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Telefon: 39-36. 

oarea M. 8. Regelui Mihail 
ata dlni prol, Mihai Antonescu 

ul a subscris la Imprumutul Ueîntregirii 
1,000.000 lei iar M. S. ~egina Mamă 
Elena 500.000 lei 

."u.· ...... ....,TI. 14 (Rador).
Regele a trimis următoa

".,,~nn,·o profesorului Mihai 
"seu: 
~i., Castelul Foişor. 
I~NULE VICEPREŞE
TE al CONSILIULUI, 

rului Statului, ,1 urmând 
pilda marilor Noştri inain
taşi de a fi Cei dintii la da. 
toriile către Patrie, subscriu 
la .. Imprumutul Reintregirii". 
sumele: 

500.000 Lei din partea Ma. 
mei Mele. 

I ~!~~VI~ st~ţ:::~:~l~: 1,000.000 Lei dia caseta 
ritatea a intregului Noastră particulară. 
spre a contribui cu Sunt sigur, că acum Ca şi 
muncii la înălţarea şi în toate clipele mari ale tre-

f
rea Ţării, găseşte in SU~ cutului nostru, Românii vor 

Meu şi al scumpd da prisosul lor cu toată ini. 
Mame, cea mai caldă ma şi cu toată increderea. 

!gere. _~.~ _ ~ Trăiască :România Reia-
i~lId .. -Ne în 101ul la mlş- tregită I u 
ul apel al Conducăto- - MIHAI 
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,prumotol Reîntregirii 
'e iveşte azI, prilej de le
'cu cel ce toarnă, cu 
granlti româneşti, printr'o 
dArulro_ 

?rilejul acesta este uolc. 
răsboiul dio Riislirit, ca-e 
!.l __ a ... ____ IJ:l __ +l_. _ ~'.A._l 

dus pentru cauza drep-
~ a civilizatiei. , 
~ poate traduce' in fapt 
,zând cu toţii chemării 
,(neral Antonescll, Condu
:1 Statului, pentru "Impru
Reintregirii" . 

,vom $!/isi astfel pe drumul 
al simţirilor valahe cU cei 
istorie. 

ne vom fixa asupra be
or acestui imprumut. E-

I lor este prea categorl
t?ăşlnd socotelile cele mai 
~te. Căd, banul ne este 
ti şi asigurat cu pecetea 

f

.'e, Statului ş{ pe deasupra, 
It, cu dobândă. 
\1 privim prin altă prizmii. 
[uwlll trebuIe sa fi!:: u 
,i o victorie. Pentrucă 

Il:ontrlbul cU Ei la. desfăşu-
destinului nostru. 

,d un răsboi sfânt, parti
!'.a noastră - Imprumutul 
trline un Qct sfânt. 
:hn deci Ja ioălţimea che. 
znei I 

[trebuie să-şi găsească e
I: sufletul fiecărui Român. 
brnutul. o jertfă minimă 
h!>araţle cu jertfa vieţii 

I:e va aduce mâine1cel mai 
,~rofit : inălţarea Neamului. 
'j subscriind cu toţii, fie
:articipăm la lupta pentru 
:rea hotarelor. 
nbscrie - şi cft.! mai mult 
:~ deci nu numai o datorie, 
~omandament. 
.orlcât am da, ne mai ră-

Ei fnsă dăruiesc totul. 
Işi dăruiesc viata, care-i mai 

presus de orice preţ. 
Pentru victorie. 
Pentru împlinIrea visului tu

turor I O Românie Mare. 
Şi sA. nu se - uite I şi danta 

noastră contribuie la victoria 
Lor, la intregirea hotarelor. 

Legându-Ie rănile, ii aUntăm. 

Dându-Ie arme, il imbărbă
tAm. 

Ajulândule familiile şi imbră· 
ţlşându-Ie orfanii, le Indulcfm 
somnul. 

Iar ştergând urmele barbari
lor pustiitori, le inchinăm cea 
mai sublimă recunoştiinţă. 

$i vor pdvl atunci mulţumiţi 
din zările lor albastre noul ră
sărit de soare românesc peste 
pământurlle VoevozUor Moldo
vei dezrobile. 

Dând. vom da Ţării. 
Nu pentru a o apăra, el 

penlru a o mări. 
Alte hotare ne stau In faţă. 
ŞI ele ne comandă prin gla

sul soldaţilor cad şi-au jerfit 
viaţa pe altarul Patriei. 

AsouHaţi-i I 

Mircea Laţia 
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Podul peste Corint 
va fi terminat în curând 

ATENA, 14 (Rador). -Agen
ţia .. Stefan!" comunică I Minis
terul Comunicaţiilor a declarat 
că lucrările pentru reconstruirea 
podului dela Corint, vor fi ter
minate peste câlen zile când va 
putea fi reluată circulaţia. 

Inscris in re~istrul oublicatluoilor 1· 

periodice la Tribunalul Timiş
Torontal, sub Nr. 19 
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Noua spioni spanzuratl 
SOFIA, 14 (Rador). - Ag.m

tia .. DNBN anunţă, că Miercuri 
au lost spânzuraţi c"i nouă in· 
divizi condamnaţi la moarte de 
tribunalul de răSboiu din Solia 
pentru spionaj i/l Favorea unui 
sfat Slrein. 
"''''''"'"IIIIlUUII''"IUII'IIIUIllIilIIIIW''"U"" '1111'"'''''1111:111111''"11'' 

Un atac îndrăsneţ al 
aviaţiei germane 

BERLIN, 14 (Rador - A vi
oanele germane de bombarda· 
ment au Intreprins un atac in 
timpul zilei, deoşebit de fndrăs
net impe>triva unei turnătorii 
situată ia s.ld de Witby pe 
coasta orientală. 8 Angliei de 
Nord in ziua de 13 August. 
Avioanele germane s'au apro
piat prin surprindere, sb JTând 
la mică înălţime. şi arâncând 
toa te bombele aSllpra obiecU ve
lor alese cu grtj.:> , la susnumlta 
instalaţie. S'au ~odus puterni
ce explozii. Un atelier e dlS
tru~ in întregime. 

Avioanele d~ bombardament 
g~rmane au părăsit locul ata-
cului inainte ca apărarea anti-
aeriană engleză să fi intrat in 
acţiune. 

lei 
Vineri 15 AU2' .. st 19,~U 

• 
, •• " Din rănile de ieri, ale unul 

Neam intreg, voi pune, mâine, TA. 
rii, temelii de fier. 

Pune umărul, CU hotărâre, 
la marea infăptuire a Ţării noui. 

Subscrie la: "Imprumutul Re
ÎntregirJi !" 

General ION ANTONESCU 

Mă'ncbin vonă, Eroi 
Ostaşi de bronz, desrobitori de glie, 
Un neam intreg la voi azi se inchină. 
In veacul ce se naşte din lumină, 
Voi sinteti purtătorii de făclie. 

Prin jertfa voastră. Pronia divină 
Ne-a hărăzit s'avem pe veşnicie 
Hotarele străvechi ,i-o Românie, 
Aşa cum fOi!t-a Dacia.Latină. 

EroI, ne des robiţi din D'JU pământuJ, 

Ce i 'Vfeaţa noastră toată 'Ii mormântuJ. 
Pe el vom fi de-a pururi impreună 1 

Tot ce-au luat duşmanii prin minciună, 
Noi 'Vom răscumpăra cu preţ de aâ.nge 
ŞI brazda noastră nimeni n'o va frâuge. 

Ion Bătătaresca 
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Popo:rul • amerIcan 
J A _1 .A Z"· .., b • • .., n are lTI(:reuf!Tf! LIL pu {ICU '-U:S oI/zica 

a guvernului Statelor Unile 
, 

Dacă i s'ar cere Congresului să se pronunţe asupra. 
Iăsboialui, l-az- respinge 

WASHINGTOV, 14 (Rador) Unite. Poporul american spune deU HulI aiulaţi de prDpagan
- Agentia" DNB' transmite: oratorul, este amărât ca nu esle dişld britanici, în favoarea in~ 

Depulatul democrat Koks a ţ!uvernat de oameni care să trdrii Statelor Unile in războiu. 
declarat in camera reprezen· se inspire în primul rând din .. 
tanti/ar că adoptarea prof/etului interesele naţional", iar lIU din MaloTltalea de un vot con-
de lege pentru prelungirea ser~ interese straine. La fel, se~ato I sti/ue O dovadă, că dacă. C .. 0. n-.. 
viciu lui militar cu o majoritate ruI Wheel"r a declarat ZIClrlŞ- gresul trebue să se pronunţ. 
de un singur vot dovedeşte că lilor că volul cameri confirmă" ..•. .., 
poporul american nu are Încre- aniversarea pe care poporul cu, prwrrll la ffltrare~ In. tos
dere in politica răsboinică ptl aml?rican o are Iată de politica bOlU a Statelor Unrte, el va 
ca .. tI o auco guotl7'nul Siale/o,. elugii elo clnii Roolltlr •• 11 ,i Cnr_ rDf:pinl1D o O!:flmflntlQ propun,,.,,. 
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Răsboiul poate să izbucnească 
10 orice moment În Extremol OrIent 

Emigrantii rosi asteapta cu nerabdare sa particIpe la 
lovitura de gratie contra bolşevismului 

SHANGAI, 14 (Rador) - te să isbucnească In orice ajutorul compatrioţiIor no
Ziarul HRussian Times" ofi. moment in Extremul Orient ştri care azi sunt sclavi ai 
ciosul coloniei ruseşti din dându·se posibilitatea de a Sovietelor. Aşteptăm cu bu
Shangai, adresându-se emi· lupta contra inamiculuI, a· curie războiul apropiat, ca
granţilor ruşi din Extremul dică contra bolşevismului. re va da lovitura de gralfe 
Orient, scrie: Răsboiul poa- Noi vom putea să venim în bolşevismului. 
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------------------Comunicat Finlanda Români Distrugerile aviatiei germane pe 
frontul de Est 

Patronii sunt au!olizaţi sa 
platească di:'ed familiilor sa

urmareşte cu 
mare stmgatie 

redreszrea 
lariaţilol' ftlObilizaţi SaU rechi- .-------
ziţionati, dreptul ile prtvăzute HELSINKI, 14. - Trimisul pentru a salva din jugul se'a 
de art. 18 diu Decretul Lt'ge ~pecial a agenţiei Rador trans-, sovietice, provinciile răpite 
Ni'. 2167 din 29 Iulie i 941 'Rnttet dRe.cti,aratiile preşedintelui avem toată admiraţia pentru 

BERLIN, 14 (Rador). -1 aulocamioane distruse, iar 
Sectorul de nord pe frontul 11 tunuri şi 3 baterii reduse 
de Est. avioane germane au la tăcere cu prilejul atacuri
distrus in ziua de 12 August, lor asupra unor concentrări 
180 autocamioane trenurl şi de trupe in coloane de marş. 

• Y"s ,~ 1 1, care a spus Î. te 'ia soldatului Român. 1 
publicat În Monitorul O ~icial F mJanda nu duce războI im- 1 il' -' M In 
Ni. J 78 din 30 Iul:e. po::ri,dhil, ci rl:lzbol dt;: 5t::~uritate.~ t1n.!l \' <l iS.b.u. 0.4 ..... ,,1<: R 

Iti Care blindate şi au redus . 
la tăcere 15 baterii şi 27 tu- 60 aVioane engleze 
Duri. Mare număr de trenuri doborâte dela 12 la 
avariate ia. spatele frontului. 13 August 
Alte formaţii .u avariat la 
Nori Est de insula Oese!. Un 
cern.,alorpUot' sovieuc. Jn 
sectorul central avioane ger
mane aU bombardat gara 
Brijansk, provocând strică
ciuni. Un tren blindat şi 80 

BERLIN, 14 (Rador). - De
[,1 l~ la 13 August, au fost do
borite 60 avioane britanice pe 
ten/oriul Relchulu;, în zonel~ 
ocupaie în marea Nordului ŞI 
coastele Mânecii. 

Târgui de mostre 
dela Sibiu 

BUCUREŞTI, 14 (Rador). -
Al Doulea târg de mostre dela 
Sibiu, se va ţine între 14 şi 26 
Septembrie. EI va oglindi fo.ţa 
de producţie a Ţării. 

P~ lângă standurile reţinute 
de Industrfile ŢărU, au fost re
tinule de către Indl!str/i1e din 
străinătate in special din marele 
Reich. 

Vor da m lnifestaţia lor eco' 
nomică şi conaţtonalii care ser
bează 800 veacuri pe s.ceste 
meleaguri. 

Pe durata târgului "or rula 
numeroase filme germane in
dush iale, 

Condurs de mod"" competiţiu
ai industriale, meşteşu~ăreşti şi 
negustoreşli. 

Advocatii Români creştini 
vor putea pleda 10 fata Vnrtilor 
Martiale din Iona interioara chiar 
daca ou sunt ofiteri de rezerva 

BUCUREŞTI, 14 (Rador). -
Se aduce la cunoştinţa avocati
lor că: s'a aprobat ca In fata 
Curţ;(or Marţiale din zona inte
rioară, s~ se permită avocaţflor 

români creştini, regulat inscrişi 
in Barou, a indepltnf oficiul de 
apărători chiar dacă nu sunt o· 
fiţeri de rezervă sau in retra
gere. 

Sfaturi Agricole 

Păstra.rea Furajelol 
. flscate, pae 

Fânurile trebue bine uscate 
pentru a nu mucigăi: la fel tri
foiul, lucerna şi sparceta. Din 
practică s'au obţinut rezultate 
bune, Iăsându·se necomplectă 
uscarea, dar In următorul caz: 
când după cosire în stare pălită 
(una pătrime u>cată) lucerna, 
trHoiul şi sparceta, se amestecă 
cu pae, de preferat - ovăz, bine 
uscate, Un strat de pae gros dc 
0,30 şi Unu de nutreţ gros de 
0,70), continuând astfel până ter
ninăm. In felul acesta paele ab 
sorb apa din nutreţuri împiedi
când mucigăirea şi astfel rămân 
cu frumoasa culoare Da turală
verde, iar paele se înbuoătătesc 
prin sucili luat dela nutreţuri. 
D~ preferat, nutreţurile să fie 

depozitate pe un lo.:! mai ridicat 
şi chiar acoperite. 

Pae, furaie uscate. 
Scăderi prin uscare după 

15 zile după o lună 
Fân natural din 1000 kg. ră

mân după 400 zile după 300. 
Lu.cernă din ,1000 kg. tămân 

dâpă 300 zile 250. 
Trifoi din 1000 kg. r/!lmân după 

300 zile după 250. 

-
Gh. Segărceanu 

l.C.A. R. 

Primăria Municipiului Timişoara 
Biroul Mont 

Nr. 857 1 1941. 
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I 

~lâine, Vineri, 15 August 

O prelnieră senzaţională! 

\VARNER BAXTER 
"-In marea aventură 

Intoarcerea 191 CISCO 'KI.D 
Ei -Azi) Joi, ultima oară 

MANON LESVIDT 
o complectare excepţîonală în culori 

Moda in sezonul ce vine in America 
(Pălării, rochii, mantouri, blănu'ri) 

ReprezentaţHle încep la orele 3, 5, 7, 9.15 

din cauza lunei, a cărei lumină 

I 
se reflectează in lumfnătoarele 
sau acoperişurile ludoase, aces
tea servesc aviaţl~i inamice ca 
adevărate faruri de conducere 
in timpul nopţii. 

Este in interesul tuturor, ca 
să se ia măsuri pentru camu
flarea exterioară a acestor lumi
nătoare şi acoperişuri, spre a 
lmpiedeca descoperirea oraşului 
In timpul alarmei aeriene. 

In acest scop, se vor acoperi 
toate părţile acopedşurilor czre 
pot reflecta lumina lunH, cu vop
sea de culoare închisă, sau cu 
odce alte mijloace potrivite. 

Se atrage atenţia în special 
Fabricilor, Instituţiunilor şi Bloli:.
hausurilor care pr~zfntă o su
prafaţă de reflectare mai mare, 

Cei ce nu· vor lua măsuri in 
sE"nsul de mai sus, lucru ce se 
va constata la controlul din 
avion, care a inceput după data 
de 25 Iulie a. c., sunt pasibili de 
aplicarea dispoziţfunilor legilor 
in vigoare. 

Timişoara, la 5 Augus 1941. 
Primar, Eugen Pop. 

Şeful Biroului Mont: 
Iosif Fildan. 

A urmărit cu mar-e simpatie avem acelaşi rol in această 1 
redresarea R0mABiei şi luVta ei pe care o duce azi Europ~._;l~ - ..... _--------. 
Argentina bântuită 

de cutrelTIUr şi intenlp 
BUENOS AIRES, 14 (Rador). 

- Corespondentul Agenţiei "D. 
N.B." anunţă cA vaste porţiuni 
din Argentina sunt bântuite de 
câteva Săptămâni de puternice 
i otemperii. 

Unele regiuni sufnă de iOl:!hef, 
iar altelc de o căldură tropica
iă. Viscolul din regiunea munti-
101 Cordilieria a scăzut tempe-

ratura sub 40 grade sub 
In munţii Anzl o avalanşă . 
coperit 11 vameşi dintre 
nllmai 4 au putut fi salva 10 
'lchimb un vânt foarte cald~ia 
flat in regiunile dela Nor O 
regiunea oraşelor ~an Locă I 

Sau Ju:,l.O. Temperatura lnr ra
trată, a fost de 40 grade d .. 
pra lui zero. 

.ii j Sli ----------.- O: 

~lIUA PUBLICITATd" illax: 

Tel. 18.61 .. D ACI A FEL 1 X" TeL a 11: 

Agentură generală, de comuţ. Timişoara II. Strada 3 50 1, 
gU'Iot Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 2811/10n ·Îost 
Mijloceşte vânzări, cumparări, schimburi şi Închirie . POl 
imobile. Toate anunturIle pentru vânzări d~ case, 10 ~g., 
pământ, cum şi cele pentru inchirierea locuinţelor,le 
blicăm gratuit în 2iare, şi servim clienţilor noş!rit 11 
informaţiile in legătură cu formalităţile ce lrebues ,dusă 
deplinite spre a fi aprobate de către Oficiul de închi 

Case ieftine d~ vânzare: Circ. 1/. 
Casă cu 4 locuinţe curte. ,i grlidin.l, 
apă şi canal in stradă; cas'i cu 3 came
re, baie, bucătărie, camară şi separat 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; 
casă cu 11 locuinţe având câte 1, 2. 3 

camere şi dependinţe, curte mare, apă 

şi canal in curte; casă noui. cu 3 came
re, sala, bucătărie, cămară, cameră 

pentru bae, pivniţă, curte şi grădini; 

casă cu 7 locuinţe a câte o cameră şi 

bucătărie, apă şi canal in stradă 

Ocazie: Băcănie cu 421 
scrişi. cu preţul numai de 
pentru inventar. 

De vanzore, 5 jugăre pimân 
celabile pentru locuri de case. 

De vânzare 2 jugăre pământ 

la 1 kn. de Timişoara, bun pen 
mă. 

Idem 6 jugiire aproape de Ti 
Casa cu grădină 216 sti pă 

250.000. 
Casti cu prăvălii 2 etaje, la c 

l.ocuri de case: circ. I 
circ. 111. 1 lot. Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen. 

dinţe, la tranvaij casă cu subsol rermi
nat. parter şi etaj sub acoperiş. Ia po Mehală: .Casă cu 5 locuinţe lei 
ziţie admirabilă. Cir. IV. Casă noul Cu Idem, casă Ixl şi 7d camerei 
4 camere şi dependinţie, curte şi grădi- pendinţe. 
nă. Cir. V. Casă, compusă din 2 came- Ocazie fenomenală. 
re şi dependiţie. cu curte şi grădină. Vand urgenl moşie 84 pog 

Frafelia. Casă cu 2 camere, antreu, conac boeresc aproape gara 
bucătărie, cămară, curte şi grădini, Mehedinti. drum pietruit. 'n caz 
zidire cărămidă ană, pompă şi apaduct voe se poate lua Imprumut dela. 
Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- tul Agricol până la jumătatea 
dinţe, curie şi grădină, 95 şi 105.000 lei moşiei cu dobândă 5% pe term 

ani Informaţioni telefon 18·61. 
In centru Orovi(a, ieftin de vânzare V· d ă 3 . 2 . d an cas nouă, camere ŞI 

1 

corputl e case. I dinţe, in cartier de vile, apr 

Tutungerie, in circ. IV, la loc bun. cenlru. 'pai 
Pentru 8nunţ"urile apărute in acest cadru a se adre' b,t 

"Dacia Felix'l f telefon 1861 fat 

SE ANGAJEAZĂ imediat un bun bu- PIERDUT Diploma ~cle Ba 
cătar sau bucătăreasă care să ştie să Nr. 418. Inspectorat 3558. 

lucreze şi grătar Doritorii se vor adre- 5S973, pe numele Imbroane S .neral 
sa la Administraţia ziarului. declar nulă in mâna oricui s'ar ~ăldu.1 

Ă care (; 
SE CAUr un local de restaurant, de , . 

preferinll in centru, a se adresa la GARNITURĂ compusă din ru O! 
Administraţia ziarului I napea, 2 fototÎuri mari trase cU mortz 

o masă rotundă 40.000 lei, de bSCTis 
SE CA-UrĂ femeie la toate, serioasă şi I in Strada Samuel Micu Ne. 19 i Ale 
sănătoas.ă, . Ia Inginer Protopopescu, şoara-Fabrică lângi turnul cu /5.000 
Str. Bohnbneanu Nr. 1. pot vedea intre orele 13-16, iTaţie; 

~I ............................ --·· ............................ ·--I ........................ ~ 
Modă bărbătească şi 

Ti", 

... 
c 

IOAN COSMA 
(F o 8 t HOR BAT Z) 

Mare asorfimenf de stofe fine, desene exclusive şi articole 
TIM 1 Ş o A. RAI., BULEVAQDUL ~EGELE FERDI\\iAND No. 6 

• -:1 t r e o o r 
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La Terasa .. E&lINESCU" de sub conducerea domnului 
Florian Brânzaş,· 

din Cluj 

cântă orchestra virfuosului Luţă loviţa 

~I~I_:~~~~.,.~~.~!.~2~.~;ccooc. __ .. ~u ca tj~i e ~o ~ân ească . - ~iti te~ ~ eli ci oş~_".~!.:.!:~~~~i.~!~:!,,_!c~cc&!~;~~ 
rR.g,","-;;,~.;:,;,;;,,,,--,,c,,-,c',,-,,,c:;;,;,:,",-,,:,:-·;.,,, v In Uri dm cel e mal ren U mIt e pl VOI ţ e ,,,,,,,,,,,,~':,cccC"''''''<",,'::C,,'''''=-_~-_-'"' 'O"~,,, _----------------s' 5 • _ca '1 d· tel:' Sâmbătă 16 August I an .8 reS~IDge u~ran ta eug eza o grandioasă serbare-

Anglia DU mal poate da ajutor, ea este o povara Organizată de Comitetul "DARUL SOLDATULUI" 
I~IO, ." (Qador). -
Ilia "DNB" tran8-
10 pe,sooalitate 
~că thaitandeză a 
frat, că TbBilaa-

p 

da respinge ofertele 
de P" otecţie engleză, 
deoarece aceasta ar 
iar ă sa t al ţi relaţHle 

Thailandei cu Japonia, 
iar Anglia astAzi nu 
lUai poate da ajator 
ci eate o povară. 

bile preturi maximale I , 

\da a fixat următoarele 
!mixlmale de prima ne-
1: 

Condamnati pentru 
s~botaj 

i albă (patiserie) loco 
50 lei kg. ln detalJ, 55 
Ifost 58 lei), 
I populară, loco moară, 
kg., endetail, 15.50 Ild 

I 11 lei bucata. Ia bru
.dusă acasă, 5a bani în 

:rl şi franzele, 5 ]ei bu

de viţeI. muşchi anti
lÎoară, 160 lei kg. 
108 lei kg. 

IZ piept, coastă (Ia rând 
!r. os), 96 lei kg. 

de porc, fără os, 150 

nlpă, etc la rând. cu 
)8, 120 lei kg. 
Iri populare. Slănină 
120 lei kg. 
i de vacă 100 lei kg. 
aşI, sângerete, 90 lei kg. 

Jumări 80 lei kg. 
S~Il, l?O lei kg, Au fost condamnaţi pentru 
Cafea prăjită, 1200 lei kgr. sabotaj următorii comercianţi: 
i abăr tO:i 45 lei kgr. cublc Maria Baumstag ~in Dola1, la 

4S lei kgr., tos dublu rafiuat 2900 lei amendă. Herman Po-
45 lei kgr. lak din strada Pop de Băseşti 

Sarea, 5 lei kgr. 5, la trei ani inchlseare şi 900 
Oţelul 70 lei litru. mU lei amendă. Irina Oşos din 
Lapte, 12 litru la colecturl. str Lânei 23 Ia 7500 lei amen-

Pastellzat. 15 lei litruI. dă, Fiederic Krass din str. 
Untul, pasterizat 220 lei kg. Lidia la 10.000 ]e! amendă, I. 

nepasterizat, 200 1<:1 kgr. Lazin din Fratelia 4000 lei a-
Smântâna ţărănească. 80 lei mendă, Ecaterina Fekete din 

iitru. Săcălaz 1 lună internare In ]a-
Brânză. telemă, de vacă, 64 6ăr Iacob Keiser Beciul nou 

lei kgr. 400' lei amendă, Bal. Kreilulg 
Brânză de oal; 96 IeI kgr. şi 1. Suad din Săcălaz la 1 lună 
CaşcvaI de oale 150 lei kgr. închisoare. 
Trapist 190 lei kgr. 
Lica 7 lei bucata. 
Brânza de vacă dulce 32 lei 

kg. 
Zarzavaturile rămân libere 

pe timp de 2 săptămâni. 
Dacă preţurile nu vor scădea 

se maximilfzează şi zarza vatu
riie. 

Inştiinţare 

La Şcoala Politehnică din Ti
rnişoara este vacant un post bu
getar de impiegat de contabili
tate el. III. cu salariul brut lu
nar de leI 5050. 

~FOR&1 ATIDNI • 

Candidaţii trebue să fie abso]
venţi ai liceului comercfal. 

Ocuparea postului se face prin 
concurs care se va ţine la 28 
August 1941. 

Doritorii de a ocupa acest 
post vor înainta cereri impreună 
cu actele respective la Rectora
tul Politehnicei str. Telbisz Nr. 
" până cel mai târziu 26 Au
gust 1941. 

~ fiind sărbătoare 
irea Maie. ii Dom-
ziarul nostru va 
Sâmbătă, la orele 
te - adecă la ore-

t8i de făină de 
b,brutArUJe vor 
fabrica pâine "i 
~le' de Luni .' 

Mâine 15 Au~usl SI. Maria, 
Idnd sărbătoare le~ală, autori· 
tăt/le pubice nu lucrează.' .. 
BUCUREŞTI, 14 (Rador). -

Ministerul Culturii Naţionale a 
dispus ca examenele de selec~ 
ţionare a Liceelo!' Industriale 
pentru admiterea în învăţământ 
technic superior să înceapă la 
22 Septembrie la Bucureşti. 

I! 

Pentru informaţiuni se pot a
dresa serviciului Contabilită ţii 
Politehnicei în ori ce zi de lu
cru. 
Rectorul Politehnicei Timişoara 

Prof. Dr. InJ!. P. Andronescu. 

Nenorocire 
BUCUREŞTI, 14 (Rador). -

D-na Maria general Anto
nescu roagă prietenii. Ca În 
locul valorilor şi teJegrame~ 
lor pe Care ar voi să i le 
trimită de ziua Sf. Marii, să 

'rai Slo(mescu. multu· aibă. bunavoinţa de a trimite 
ldur08 lunc(wnarllor aceşti bani oricât de puţini, 
re au subscris la. (?n- Consiliului de Patrouaj. li 
z ajut~rarea famllltior vor face cea mai mare bu-

Sebiş, 13. Azi s'a petrecut în 
comuna noastră o tragică neno
rocire în următoarele impreju
rări I 

)r(i şl răniţi. curie. 
:cris: functionarii Mo 
A lcoo lulZli din Timi
,000 lei. functionarii 
aţiei de Constatare 
Timişoara 37.730 lei, 
ii Administraţiei de 
şi plati Timişoara 
functionarii Admini

nanCiare de constata
'a Mică, salariul pe 
'ionarii Administratiei 
tări şi Plăţi, Alba 
riul pe o Zi, funcţio
tinislratiei de Consta
iti Turda, 26.070 lei, 

..., -Femeia Weingert Barbara din 
str. Câmpina No. 24 a reclamat 
poliţiei. că indivizi necunoscuţi 
i·au furat din locuinţă 19.000 
lei şi 77 mărci germane, iar 
dintr'o lo::uinţă alAturată a cum
natului, diferite haine. 

S'au mai reclamat poliţiei un 
furt de bicicletă dIn curtea Ad
ţiei Hnanciare. proprietatea lui 
Ion Ştefan, şi obiecte casnice 
dela Aara Rosenthal din str. 
Tudu 6, In valoare de 10.000 lei. 

Se fac cercetări pentru de~ 
scoperirea autorilor. 

In timp ce se transporta ma
şina de treerat. propietatea lui 
Nicolae Sziics din curtea ţăra
nului Petru lonaş, ~'a lovit un 
stâlp dela poarta care la căzut 
peste Mihail Bura! şi Mihail 
Szekes. 

Primul a bcetat din viaţă iar 
~ecundul s'a ales cu fracturarea 
piciorului stâng. 

Postul de jandarmi cercetează 
cazul. 

Citiţi şi răspândiţi 

"E C O ULII 
zial' de curaj l'omânesc 

ar 

în saloanele Cercului Militar-Civil 
Minunile de vitejie şi jertfele muzică şi dans şi este exceptlo

de sânge al~ soldatilor nostri. nal admisă a dura până la 01:'3-

prestate In crucfada dusă împo- le 4 dimineata. 
triva bolşevismului, impun Ţării Pentru a asigura reuşita ace
datorii demne de eroismul lor. slei serbări, şi-au oferit concur-

Fală. de vitejii cari luptă. fa- sul, pe lângă distfnsefe Doamne 
ţă de rănftH dia spitale, - ca şi din comitetul local al Soc. "Da
ilţă de orfanii şi văduvele ce· rul Soldatului", şi Consu
lor căzuţi, - toţi cei cari nu latul German, _ care s'a angajat 
pot fi alături de dânşii, toţi cu organizarea unui pavilion de 
cei 'reţinuti pe poz!tHle altor in- mezduri şi brânzeturi, - Iar 
dalorirf, cuvine-se să ne Consulatul Italian dimpreună cu 
înălţăm prin alte sa.:rificii, la Colon ia italiană. din iniţiativa 
măreţia faptei lor. Doamnei IRMA DE MfCHELIS, 

Să ne mobilizăm toate puteri- pregăteşte un bar atrăgător. 
I~ şi toate resursele, pentru ca, Publicul se va bucura şi de 
prin obold nostru, să ră~plătim nenumărate distractii. printre 
t'ângele şi să, .alină~ su~erinţa, cart cităm excepţionala tombo1A. 
. Să .,ne mobl,hz~m Ins.ăŞl ve,se- asortată cu obiecte de preţ, da

lta, in, un optI~lsm creiator, Im- nale de diverse ,firme şi persoa~ 
părtăşlndu-o ŞI. celo~ care, cu ne şi la care fIecare număr e 
aceeaşi veselie . eroică asigură câştigător. 
neamului, victofla. P - 1 t 

S ă d e tel d entru a asigura accesu u-
pre a r spun e ac s a-ti' " 

torii Comitetul "Darul Sol. Clror ace ora can vor s~ cou-
d t ' t 'u d d tribuie cu obolul lor ]a realiza-

a U UI , con us el' . bit 
DOAMNA ELJZA GENERAL rea scopu u! aceste! ser ăr, a-
DRAGALINA, organizează Sâm- xa de intrare a fost fixată DU

bătă 16 August a. c., începând mal Ia 40 lei de persoană, 
dela Grele 17, o frumoasă ser- Doamnele din Comftet vor 
bare, care va avea loc în Sa- purta ~o3tume uaţionale. Publl
loanele Cercului Mtlitar-Civil. eul insă poate veni 10 oric~ 

Având In vedere scopul Inalt ţinută. 
căruia îi e ,t!? destinat beneficiul Considerăm aceste rândud, 
ce se va realiza, serbarea va de- ca pe un apel la contribuţia 
curge în un cadru feeric, cu patriotică a fiecărui buD, Român. 

A sosit adevărata 
apă minerală ~edicinală : 

în sticle originale. De vânzare la: 
,,1vlAGUS" ,S. A. 

B.=dI Regele F erdinand N r. 1, 
lângă cofetărJa "Bulevard" spre cazarmă 



1 
" 

Pai!. 4 ECOUL ----- 15 VIII. Anu] XVII. 1941 Nr. - 2 

Mâine încep subscrierile Noua ofertă,::' »garantie« a Angliei ş 
· la n imprumatal ReÎntregirii

li Sovietelor ~ făcută Turciei; este 
BUCUREŞTI, 14 (Raclor). - Mâine 15 August 

incep .Dbsc~ierile la "Imprumutul Reîntregirii". '-' manevra 
ŢiUa aşteaptă clela fiii ei ss-şi facă clatoria cu 

prisosinţă. BERLIN. 13 (Rador). - .Deu
IHlUlllllllllllfIlllJldlUllumDJIIIlIlIIlIlIlJIlillillllIU IIl1l11HllllllllfIlI!lIl1l11l1l1l1ll1l1l1HlIlillililllllUlIlIlIJllIllUIIIHllllilililllllllilIIlIIWlIlillli1II!lIi tsche Algemaine Zeitung'" con

stată că nota remisă minhteru-

Cercurile militare b el e lui de externe al Turciei de 
fi anlce către ambasadorii Angliei şi So-

consideră foarte şnbrf dă sitttaţia 
sovietice din Ukraina 

t 1 vietelor, prIn care s'a nottftcat ru pe or cti. nici Anglia şi nlei Sovietele 
nu au aspiraţii asupra strâmto
rilor ş; nici Intenţii agresive 

NEW-YO.QK, 14 (Ra- militare britanice, ţaţă de Turcia, este o manevră 
dnr). _ Agenţia "DN8" considerA situaţia tru- lpocrHă." Ziarul consideră, că 
du p al ,,~ •• ociated pelor sovietice din declarafllle Moscovei şi ale Lon-
Press" declari din Ukraina ca fiind loar- d,ref sunt f~cute sub .semnul ul-
Londra cA cercurile te - .. bredă hmelot" infrangeri milttare, deoa-

T· rece Anglfa a dovedit in cursul 
ImIlfIlUIIHliilllIIllllilIilIlIiIllIIIlIIIIiIiIlIiIllIIIIHnllfllll!IfIUIlIIIIIIlIIIIIIII! U1II1I1i1l1II1II1II1I1i1il1I1I1l1I1II1lIIUn1ln1l!ll1l1l1ll1J!l1I1IIi1l1l!11If11l1ll1l1l1l1ll acestui răsboiu, cât valoreazli. 

Fost ministru japonez 
'Victima unui atentat 

în realitate, făgăduelfle de asi
stenţă engleze. 

Vestul şi Nordul Europei su
feră consecinţele sângeroase ale 
acestor făgădueli. 

Noua ofertă garanţie, a lote-

TOK10, /4 (Rador). _ Agen- tentafului a pătrl1ns in aparla- grităţH Turciei, este cU atât mai 
tia .DNB" anunfă că baronul mentul său rănindu-1 la ceafă ipocrită, cu cât, abia acum opt 
Hiranuma a fost ministru de cu un fOC de revolver. Atentato- săptămânj, lumea a aflat, din 
interne ln, tel de al doilea gu- rl1l a declarat la politie că se declaraţiile Fuehreruluf, modul 
vern preZidat de printl1l Konoye, 
care a fost victima I1nul atenlat nume~te Nlshiyaraln şi a re{u- cum Sovie!ele făcuseră. totul 
şi că starea sa este §ravă_ lot zat sa spună motiveie care 1 au pentru a obtine stăpanlrea 
dimineata la ora 8 autorul a- determinat să comită atentatul. Strâmtorilor. 
m!IIII11I!1U1l1l1illtlllllllllllll1l1lHlIIll[;UIIIIJllllfllllllllllllllllllllllllllllllllli!l1l1l1li1l1l1ll1l11l!1I1111tlllllllllllllHlW mlillli!!I!Ii!llIlmt::UIIIIUlllllllllllllllllfillllnmllllllllllllllllf/lIlIlHlIlIlIIIIIHlIHIIIiIIIilIiIlIIIIIlIIlIUllllllmllllllllliRl 

D.S.I. va trimite trupe peste Ocean 1 .. ' 

OTTAVA. 14 (Rador). preprletarllor de ţe- sey CiUyan post des 
"New York Herald Trl- renurl, că ministerul tinat imbarcArii tru
bune" crede a ,ti du- de răsbolu a Statelor pelor ce ar urma să 
pA informaţU iuate În Unite ar avea intenţia fie trimise peste O .. 
cercurile agentiilor şi să constraiascA la Jer- ce ft. 

11ll!IIIIIIJllIIIIII"" l'lUmIlIlHIIII'!IIITII"!1III1,""lIIll1lm ImmmlllllllllllllJ JIllIIIIWlIIlIUJlIIJIIlIIIIHIIIlIIIIIJIIIII: 1UilliililillIIliilililU il!!!, Ulii 1IIII1I1I11Wnllllllll!IIJ!I!!JHIlIftIllIIllJli:11111 ii!!!lIlIl, 1111 !lIf!II!1II11I1I1W IIUUIiUiilIlIWIIJI! 

Eroismul 
• anUL batalion german 

BERLIN, 14 (Rador). - l'n ze. In momentul când care de 
bahlion german de lnfanterle asalt sovietice apărau în faţa 
cooperând cU un detaşament de localităţII, armata germană a 
artilerie, a distrus Un foarte pu- deschis focul. distrugând carele 
tern1c detaşament din ariergardă de asalt massate în centrul ora
sovietică, care vroia să acopere şului precum şi dcpozitele de 
retragerea precipitată trupelor munItii şi benzină. 
sovietice spre Ntcolaev, Intrând In oraş, trupele ger-

de in/anterie 
desordine, părăsiseră numeroase 
autocamioane încărcate cu ca
davrele camarazllor lor. Un ca
mion plin cu cadavre luase foc. 

Printr'o mişcare rapidă, tru
pele germane au incercuit şi 
distrus rămăşiţele trupelor so
vietice. 

ipocrită 
Senzaţia produsă de PUblica-1 sul anglo-so\"leUc să Jl(la 

tia oficială germană ede Jocă o impresie decentă, din 
prea recentă, pentru ca demer- de vedere politfc. 

M!IIHIIHllmNIJII11!!I111i UlIIIII!I1III11II1III1J IUIIII!! 1IliiiiiiUlIIIJIIIIIJIIIHllllllllllllllllmllllillIJ iliii il!!li! Iii ·llllJlnnUIIiIlIUIHli 

tii 

184 a.vioane sovietice A~ 
clistl'use la 12 August 

BERLIN,14 (Rador) - For- BERLIN, 14 fRaJorj 
matii ale aviatiei germane şi Ukraina Meridională, 
apărarea aniiaeriană, a distrus germană a dat Mimu 
în ziua de 12 August 184 avi- cari deosebit de pUirrnice 

potriva treceri/or peslr 
oane sovietice dintre care 121 Nipru, in fata cărora se 
au fosl doborâle, iar 63 au mădeau mese de trupe 
fosl distruse pe iertn. ce pase pe fugă. 
1IIiIIIIIilIIIIJlIIIIII1I111I1WlUllllilliIlJIIIJIlUlJlllllllllllllllllllllllllilllllJlIlJlIl mJUUlIlilllllIIllI1l ,IIllillilfllilUIJIiI1J lJIii'ilfliiIUlI!I!I!WIli:W 

D. General Iacobici 
'ministrul A părării Naţionale 

a vorbit la radio d~spre Imprumutul ~ 
BUCUREŞTI, 14 (Rador). -

Generalul lacobic1 Ministrul A
părării Naţionale a vorbit la ra' 
dio Miercuri, despre Imprumu
tul ReîntregIrii. A spus între 
altele: 

Azi răsboiul se duce cu vi
teză impreunaiă cu lorfă, adică 
ca mijloac. motorizaie. 

Arma/a are nevoe d~ cât mai 
malte mijloace moiorizate pen
tru ca lurtuna din anui trfcul 
care ne-a surprins nepregătiţi 
mi1i1Q~41vht ne-a t:Qşlul uUl( de 
scump Starea aceasta nu trebuie 
să se mai repete niciodată. 

Prin subscrieri/e cât moi Iar-

gi la Imprumut se va 
mull la cTalarea pe 
sângelui scump al 
mului. 

1 1 1 

Se aduee la cu7loşlin/ă 
eului depe raza acestui 
cipiu că d. m'nistru al 
rii Nationale a aprobat 
ce persollTlă care va 
la prindeNa spionilor 
tilor inamici cori i",.,,,.U,IW 
facă legatură. prin 
prin onee alt mijloc. cu 
inamicii, să primească o 

Cot'~ de Zaha"",. pensd materiala sub 
" premii, a căror gradare par 

de persoană sem!
reşte la 2 kg. lunar 

10.000 li'i pentru GC\i Cf .. el 

coperă şi prind viu sau i\r 
un astfel de age7lt Inamic. ' ~ 

5.000 lei pentru cei ce 
Ministerul Economiei Naţio- naiează cu certitudine un 

nale a hotărât ca dela 15 de agent. 
August să atl'ibue O cotă pe 2000 lei pentru Cleei 
luna August cal~ulatl h 2 concu~ă. la. p~inderea 

, • agentr ŞI SPlOn1. 
kg, zahar de pers)an~ \n loc" CHESTOR 
de 1 şi jumatate. Maior Mlcu Con'stantin 

Soldaţii sovietici luaseră po- ma ne au găsit aproape toate 
ziţia in casele dintr'o localitate casele in flăcări. Străzile erau 
destul de mare şi incercau să toate Intesate de care blindate 
stânjenească inaintarea armatei din care eşea un fum gros. 

'1111111111111111111111; IUIIU~l!!ilUllllllb IJIIIUllllllllllllllln 11i1l1l1l1il1i1l1i1l1II1I!1I1i1i IiHlllllIIlI!lIUllllllllllllifllllllllUJIIJlIIlilIlillillllll1ll !Il!lllfll fllln I/Iil mi mllll"lf~il li M;:t:'!\I!WW 1'::1 . "'". ", .".",:·.,!IIliII"'l!QI 

germane prin contraatacud dâr- Trupele sovietice fugind in o • ZI 
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ŞI 
Aviatia aliată 

v 

neagra pentru engl 
sovietici pentru 

, 
scufundat în Marea Neagră 

încărcate cu 

Anglia şi bolşevicii au pierdut alte nume 
avioane, recent, pe core nu le pot ~nlo 

a 
4 vase 
trupe 

bolsevice 
BERLIN, 14 (Rador). - Ma

rile pierderi suferite de a
viaţiile engleze şi sovietice, 
care se cifrează la 244 a vi. 
oane, după cum am anunţat 
sunt calificate de presa ger
mană, Joi, drept ,,0 ZI NEA 
GRA PEN TRU ENGLEZI Şi 
SOVIETICI". 

, 

BUCUQEŞ TI, • .t. Pa. 
tru vase încărcate cu 
trupe bollfevice ce în
cerCaa să se retragi, 
pentru a au fi captu-

rate de armatele ge .... 
mano-române, au fost 
.cufundate în Marea 
Neagră, de aviaţia a
liată. 

Succesele armatelor româno

Ziarele constată că noua 
încercare a inamicilor, de a 
desfăşura o activitate aeri. 
ană, s'a terminat fără rezul. 
tate, într'un mod lamentabil. 

"Deuhche Aigemein Zei
tung" scrie că, Anglia K 
vrea . să prezinte atacurile 
aeriene engleze contra teri
toriului Reichului şi a zone-

A germane 1n Ukraina 
BUCVREŞTJ# 14. - Ar

matele român o gelmane 
respiDgâncl trupele bolşe-

vice, .te află acum pe Ii- lor ~cupa!e, drept o ofensivă 
, ~ t de diverSiune, in favoarea 

tOlalul Mării Negre, zn le I bolşevicilor. 
Odesa şi Bl1g. Din angajamentele, solem. 

De luate de englezi pentru 
a veni în ajutorul sovietici· 
lor. rezultă, că englezii ar 
tre bui să dea dovadă de o 
activitate mult mai mare, or, 
acest lucru nu intră in 'Ve
derile englezilor, de oarece 
ei riscă să piardă un număr 
tot mai mare d~ avioane. 
fără ca, in schimb. să dobân
dească 'Vre un rezultat de 
seamă. 

II Voelchiser Beobachteru 

scrie, că Încercările englezi
lor, de a ataca Reichul pe 
calea aeriană, au scopul să 
şteargă - pe cât posibil
impresia rea, produsă de 
campaniile lor mincinoase. 
Dacă ar fi adevărate sus

ţinerile englezilor, atUnci a
şezămintele industriale ger-

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 

mane ar fi acum 
mde în ruine. ACell~I·t;!nt .. : 
este exact, fiindcă 
lător, care trece 
mania, poate COJDwrJDa 

pagubele provocate de. 
bele engleze nu pot sa 
şoreze producţia 
după cum nu pot 
stingherească nici 
caţiUe germane. 

Un lucru rămâne 
devărat: 

Anglia a pierdut, 
numeroase avioane, 
fi in stare să le inJ""lllll~I1I}"1 
Speranţele AngHei 

această ofensivă s'aU 
berat. 
Aviaţia engleză câ~ şi 

sovietica au suferit Ş1 
pierderi ireproşabile. 
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