 
Vest de lacul Ladoga., con .' 
micşorarea marilor pun~j 
care sunt incercuiţl bolşe i 'e , 
de către trupele finlandeze, . , . cu 

!II!lIlilIIlIlH!llll!!Il11lll1l illllli!!llliilll!l!!lW:iinJ! 1:lliIIlllil!!i!!l:!I!1 ii::!I:;; ;:: ':::n:lU;W::i':i:,i' !!:li 1:: [11::i!ll!i:lij:!!:iil!iHW~IIII:!:~::' t~ 

Engl@.2Ji ~~C(lnO$'C 

Înfr ângereâ Sovietel 

?rile 
răsk 

GENEVA, 13 (Rador). - dional. 
Agenţia "DNB" transmite: I Poporul britanic nu 

Intr'un articol ziarul "Ti· bue să uite că până a v 
mes" scrie inlre altel~: Se I Sovietele au fost rupi l~: 
anunţă puternice lupte de iar germanii au Înailltat i t 
ansamblu în toate cele trei I numeroase puncte, . S c 
s~ctoare ale frontului sovie- Ziarul adaogă apoi că. ne , 
tiC. Totuşi, şocul principali Deralii şi soldatii SOTie o~ I 
al ofEnsivei germane, se i aU de Învins mari dificul, ~: 
produce pe flancurf. Ger-j ţi şi sunt ameninţaţi de ?ăŞII 
mani. au dobândit, lucrul ri pericole. Ei au în fala.1 ;te. 
est~ lDcontestabil, up câştig! O o!ganinţie exlraordt ,l( 
ter1torial pe frontul meri~ I de puternică. ' • t, C 
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Pe frnDtul dIn nkrat[~1D ______ .. __ ~·:ontr 

dest 

Coloanele motorizate italiene~ ~~ 
lIne 

DU depaSit primele obiective fixa i!~e~ 
ROMA, 13 (Rador). - Un 

trimis special al Agenţiei .Ste
fani" pe frontul din Ukrafna a
nunţă, că coloanele motoriza te 
italiene continuă acţiuuea lor 
după ce au depăşit primele o
biective ce le fusese fixate în 
seara de 11 August in lupta ce 
s'a dat intre soldaţii bolşevici şi 
italienI. 

Adversarul, a lăsat pe teren 

il' D trebl numeroşi morţi şi răn 1., f 
şamentele noastre au făcui 'SU 

meroşi prizonieri şi au cap:UIUl 
un important material de ~!>ar: 
boiu precum şi arme auto le VI 
Dln partea itaBeniior a fosl ~rofi 
singur soldat mort ceeace 1 Sl1~ 
vedeşte superioritatea tecb :arth 
de luptă Il detaşamentelor o .:rea 
tre.nbsc 

Acest soldat fascist este;! de 
mul care moare pe terlt , . ~om: 
bolşevic. :,oric 

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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