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Toată lumea tlebue 
să ÎIJ(eleagă, că elilJ 
aumeJe .d"IJate prjlJ 
subscrierea la lmp,.".. 
mutal Reintlegirii va 
ii I'eiăcută Tara şi ÎIJ 
special provinciile 
deslobite. 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Em. Ungureanu, colţ cu 
Str. Eugen de Savoya, Timişoara 

1111111111111111 

Telefon: 39-36. 

Oameni şi fapte 

Ne.a sosit şi al doUea tran .. 
aport de răniţi. Sunt vitejii care 
au Infruntat ~1 au oprit puholul 
bolşevic aă nu sparg! frontul; ba 
l-au dat peste cap, alun~ându-l la 
sule de kilometri. 

El "I-aa f!cut datoria şi ,1'0 yor 
mal face. dupăce vor fi complet 
Ylndecaţi - toţI cerind al fie tri
mişi db noU pe front. 

Atâla vreme cât dmb printre 
DoI. trebuie si le 'ndulclm viaţa, 
cu o vorbA. cu o tigaretA sau o 
frudă. sl se simti Intr'adevăr ca 
'n mijloc \lI "celor de-acasă", dacă 
plrlnţU şi rudele lor sunt departe .•• 

SI nU uităm I el de nu se pur
tau sublim de vitejeşte -- In lupti 
cu un InamIc de-o sută de ori mal 
numeros - efectele rAzboiului 

Studentimea'americană este împotriva 
participării D.S.A. Ia război 

NEW. YORK, 9 (Rador). - Dame, a declarat, că studenţi- .uItări. 74 la sllta dintre .t.
Corespondentu.l agenţiei DNB mea americană este in marea denţ' s'au pronunţat ImpotriYa 
transmite I sa majoritate impotriva parti- trimiterii unui OOFP expediţio

D. John Obrien profesor la clpării Statelor Unite la răsboi. Dar in afara emisferei oeoi .. 
Universitatea catolică Nobe Cu ocazia unei recente con- dentale. 
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Comunicatul militar llerman 

Petersbnrgul··.8 fost complect'lncercuit 
Toate comunicatiile orasului cu interiorul tArii sunt talate 

crunt lI'ar fi resimtit şi 'Il aceastl BERLIN, 9 lRadol'). - Dela nele de armament şi de apro-' 
regiune a ŢărU. Cartierul general al.Fuehrerulqi, vizionare din Petersburg. 

mita luI Jork şi instalaţiile portu
are de la Great Jarmouth. 

Statul, medicII şi doamnele dela Inaltul comandament al forţelor Eri noapte a fost dat de.- Un succes dosebit a' fost Inre
gistrat cu prilejul unul atac pe 
care autoanele germane de luptă 
l-au dat in contra vapoarelor ina~ 
mice aflate In golf şi in, raza Su
ezulul, in noaplea de 7-8 Sep. 
temvrle. Un vas de 7000 tone a 
fost distrus iar cinci vapoare mari 
de comert au fost grav avariate. 

.. Crucea RoşIe" it Ingrijesc cU a- armatei germane comunică I viaţia germană un atac contra 
devărat părinteşte, dar şt publtcul Forţele armetei germane, Moscovei. 
are datoria sI. se poarte cu dânşll admirabil sprijinite pe forma- In Atlanticul de nord, submari
Irlleşte. ţiuni de luptă ale aviaţiei, au ne germane au scufundat patru 

Nu este un apel pe care tI fl- ajuns 1. fluviul NeTa pe UD vapoare de comerţ Inamice cu o 
cem - fUndel rlinlţUor DU le IIp- front larll la Est de Petersburg. deplasare totali de 21.500 tone. 
seşte nimic - [nsl o vorbi bună, 't 1 In noaptea de 8-9 Septemvrle 
o mici atentiune p~ntru cel ce~au ~uP~ cum ~ a anun,ţa aviaţia germană a bombardat In 
luptat şi vor mal lupta, pentruca printr UD comunicat speciali Anglia instalaţii militare din co· 
In chlmb noi si sUi.m acasl 81 ne I oraşul Schlue5selburgt situa lIL2 Ma; • r fi s .• I pe lacul Ladoga, a fost luat cu -
vedem de treburI, 8 avem Hnlşle asalt de un regiment de iofan- "-
,1 confort, sunt obHgaUunl pe cari terie. Cu aceasta acţiunea ger
singuri trebuie să recunoaştem ci mano-finlandeză de incercuire 
ni se Impun - dovedind el Inţe- a Petersbur.tului este termina
legem si participăm mlcar astfel tă şi toate comunicaţiile ora. 
sau şi astfel... la eforturile uriaşe ului cu interiorul ţării sunt 
pe care le face un neam pentru :ăi te 

Sovietele recunosc că: 

.~şl dezrobi Ţara şi a şi-o con- Aa : d It'" b 
soUda I Vloane ~ u p a a u o~-

Const. 1. StelAael!lo. bar dat eri ziua şi noaptea UZI-
&ai!e92i& .,~az;· aLE ~O!I~ 

Mahatma Gandi 
a fost pas sub supravegbere severă 

HANGHAI, 9 (Radar). - Co
respondentul agentiei .. DNB" sem
nalează o informatie provenind din 
Bombay după care autorităţile 
anglo-indiene au pus sub o seve
ră supravllghllre pe Mahatma Gan· 
dhi. Articolele acestuia sunt cen .. 
zurate ,sau suprima te iar ziarul 

m FIU F 

D. Churchill 
BERLIN, 9 (Rador 1 - Cores

pondentul agenţiei Rador a· 
Dun,ă; . 
. In cercurile politice din Lon
dra s'a pus in mod foarte se
rios in ultimeie zHe pl'oblema 

,său Harijan a fost interzis. 
Englezii îşi Întemeiază măsurile 

lor pe opozitia făcută de Gandhr 
contra participării la răsboi a In· 
diei. 

Hinduşii sunt utrem de indig~ 
nafi de măsurile luate de englezi. 

va fi înlocuit? 
succesiunii dlul Churchill. 
Pâuă in mOJlutntul de fa.ţă 

nu se ştie căror imprejurAri 
se datoreşte deschiderea aces
tei chestiuni. --

Petersburgnl este tăiat de Moscova 
BERLIN. 9 (Rador). - Cores

pondentul agentiei .. Stefani" anunţă: 
După ştiri venite din Moscova, în 
capitala sovietică nu s'a pomenit 
desprll pierderea Schliisselburgului. 
r • • 

Se recunoaşle insă, că Peters
burgul ISte tăiat de Moscova şi 
că oraşul Kiew aşteaptă la rândul 
său să He atacat de armatele ger-
mane. 

t • 
Oraşul Gomel 
n'a fost nici o zi reluat de bolşevici 

BERLINt 9 (Radar). - A~en· ci el este in mod solid ocupat 
ţia "DNB" află că 'Ii la 7 Sep- de către trupele germane. 
tem vrie con tr aa t ac urii. date III11I1UIIIiIIIliIIIU~UllllllllllllllllllllllnIlUlllllllUlllIllllllllllllllllllllllliiLill 

de bolşevici in diverse puncte Ennlezl-J f-I s~vletel. 
ale frontului oriental, cu forţe Y 9 OU U 
importante, au ~ost respinse, ameninţă Iranul 
cu grele pierderi pentru so-
vietici. NEW YOR, 9 (Radar). - Co-

1_' .. ogl......... CG~ol. ~U!ldA respondentul as!enUei DNB repro
prin toate mijloacele Incearci duce o telegramă a agenţiei Asso
să oprească inaintarea trupe- clated Press dupl. care cercurile 
lor germane, bolşevicii nu aU competente din Londra au declarat, 
putut obţine nici un succes. " că englezii şi sovielele Insistă, ca 
Oraşul Gomel, care se .flă guvernul din Teheran si accepte 
mult in arma frontului german, cât mal curând condiţiile puse Ira-

, nului deşi nu ati. dat nici un ultl-
na a fost nici o zi caprins in matum. In caz contrar, anglo-s~vt-
zona luptelor, contrariu afir- I etice ar lua măsuriIe cel mai 1'1-
maţiunilor făcute de Lo.dra, I guroase. 
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----------------------------------------------- .- r Sovletele exercita o teroare urozava In IraD; CiDem~ ,CAPITOL. :: 
S t d 1 •• r t I ti · : o comedie de un haz \ D 9 e rDBlenl an os UlUDşca sau deportatl I . extraordinar! 

STOCKHOLM, 9 (Rador). - declaraţUle refuglaţiIor {rantenl de te f./iră judecată. t re 
Corespondentul agenţiei "DNB" acolo, că SovJetele exercită o ma- Numai la Tebris au fost 'mpuş .. 1 
transmite # re teroare în dlstrtdele ocupate eatl 67 Iranieni iar mal multe su .. I . 

Ziarul Goeteborgs Posten pubU- de ele. te au fost arestaU şi tn buni par.j " 
că o ,tire a corespondentului săU NumerolS.se persoane au fost a- te deportati tn interiorul Rusiei. iŢ~ 
.din Ankara dIn care rezultă, după restate far multe au fost impuşca- _- .1:11 

101 
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F ootball, nu bătaie! Indr8snet lurt 
Publicul sportiv timişorean aş-, duce, sancţfona şI dirija fazele par- comIs de o servitoare 

tepta cu nerăbdare să asiste Du- t Udet, atâta vreme cât cei 22 de i 
minecA la o emulaţie footballbtlcă . jucători fac sport. Desiderfu Weflls din str, Doro- I 
de clasl Inaltii. cum era obişnuit; Dacăfnsll jucătorii, nu vreau sl b"n1Uor Nr. 49, Q, n\:lamat poUţlel i 
in trecut. ; tlnll. <:oul ut: autoritatea şi ceiace ci servitoarea sa cu' numele Ileana il 

J:"cogramul de Dllminecă părea 1 reprezintA arbitrul, nu sunt dlscip~ Deskes, măr. Gyorgy a dispiirut 
menit să satisfacă mult aşteptata! Unat! şi calcă In plcoare fără nici furându-i suma de 200.000 lei cari 
dorinţă, dar spre surprinderea tu- r un scrupul regulele sportului, cum f d • 
turor. In loc de o părtldă de foot- i s'a fnlâmplat Dumlnecă la partida se a Iau epuşl Intr o casetă. I 
ball, a asistat la o partidă de lupte i dintre Ripensia şi Rapid, mal mult Se crede că furtul a fost comis , 
4lomblnate; greca-romane-franceze, 1 din partea jucătoriior Rapid-ului, de servitoare cu concursul sotului, 
spaniole-chlno-japoneze şi cum se : rolul arbitrului se reduce la zero, el anume Iosif Gyorgy, cari ambii 1 
le mal numesc, mal potrivit ar fi : clei forţa unuiom nu este suflden- au dispărut. probabll fuglnd In Un
mardeală. Să nu se Inţeleagi1 IIre- 1 ti de a opri 22, când aceştia sunt garia, exprimă adu-şi mal de mult 
şit. Aceste rânduri se refer! nu- I bătăuşi. aceasta dorinţă. 
ma! la prima partidă de Dumlnecă,' Nemulţumirea publicului de Du- Poliţia a luat Intinse măsuri pen-
dintre Rtpensia şi Rapid. a doua minecă să fie fnvăţăturii pentru tru prinderea lor, dând şi urmă
partldli dlntre Electrica şi U. D. R. conducătorii celor două echipe. Iar toatele semnalmente r 
fUnd,cu miel scăpări, o partidă bună. I noi ti rugăm să la toate măsurile Servitoarea este de stă tură Inaltă 

Cum am spus mai sus, partida de ~ de îndreptare pentru ca publicul şI blondă, fiind Intre 25-3Q ani. 
Duminecă dintre Ripensia şi Rapid " timişorean să nu mal asisle la par- SoţuL ei, Gyorgy, care este şi 
a fost complet lipsită de sportivi- Ude de lupte ca şi cea de Dl1ml- dezertor. are deasemen' statu
tate, tot timpul celor 90 de minute, necă, ci la partide de football asa- ră înaltă, de 30-35 ani. blond' are 

Est necesară şi chiar bună rtva- cialie ~I mal ales Ia partide spor- I ochi albaştri, poartă cisme şi păIă-
lltatea dintre două echipe, căci dă tive. V. Moş 1 de neal!ră. 
naştere la emulaţii şi faze emoţio-nante care fac jocul spectaculos, CI'1E_ ... _lI!lrali •• ______ .. _~ _________ I!III __ •• 

dar rivalitatea să nu treacă peste In Marea Roşie 
ldeia ,i reguleJe sportului. , 

Se cere mal ales arbItrului să fie 
stăpân şi să nu scape partida spre 
fraze ce les din cadrele de sportl
ritate, dar să nu se uite că pe a 
lingl arbitru pe teren mal sunt 22 

Un vapor de comert american 
fost scufundat de o bombă aruncată dintr'un avion 

de jucători cari sunt obligaţi să 
respecte cu sfinţenie toate regulate 
Impuse de Legile sportive. 

Rolul arbitrului este de a con-

WASHINGTON 9 (Rada,.) -
Corespondentul agemtiei .. Havas 
Oii" comunică: 

Departamentul de staJ anunlă, 

că un vapor de com~rt am9rican 
a lost $culundat, Duminecă în 
Mărea Roşi~, de o bombă aran· 
cală dintr'un avion. 
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La Cinema "THALIA" 
. Un {iIm senzaţional f 

, ..... '. 1IIIIiIII" 
o extrem de ris .. 

cantă şi amuzantă 

aventură la care 

veţi râde din toată 

inima. Un film a 

cărui acţiune se 

petrece la Niza şi 

Paris f 

Ratph Arthur Roberts 
Hilde Weissner 

o ispravă exagerată să vârşită 
de un procuror după un chef 

stropit cu multă băutură. 
Nici nu bănuieşte că el însuşi 

a fost autorul. 
Incep. repr. 5-7-9 
Dam. şi Sălb. şi la orele 11 şi 3 d. m. 

Americanii CODstrnesc 
baze aeriene la SiberIa 
NEW~YORKf 9 {Rador). - Co

respondentul agenţiei "DNB~' a
nunţă r 

Ziarele americane anunţă, eli mal 
mulţi ingineri americani au sosit la 
Monrovta (Siberia) pentru a con
slrui acolo baze aer-Iane care vor 
servi drept escală pentru avioanele 
americane cari străbat AtlantIcul 
de Sud şI Africa având ca desti
naţie Odentul apropiat, 

Dealungul coastelor apusene a 
Siberiei vor fi amenajate dessemeni 
un oarecare număr de baze. 

Cinema "APOLLo,r 
Marti, Miercuri 

1 ANI GHINION 
Hans Moser Theo Lingen 
Iresistibill creaţie de umor ,1 di
namism' Farsă în tempo de galop. 

Joi, Vineri, SâmbăUi t 
URME ŞTERSE 

Chrlstina Sonerbaum 
Frltz van Don,en 

dela 14 Sept. - 17 Septembrie 

I .ARIPI NOUl" 
laceputuIrepl'ezea- . Paul Harfmann 
taţUlol' S, 7 ,i 9 dela 18 Sept. _ 20 S Dumln8că ,. SăI'- j eptembrle 

~-.,. '.-.. ~ .. ~'--'~~". r 

b"'t 1 I I I I .DRAGOSTE IMPERIALA· a or , a ore e ! A J G 11 I 3 ci 1 nD,f' ugo ustav Fr6hUch 
, .m I Inceputul reptez. Ia orele 5-7-' 

Dumfnesl fI Slirhătorl şf la orele \ . "".d .. m. 
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~~----_.---------------------------------------------------------------.. ---ftura jud.~lul :ir;rO;l; LIN F O BAT I D N 1 
I BUCUREŞTI, 9 (Rador). - Prla- mâne şi mal departe In vigoare 

r
e cetătenii oras, ului Timisoara. şi ai tr'o decizie a subsecretariatulul de regimul autorlzatii!or aduse la 

, stat al aprovlzionA-rli, termenul de cunoştinţa publici prin comuol-. d tI· T* . T t 1 depunerea listelor de preţuri 8 fost calele anterioare. 
JU e U Ul lmlş.=- oren a prelungit pânA. la data de 11 Sep- Dir,c(iunea Gmerală C.F.R. a 

temvrle inclusiv. dispus prlJlungirea până la tOc-
Ţara trece prIn vremuri grele, In care contribuţia permanentă a Pentru Intregul material a- lombrie 1941, exclusiv. a vechilor 

Lui patriot şi la flecare clipA. asigurA. victoria. părut in acest ziar _ fără sem. carnete de identitate ale lunc/iona-
TDacă SoldaţU luptltori, şI bravii noştri Ofiterii fşl fac datoria cu nătură sau cu pseudonim _ rilor şi pensionarilor. 
ts1nfl spre a ne garanta un vIitor mai bun, noi cei rămaşi aeas!, răspunde numai d. Const. I. Dl1minecă, odată cu deschidel"ea 
fdormim In patul nostru şi avem bucuria căminului nostru. departe Ştefănescu, directorul nostra, hotelului .,C"ldton" -ca intreprin
jubuitul tunurilor, avem datoria de a contribui, cu tot ce putem spre care e totodată ,1 girant rei' del"e naţlonallz ttă de banCi fi AI-
lesnt luptătorilor să smuigă mal curând l:lbânda. ponsabil. 1 b!na a _ s'a redeschis şi restau-
i Contribuţia materială tn aceste vremuri are o semnificaţie de or- BUCUREŞTI, 9 (Rador) _ Se rantul cu acelaş nume, sub condu-
~tlperlor moral, dovedind luptăforUor că Intreaga suflare a Ţărei aduce)a cunoştlnlll celor intere- cerea unui grup românesc. 
iprezentă la datorie şi solidară cu Ărmata, spre a infăptui o Ro~ saţ', ci măr urile mal jos arătate Aspecl~l de 3;i ::tI reslaura?tulul 
'e DOUg" Hhcdl. ,t indopond<;)ntli ..... 1 mAo.dra. pot fi trimise in Basarabia şi Bu- de lux "Carlton _ cel mal CO" 
j Oraşul Timişoara. şi judeţul Timi,-Toronta!, au marea cinste de a covina de Nord făr! autorizatia chet loca I din toată TransilvanIa 

pe eroii răniţi ai luptelor crâncane din Basarabia şi dela Odesa. Ministerului Economiei Nationale I şl cum poate nu-s multe ntei la 
Pe lânJ!ă drag.lstea care trebue sA. se reverse din sufletele noastre alimente. îmbrădiml.nt~. fncăltă- Buct:lrcşti- e întf'adevăr~ famlHar 
a le alina durerile fizice, cu toU trebue sA. ne arăt/im recuno?Unîa mlate. medicamente, sliplln, petro" românesc, nu numai ca infă,ţişue 
de rllniţH eroi, dându-le posibilitatea să se odihneasd. pe un pat lifere, combustibil, Int'entare agrl- şi ca atmosferă, dar şi 'n ce prie 

de sfânta lor jertfă. cole (unelte, maşini. animale), in- v€şte arla cullnadi. In afară d-
Toti bttnii patrioţi sunt rugaţi să doneze din prisosul lor câte UDa ventare casnice, materiale de con- buclUlria germană şi fra.nceză. la 

~a, câte una perenă, câte un cearşaf, câte una pltur!. strucţiE:', produs~ ale monopolurl- "Carltoo-, pentru tntâia datA In 
1 E~te o mare onoare şi o leglthnă mândrie să ştli că pe salteaull I lor statuluI. Timişoara se preparA. şi toate mân-
~ cerceaful tău, pe perlna ta işi odihneşte trupul ciuruit de gloanţe Pentru orice alte mărfuri. d.- ciriIa delicioase româneşti, ince-
io1dat sau un ofiter dnit. pând cu ciorba moldovenească şi 
1 Nu ne indoim că toti lşl vor face datoria şi vor rlspunde IIpelu- pânA. la cea m,lÎ aromală friptură 
Fogtru călduros. Atenfiune la arătaI'. 
! DonatorH sunt rugati, să predea obiectele de mai sus tn termen " l'otaslfel, pe lângă. toate specia-

rei zUe dela publicarea acestui apel, la JocurIle indicate mai jos. Intr'un litru de apă medicinalA. lităţllc străIne, vinurile renumite 
P~ntru oraşul Timişoara: Obiectele donate se vor preda la secw .. MAGUS" se aflA. următorii com- româneşti onorează cu abundenţă 

1ele AdrutnsiraHve. in care domidliază. adică la sectoarele, comuna- I ponenli, bnU grupate la săruri: lista - şi satisfac gusturile cele 
~ care fşl au sediul, la circumscripţia de Poliţie respectivă, care Sulfat de sodiu SO Na mai exi{!E'nte. 
Intocmi tabele de donaţII ,1 vor ţine evidenţa dona1htntlor. 10.3228 mge. Ia litru ________ , ____ _ 

~ Pentru Judeţul Timiş TOTontal. Toate donaţ!uniile se vor preda Sulfal de magneziu SO Mg 1-2 ele,,' !le "rimese in pen8Îune 1. 
rlddile respective care le vor iaainta Prefectural Judeţului cU 3.3760 mgr. Ia litru profesor român Eventual şi meditaţii. Str. 

S f d 1 i SO C A}. Bonaz Nr. 5. 1ân_:a Piata Kiltl.' ile nominale. ul at e ca c Il a 
, Filiala Cracet Roşie Timişoara. va inventada, depozita şi ţine la ; 1.6364 mgr. la litru La O 
toztţlile Spitalelor, obiecte1e de pat donate. Clorura de Sodiu CI. Na. Cinema "CORS " 
l' Prefectul judeţului Timiş-Torontal, Colonel Nasta Alexandru. 2.4074 mf.!r. la litru 

Primarul Oraşului Tfmf<loara, Eu..ten Popp. Clorura de potasiu CI. K. 
J v 5 0,0231 mgr. la litru 
i Comandantul Cercului de Recrutare Timiş-Torontal, tt.. Colonel Clorura de tiuu CI. U. 
dea loan_ 0.0085 mgr. la litru 
II _ 1ll!!iiIIfa' 2 1IiDS. Clorura de amoniu CI, NH. 

0.0003 mgr. la litru 

41 · b v 1·· v la Lon d r a Iodura de sodiu I. Na. 
) U) a re 19loasa Bromurl de so~·i~O~~.mJ!. la litru 

. pentru .victoria bolşevicilor Azotat de sodi~'O~'g N!r, la litru 
0.425') mgr. la IUru 

STOCKHOLM, 9 (Radar), - slujbă rfligioala penlru victoria Azotit de sodiu NO Na 
rreşpondflntul ag~nti,i "DNB" bolşerJicilor. urme 
nsmi/ll : Jurn~lu! !ue~eZ insistă v '!supra Hidrocarb. de magn. (CO H) Mg 
unska Morgf'llblad~t" află din faptulUI ca In tlmpul rugac:unilor I 1.2490 mgr. la litru 
1dra, că membrii ambasadei orga intona "Internationala. Hidrocarb. de fer (CO H) Fe 
'felie; din Londra au asistat la o 0.0204 mgr. la litru 
-1fiI ___ • _________________ .. ___ r.... Hidrocarb. de mallg. (CD H) Mn 
UI - urme 

estul unul Invalid' dIn razboiul, ~~I:Ia~:. °org.~~~20 :::" la litru 
lecut la "Imprumutul Reintregirii" I Bloxld ~o:rbf;~~;~?la litru 
IUZĂU 9 (Rador) - Ia fieca
zl de să..rblto3.rG IngInerul Va-

I di~ adincul Inimii ca toţi să II La aceste date rezultă că apa 
ma ImlteU

• mediclnall "MAGUS" este <) apă 
Deslli!.!r suma subscrisă de acest j minerală sl11fatatl. sodică, magnezl

Invalid nu prezintă atât de mare II ană şl calelel concentrată cu con
,"aloaTe iasă gestul lui va Imprc- tinut relativ mic de c10rud având 
niona chiar inimile celor cari incA. şi nitrati 'iI\ urme de ioduri şi 
s'au văztlt Incă adevăratul ţel al bromuri. 

Marţi, Miercuri şi Joi 
9, 10 şi 11 Septemvrie 

Teodorescu primarul oraşului 
tiu cutreeră cartierele şi pe
~ritle BljzA.ulul, făcând propa
dă multi pentru subscrierlle 
,mprumulul Reintregirii. Ajun
d şi fn cartierul "Regele Mihai" 
)st impresIonat de gestul lova
dui de răsboi: Constantin Bos
care subscrHnd 2500 Iei la 
>fumutllJ Reintregirii a spus I 
Niwam făcut datoria in I'ăs
:111 trecut, inteJeg deci, să 
-o fag şi agulDt domnule 
I mar. 

Imprtlmutulul Reintregirii aa110- !I!I-----------_________ ralili ,----I!'! 
oale. 

lin toatA -ărilcla am sub. 
'13 cu tot sufletul, la Impru
lhtl Reintregirii, ,i doresc 

Citiţi şi I'ăspândiţi 

S"a descliis restaurantul de lu% 

"CARLTON" 
sab cOlJdacere românească 
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-------- 1 
O revistă e~glezl, scrie: STIRI · EXTERNI 
Este Imposibil să se mal creada Intr'o vIctorie britanică Co~e~~!'~~P'~~gel?el, (R:gN~ 

in Europa, după atâtea succese ale Axei QUnntă 1 It dl ' j' upA cum rezu li ntr o I 
MADRID, 9 (Rador). - Co- .tatesmall alld II ati OII" ill care Ziarele spaniole comentând maţie a agentiei BReuter", 

rupondentul ageuţiei .. Stefaai" se afirmă. ci este imposibil acest articol, declară ca el re- britanice şi canadiene au d~ 
transmite I să se mai creadă iotr'o 'Victo- d cat de curând la Spltzerg. 1 

Ziarele spaniole publică la fie britanică ha Europa. după prezintă pesimismul ce om- O mare parte a mlnerll~ 
prima pagină UII articol apă- atâtea numeroase auccese ale ne,te iu ADillia. , acolo 'II a familiilor lor au fo~ 
rut ia revista engleza BNew- Axei. vacnaţi in Anglia, unde vor j' 
1!IIlIlUlilliUiUIllI!IIIi1I11i1111111!1I111I1iilill iliillllilUiilIW!:lIliilllHliii!lllllilIllWI!UllliIUllllIIllilIlIlUIIIlIII;IIII1I11I1lIllIlIlIlIlU!liIIU1lIII1Il1/lIl1l1ll1l11li11I1I1UIUIlIlIiIlIiUlilI/lIllll1l1nnltlllllil!lIlUIiIlIII;Y.!IIIIIlIIIIt!lIlUlIIIWIIiim jlliIlU1!l!U;!!ilUItlUHlU I osi tii n f n t ere sul sf or ti tii 

intre Japonia şi Statele-Unite rl::;::::::t;l" (Raod, 
d /1 l L/I " ~ "1" Corespondentul agentiei .H1' Ila se ac tratatIve pentru re aarea tral.lCUI.Ul ma'l tm I OU" .... w .. l~· 

. . i Ducele şi ducesa de Wlndsor , 
lVl\.lU, '1 (1<ador). - Corespon- Intre Tok!o şi Washington cu prl-\ este suspendat "dela ~ata .cand au sosi la WashlngtoD, la sfârşltul. ' 

dentul agentiei DNB anunţă I • vire la reluarea traficului marte fost .congelate cred1tele Japoneze nei S2ptembrie. Ştirea a fost ' 
Reprezentantul guv,crnului Jano- tim. din St. Unite şi cele americane din de ambasada britanicii, unde 

nez a confirmat intr o conferinţă După cum se ,tie, traficul maIl- Tokio. Ci "a..uu.1.' co:l \l01 oaspeţi, in 
de presă, că nu se du(! n"'lln ,.I .... 1 ~I- .11_ .... J_p .... aaJ .. ?' O' .. ~clc Unile -- pttl şederii lor de 24 ore. In 
IlUllUUUlHlIUlIIlIlUJlIIHlUlJIjl1l11HlIlillIIlIUIIBlllnlllUlilIIillllltlllllllHllIIUlIIll\IlllUllI1BJ IIUlilIIlUnUIfUlnl IIlIIUIIIIIIIIUIIIII!l UlIIlIUUIIUnllIIlUUlilIlIIHllIUIIWllllUlNlillilllilIIlllU IIt1HKI\AlllllllllIUIIIIHnUllllllllln1\II\IIIiIIUl\lllllUlllllltl/1lUmn p f ta laS ta tel or Un f te. E s le p 

dată când du",,,,I,,, 91 duooeG. T 

Toti _ supuşii 
vor fi 

britanic Washington, 'del~căsiHoria lor japonezi din imperiul 
repafriaţi fără întârziere 

TOKIO, 9 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei "Havas-OU" 

ponlel aDUn ti, ci trei vapoare 

Japoneze 'Vor fi trimise fărA 
transmite. 

Ministerul de externe al Ja- IlItârziere In diferite părţi ale 

imperiului britanic pentru a 
proceda la e'Vacuarea supu,i
lor japonezi. 

nllllll!llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllln:III1lIll~lIIl11ll1l!iliIiIi I IHllllllllnIlIlIl!IIUIiIl1I1111!11I1I1IIUIIIUIIll!YlIlilIIlI!llIlHRIlIHIIlIIII!IIlllilllllllllllaUIlIIUlIlIlIIHIIIIIIHIlInI!!lmUUlIIIiIlIIIIHl!!llllllllllllllllllI!IIUIiIIIi/lIiIIIiIlIIIIiIilIiIIIIiIIIUIlIlIIiIlU 

Trupele bolşevice încercuite la Odessa 
au fost violent bombardate de aviaţia germană 

BERLIN, 9 (Rador). - După In
f~imalll sosite pânl In prezent, 80-

;Ietele au pier but la 7 Septemvrle 
;;--t~tal de 71 avioane, dintre care 
62 d()borit. ,1 noul distruse pe 
plmâot. 

La 7 Seplemvrle de asemenea a
vlaUa germană a contlnuat cu suc
ces atacurile sale asupra trupelor I 
in cercul te la Odessa. 

mers şi nhlcule au fost bombar
date, fHnd In parte distruse şi In 
parte rlslpUe atât In Interiorul o
raşului cât şI la perlfertl. 

In port, mal multe antrepozlte 
cU materiale de răsboi aU fost a
tinse şi lnoendlate. 

In apropierea coastei. la vest 

de Crtmeea, avioane de luptA. ger
mane au atacat in mal multe:'rân
duri Dumlnecl vase sovIetice In
cedltnd un vapor de comerţ de 
6000 tone. Pierderea acestui vas 
este sigură şi Inplu!! au mal fost 
avarlate doauă vase de transport 
unul de 10.000 tone şi altul de 
5000 tone. 

Concentrlrl de trupe, coloane In I Q' , 
UluIIUJlllllllnHIII~IUII!IIUIIII,"III1I1JIIIIIIII1UI\IIlIl!III1I1UlIllIlljjlllllllllln menla CU care sunt 
Papa a primit 1000 de! trataţi solefaţii "aş; laaţi prizonieri 

perelini în audienţă I BUCUREŞTI, 9 (Radar). - Bună ziua Niura, Jenea, Valea 
, Dăm această scrisoare in tradu- şi Rafa. 

CET ATEĂ V ATICANULUI 9 cflre - , printre ofâlea altele un Vă comunIc, că deocamdatli sunt 
(Rador) - Corespondentul agen- ; document elocvent -. ca" arală tn viaţA şi sănătos, insă nu ştiu 
ţiei "Havas Ofi" anunţă, că Suve- j omenia cum ,unt tratati' .oldaţii până când. La 18 IuHe 1941 am 
ranul Pontif a primit Luni in au- ruşi luati prizonieri. trimis o carte poştală din spitalul 
dienţă 1000 de perelini. 21 Iulie 1941. românesc in cau scriam, că atunci 

când am fost răniUn piciorul stâng 
__ I1I1111i1 ______ .•••• _____ .. III.I1.i:j-•• -_1 .. ____ IIiI1iIi •• ~ de patru orf şi la cap de 3 ori, 

La Singapore a sosit 
m'au ridicat soldaţii românii şi 
m'au dus la spital, astfel mi-am sa[
vat viaţa şi pentru aceasta le sunt 
recunoscător. Rănile toate sunt 

PĂRI~. Q (Jhdo.)_ - A,o 
Ha vas oH ununţă, 1 

Trei incidente s'au produs 
Paris in noaptea de SâmbătA ~ 
Duminecil.1 

In str. Aboukir. către orele 2j 
un funcţionar german tmbrAcal ~ 
vii, care face serviciul la căile 1 
rate, a fost lovit de doi indivfd 

10 str. La l<"ootafne, in jurul 
celelaşf ore, un subofiţer gerl. 
care era Insotit de o femee, a 
atacat cu douA focuri de revo 
de UD biciclist care a reuşld 
fugă. 1 

Mai târziu a Isbucnit un ln~ 
diu intr'un garaj din slr. Fel( 
David, rechizitlonat de marina 1 
mană. 

Incendful a fost localizat. 
constatat, că focul a fost pus l 
mal multe puncte ale garajulul' l 
primul etaj au fost găsite restul 
unei bombe incendiax-e. Sunt " 
pa~ub.e. 

TOKIO 9 (Ra~r) - CoresJ 
denlul agenţieI. nDNB" anunţă, 

Purtătorul de cuvânt al guv1 ~ 
nului japonez a declarat că, n,./ l 
hotărât daca ambasadorul Japo . 
la Londra d. Shlgemit~u se 
inapcJia sau dacA va fi numit 
alt ambasador. . J 

SAN SEBASTIAN, 9 (Rado. 
- Corespondentul agenţiei D 
anunţă, dupi informaţii ale ser 
cHIor britanice, că la Barcel 
continua conversaţii Intre repr 
zentanţH dluf Roosevelt la VaU 
d. Myron Taylor şi d. Wadd 
ambasadorul St. Unite la Madr 

Amiralul Leahy ambasadorul 
Vichy s'a inapoiat la postul să 

lIlllllUUii lil!C:IIl' 1I111111UlIilllmilUIIIII!II111111lll!II11U1 i11I1UUmnIlIlIlU\n 

an important numă,. de avioane engleze 
de tipul cel mai recent, model 
?,Bristol-BletJh.eim~~ 

deja complect clcatrfzate. 
Rafa s Să-mi scrii toate noutâ- Noui atentat 

ţile din satul nostru, cine a venit 1 

WASHINGTOlv, 9 (Radar) ....... 
Cor,spondenlul agentiei BDNB" 
comunică: 

.. Assoc'ated Press" anuntă din 
Singapore, că din nou a sosit in 
Geei oraş, un importanl număr de 
Gvioane de bombardament de ti-

acasă. Când răsbolul se va ter- comuniste în Franţ 
mina, volu veni acasă şi Iarăşi 

pul .. Brislol-Blenheim a
• 

lui cel mai recent. 

vom trăi. Complimente tuturor BERLIN, 9 (Rador). - Core 
de mod,- cunoscuţlsor" rudelor. Scrill 8- pondentul agenţiei Rador comunI 

Un comunicat olicial. dat In 0-

aceastd che.liane declară. că for
ţa olensivd a aviatilli (lngleze, in 
Exfremul Orient a fosl sporită in 
mod considărabil. 

cestea In pat. La revedere. Te Se anunţă, că noi atentate 
sărut de multe ori". muniste al1 fost înreJllstrali 

AcuHcov Franta. 
Această şcrisoar, a, losl adrtl- La Berlin, deşi şUrile nU 5 

şaUi de bolşevicul riinit, soţiei ,a- comentate, ele sunt privite CU 
l~, din r~gJunM Od~ssei. riozitatea corespunzătoare. 

--------------------~--------~ 
Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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