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ItEDACTOARE.ŞEFA. : 

. FIorle. Clara.ŞtefAnescu 

f. singelui eroilor no,
trl, dând economiile 
noastre pentru desăvâr
firea operei lor. Sab
scriind la Imprumutul 
Reintregirii dăm cel mal 
frumos exemplu ,i fa
cem cel mai ban plasa
meat al . ecoDoIQiUor 
noastre, Îadepliaindu"ae 
totodată cea mal sfintă 

IIUII ! IIII1~11 

\ REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: . 
Strada Em. Ungureanu, colţ cu 
Str. Eugen de Savoya, Timi,oara 

1111111111111111 

Telefon: 39-36. 

La 5 Septembrie 

locorporarea 
~ontJgentulul 1942 

BUCUREŞTi, 2 (Rador). In Mo
torul Oficial din 2 Septembrie 

, 941, a apărut următorul Decret: 
Art. 1. Pe data 5 S~ptembde 

941 se Incorporează pentru a 
, tlsface serviciul m!1ftar toţi tlne-

din contingentul 1941 şi mai 
echt, doctori tn mediclnl ,i chi

. rgle umană, care nu au satisfă
t pânii in prezent obHgaţille mi
re fUnd amânaţt pentru conU

~uarea studHlor. 
i Pe aceiaşi dală şi in acelaşi scop 
Incorporează şi a bsolven1H fa
Itătilor de medicină umani cU 
te examenele şI doctoratele tre
te, care nu mai au tezi de doc-
at tn medicină şi chirurgie ,1 

re nu au satisfAcut până In pre
t obligaţiunile mlHtare fiind a

'lIaţi pentru contlnuareastlldii. 

Art. 2. Toate amânhile pentru 
tlnuare de studii, acordate tI

rUor din categoritle de mal sus, 
anuleazA. 
Art. 3. Toţi aceşti tlner! se vor 
ezenla in ziua de 5 Septembrie 
Centrul de instructie sanitară 
cureşU, fără a mal aştepta or
e de chemare Individuale. 
qnlllllllllllllllllllUmlllllllllllllUIli UIlIIlIlIiIIiIlIiIiIIilIlIIIIIIIIIilIIilIIIlIH . . 
ersona} amencan 
pulzat din Franta 

,VICHY, J (Rador). - Cores.; 
~dentul agentiei .. DNS" comu-
~, . 

. dintre datol'H. 

Presa britanIca justifica n actiune engleZă 
împotriva Turciei 

Marea Ne aura ar putea deveni · teatrul uDui ~oDflict 
ROMA, 2 (Rador). - Agenţia 

"Stefanl" transmite = 

Amiralul . .. Stlrlfng" redactorul 
Naval al 'unei mari · agenţii ameri
cane de presă afirmă, cii Marea 
Neagră ar putea deveni teatru de 
confll"t, căci pare probabil ca Iler· 
mantl să Incerce a cuceri Caucazul 
de pe mare, far unitătile uşoare 
ale flolel sovietice nu ar putea si 
Impledece o asemenea acţiune In 
prezenta aviatiei şi a tOt'piloarelor 
speciale germane. 

O acţiune nava lă britanică tinând 
să asigure rinteresele engleze fri 
Orientul apropiat, s'ar fmpuneca 
o consecinţA, astfel 'ncât Turcia 
ar constitui cheIa Intregei situaţii. 
După amiralul Stlrling, dacă Intr'
un asemena caz Turcia nU ar des
chide AngHei Dardanele, aceasta 
ar fi adusă si ia fn considerare 
posibilitatea unei acţiuni maritime 
impotriva Turciei. Graţie Coope
rărH aviaţiei, s'ar evita repetarea 
eşecului din timpul răsboiului mon
dial. 

In acelaş timp ziarul londonez 
"Ttmes" vorbeşte tn mod obscur 
de amenlntări ce s'ar pregăti Im
potriva Turciei din partea puteri
lor Axei spre a obtine trecerea 
prin Dardanele la ToamnA. Ziarul 
britanice lasă să se tnteleagii, el. 
aceasta ar justiffca o acţiune en
gleză Impotriva Turciei, acţiune 
care nu ar avea fireşte decât sco-

pul de a impledeca o manevrl a I asupra stranie! 8imultanel.Ui fH a a
puterilor AxeI. ce stor manevre din presa amerl

In cerurile din Roma se slărue cană şi engleză. 
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In Suedia · 

Ster1·Jizarea ca ''' pedeapsă 
pentru anumite atenta te: la pudoare 

STOCKHOLM, 2(Rador). -& lale la pudoare. 
anunţă olicial că ministrul de jus- _ AcflQsld p#c1eospsă · până acum 
tIţ;~ a primit dIn parlfa comisiun;J necunoscută în legislatia atledeZă. 
;uridicfI -o Parlomenlului un proecl ar intra in vigoare cu incep_fI! d_Ia 
dtl Le!!. car, prevtlde sterilizartla 1 luU, 1942. 
ca p,dMpsă plnlru anumite al,n- - --
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116 , . capi 
arestaţi în 

COPENHAGA, 2 (Rador) . 
O Informaţie oficială daneză ara tii 
că principalH 116 capi al parti
dului comunist danez. se află fn 
stare de arest provizoriu. 

Informaţia adaugă că din cele 
269 persoane arestate in Iunie, 
113 au fost puse in libertate. 

Aceste informaţii oficiale spul
beril svonurlle riispândite prln ma
nifeste că ar mal fi arestate 500 
persoane. 

comunişti 
Danemarca 

Cel mal mulţi comunişti arestaţi 
aU fost Internaţi Intr'un JagA.r de 
concentrare constituit ]a Hrssroed 
Incă din nemea răsboi ului trecut 
şi Intrebuintat până acum In sco
puri diferite. 
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Cutremur 
~~erfcanul Varian' Fre" meDI
I al comitetului amerIcan de a
itnţă In Franţa, a fost obligat 
părlsească Franţa fiind trans
!lat Duminecl pânl la frontiera 
lolol!. . Ia fiecare bisericA restaaratA, prla danl. ta, 
EI a fost expulzat din ordinul norodal basarabean 'Va ia.Alt ragl peatru 1I01,tea 
bllDalulul pentru că fusese do-

inregistrat la obse,vatorrt{ 
dilJ CApitală 
BUCUREŞTI, 2 (Rador). - in 

ziua de 1 S~plembrie 1941 ta ora 
16,8,30 secunde ş'a Infegi,tral la 
obsfrvatorul din Bucur,şti un cu-

ijt că s'a dat la activitate antl· ta ,. pacea lamil. 
~cezii. • Sab.crie la "Imprumutal Qeia.treglrU-. 
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. treMUT, se aIIa la vre-o 420 IIm. I J . 

umuoicatul n1iJitar 2'e r man J~pă,..I..,,_. 

1 In ,picl/nITu, culTl/murul . Q aoul 

Operatiunile d f t 1 d Răsărit ' · in/m.itate mijlocit/o e per o n uei nllUllllllllnlllllllllJIIllllfllllllllllll!IIIIiUlllIIlilUIIIIJIWIIIUlllllUlllllllllll/ilJlllli 

continuă conform . planului stabilit ' - t '500 accidente Ia un' 
ERLIN, 2 (R!ldor). - Dela Caro: 
d general al Fiihrerului Inaltul 
lndament al forţelor armate 
&aDe comunica s Operaţi untle 
le frontul de Răsădt contind 
Grlll planuluiprevlizut. 
lacltrl ale a.viaţiei germane au 
date cu succes contra HnUlor 
:e din sectorul Charkow şi de
Id· Vest de- MUllcova. 

Pe Nipru, avioane "StukaN au Alte formaţiuni de avioane de j k d A S U . 
scufundalo . canonleră sovietici luptă au atacat aerodromurile din i wee en In t. >nlfe 
,1 Incendiat aIte trei. . centrul AngHel. t 

In lupta contra Marei BritanU, Avioanele engleze, putine Ia nu~ 1: NEW· YORK, 2 (Rador). - In 
aviaţia germană a bombardat noap. măr. au f~cut o Incurstune in ooaP·I' cursul ultimului weekend la ca're 
tea trecută portul de aprovizio- tea de 1 spre 2 SeptembrIe lJl s's adaugat şi ziua munciI s'a '0-
nare Newcastle de pe Tyne atin- Nord- Vastul şi Vestul Germaoiet, . S U 
Qându-şl ţinta. Proectllele aruncate Artilerie antla.riaul germaul a reglstrat fn talele nite 500' ac-
au provocat explozII pulerpice şi doborit Un avion de bombardament t cidente de circulaţIe pe şosete din 
incendU ma,d. Inamic. . 1 care majoritatea mortale. 

.. 
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BolşeViCii bagă în lupte copii între 12-15 ani 
. BERLIN, 2 (Rador), - Intr'o 
corespondenţă militară cu pri
vire la batalioanele de copil 
din armata sovietică se anunţă 
~ă băeţi iDtre 12-15 ani au fost 
repartizati la formaţiuni mili-

tare dâDduli-se puşti de lemn 
pentru exerciţii. 
După câteva zile aeeste ba. 

taBoane impărţlte ia grupe şi 
plotonne au fost aruncate aSu
pra poziţiilor germane dindu-

H·se drept arme numai grana
de de mână, 

Aceşti sărmani copii erau se
ceraţi fără milă de mitraliere le 
din spate In caz că incercau 
să fugă.,' . 
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'. . 

Englezii . recunosc superioritatea aerlaoa a Germaniei 

INFORMATIUNI 
La Academia de Muzică şi Art! 

dramatică din Cluj în Timişoara 
Inscrierile pentru examenele de . tnl 
admitere şe ţin până in 20 Sep~ 
tembrfe c., examenele de admitereI 
din 22-27 Septembrie c. fiecare 
specialitate Intr'o zi anumită. Cur
surile Incep la 1 Octombrie c. In. 
formaţiuni detaHate a se cere al 
Academie. 

~, . 
Cinematografele Comunale 

, AMSTERDAM, 2 (Rador). -, Comentatorul de la radio Londra, I tanlce. M-
I "u~. ~ 

Corespondentul agenţiei "D.N,B." d, OHver Stewar, a admis intr o El a declarat c! pierderile bri-, 3 controlor! de bilete ~eI 
anunţă " emisiune, pierderile de avioane brl~ tanlce in avioane de vânătoare 5 plasatoare .- Ioa 

• ]1' 2 • sunt mal ~tdicate decât pierderile 3 ucenici mecanici-operatori. in 

Personalul lega' ţI· el· 1).1·~. landeze germane şi uneOl'i aproape tot atât Prezentarea personală zilnic s: 
1] , de mari ca şi pierderile in avioane la Direcţlunea Cinematollrafe. e, 

M f 1 d de bombardament care ar fi de Jor Intre oTele 12-14 unde le 11'1 

la oscova a ost retinut 2 uni e bolşevici două sau trei o~l mal mari decât Tor comunica şi condiţiuDile.; dOI 

HELSINKI, 2 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "Stefanl- co-

, munică: . 
Ministrul afacerilor străine anun

ţă ca personalullegaţlel finlandeze 
la Moscova, reţinut de două luni 
la legaţie, a putut abia acum să 

treacă' frontiera turcă. 
Starea săoătăţH celor 13 f1ltlcţlo

nari şi a unui cetăţean finlandez 
in urma tratftmentului brutal la 
care au fost supuşi de autori so· 
vietici, este foarte Ingrijorătoare. 

pierderile germane. . , de 
Englezii ar li pierdut de exem- . ID \, '.', ile 

plu intr'o singură zi 14 avioane de ~~ Pentru intregul material 1. .a~ 
vânătoare In timp ce germanU au . părut in acest ziar -: fără sem· . '.\ : 

. Vt Y d i !arl pierdut numai unul. . na ura saa cu pseu on m - ti 
Pierderile engleze : unt mări şi răspunde numai d. Const •. L D ~ 

mal mult atingând poate chiar el-, Ştefănescu, directorul nostra, 
fre foarte ridicate.' care e totodată ,i girant res· 

:: pODaabil. -
Politica adoptată de U.8. A. _m ma •• 

. .. III· problema muncitorilor este baotica 1 Revoltă 10 Taoger 
al 'MIO • 

contra ' evreilor:· 
I TANGER, 2 (Rador) - Cores- Ţara intreagă este revoltati 

NEW-YORK, 2 (Rador). - Co- ca adoptată de Statele Unite In pondentul agenţiei DNB· află din contra evreiler emigrati din Iran 
respondentul agenţle1 "ONB" htlu- pl'oblenu. lucr2l.lorilor ODtO pur \lI Ollkal- c~ IDeii! m:lto revolto nu caro au Inv~dat In ma si$.. Africa 
smite: şi simplu haotică. isbucnit In Africa centrală france- Centrală. unde ocupă toate postu-
: .Ne~ York Herald Tribune" scrie • A cerut ca legislatia cu privire d ocupati del!auUştl. - riie importante. 
că intr o declaraţIe făcută cu prl- la problemele lucrătorilor să fie "'_.' ~~ 
leiul sărbătorirei ,,?llei' Muncii" organizată şi ca posesiunea privată '~S_iI!II$ _______________________ lIilIliilrC"!. 

pr3şedtntele asociaţiei fabricanţHor să fie protejaU ... 
din Statele Unite, a spus că poHU- La 'Cinema CAPITOL" " 
B,olşevicii luptă 
în" uni~orme germane 

RFRTJN. 2 (Rador) - Se a
flă din s'ursă competentă că 
soldaţii a formaţiunilor de cer
ceiaşi ai armatei sovietice au 
lost lacull pnUz.U(ll~ll Illuga. 

Kingtsepp. El erau, îmbrăcaţi in 
uniforme igermane. 

Din acelaş sector a ftjst fă
cut pr;nzoDter uu toaH unl~J. 
sovietic, imbrăcat civil, .pentru 
a nu.fi tmpuşcat de germani" 
aşa CUm t se spusese. 

BERLIN, 2 (Rador) - Se 
află din sursll militari cl In 

Oap," armistiţiu 

cursul acţiunilor de curăţire =~"''D'11:11io' 
din centrul frontului de ~st sa 
făcut prinzonieri numeroşi ofi-
ţeri bolşevici printre care ~~:-i~~·tiJ "t "'" "' .... lvu.~1 ~_ Ch.... 1-.'1. ... ; __ ..-

Acest colonel declară, că a ~ 
rătăcit prin păduri zile intreg! =;::;:r..,'~ 
încercând zadarnic să regăseas
"Il l1ull.le> iOOV(",U"'G. 

Colonelul a fost fiicut prinzo
nier de soldatII unei divlzH ger-
mane, despre care postul de F ~~~~~~~E:. 
radio Moscova a pretins că ar ti _~c",_",.,..,~"" 
fost compleei nimicită. 

Teneranul a fost 
bombordat 

GENEVA 2 (Rador) - Co
respodentul agenţiei .DNB" co
munlcl J 

Posturile de radio ale State
lor Unite, anunţii ci Tehe-ranul 
a fost pentru a doua oarl bom
bardat. 

Ataşatul mllitar al ambasa
. dei Statelor Unite, a vizitat In 

persoanl locurile unde căzuseră 
bombele intr'una din gropile 

provocate. sau găsit numeroase 
manifeste. 

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

Regie: Jt(aJtS 'Dep/;)/; . . -

.~;:. ~ti ~'m~ Ş 
unui vânătorturajos contra forţei indârjită 

ura a braconier - şi lupta unei inimi de femeie curajoasa pentru apararea 
~ unui copil fărl sprijin.· acestea sunl situatiile culminanta şi taptivante din filmul 

din romanul dA marII succes.' ' '. _ ' ' . 
In cOlllplectue J Jurnal de război Nr. 6 ,1 Jurnal Nr. 519 
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că Ămerica va intra în război pentru refacerea Basarabiei 
~ NEW-YORK, 2 (Rador). - Co-

roIa ţărU intreg. intampină I refacerii Basarabiei şi Nordului respondentul agenţiei.DNB- anun
e grele In refacerea Basa- Bilcovinef, a fost pus la dispoziţie ţI următoarele I 

nă acolo In declaraţHle sale ci A
merica ar trebui să intre In rlsbof. 

ŞI Germania, in eluda ma- şi un alt ccntfgent de cea 2400 Comentând discursul radiofuzat Cutremur de f1ăma"nt lAn • 
:erln1e impuse forţelor e- scroafe de rasă. pentru celelalte l' " 
,e de actualul război, vrea lfnutud. ale ţArii precum şi conU- al preşedIntelui Roosevelt. "Asso- Bulgarl-a 
. jbue într'o măsură largă, gente mal miel de tauri Angel şi t ciated "press· scrie că preşedintele 
:a cât al nu fi ajutat numai de viţele. Roosevelt, \1u a arMat de ce anu- SOFIA, 2 (Rador). Observatorul 
:tlrea dar şi la refacerea La scroafele livrate e vorba de me mfjloaca contează sli se ser- dIn Sofia inregtstrând Luni doul 

":iilor eliberate. rase, care sunt cunoscute pentru vească, atunci. când s'a spus că cutremure cu epicentrul la 180, 
'.ărlle ce c4unt aşteptate din procentul urcat ce'} dau la tăere' Statele Unite vor face totul (le le km. de Sofia. 

Germaniei, constă pentru şi care este Intre 82-850/° din vor sta in putlnţli pentru a invinge Nu s'a inre~istrat nici o victima 
al din vite de ras il de re- grutatea porcului viu. ConUgentele . pe Fiihrer. Nicăeri nu a mers pâ- şi nu s'a produs nici o stdcă~lune 

, ;ere, .de care se simte o ne- de sus mi sus Insă decât un lnce-' _______________________ _ 
foarte mare In numărul de put, care totuşi este de mare in-. a J_ L 

In Basarabia. Astfel vor fi semnate pentru România, având 
use din Germania, fncă ha fn vedere numărul scăzut de vite 
'ul anulul. acesta 10.000 Alte' lIvrărl vor urma, pânii ce 
el Iln contingent care se com- numărul de vite, care dela 1921 
10 cea mai mare parte din este intr'o conUnui scădere, nu 

"două rasele de porci, anume numai va acoperi nevoile interne 
. dela tbl şt rasa nobilă. O ale ţărII, dar va permite exportul 
" ile se va du~e in curând In in str1l.ialitxte, pentruca România 
, aola sI ia valorosul matetial I in viitorul apropiat să joace iarăşi 
,"1 aducă in ţară. , rolul de furnizoavă, pe care la 
Iară de aceste vite din econo- 1 avut tn tt:ecut. 

. ~ermană de vite, destinate 

'" S @@:@l@t@1@lt§lID1@1@)@@jlt@1@@j@@)@t§1[§lml1~@l~ 

"APOLLO" ~ 
---------------------------------- ~ .. »Dama de Cupă« ~ 

MICHELE MORGAN GILBERT GIL ~ 
Al doilea film francez din producţia de după război. @J 

~ 
~ 

In complectare Jurnal "UFA" 519 

La Cinema "CORSO" 
Miercuri, Joi - 3, 4: Septemvrie 

: Cea mai uriaş4 realfzare a timpurilor 

j~~~~~~@~~~~~@@~@l~~~~~~~~~~ 

:~~o,~ii 
I 

_l\. sosit, adevărata 

apă minerală medicinală: 

.. 

/n'OAlnullui LOUIS BR..OMFIElD 

ff{ TJ't/Ui, 
1.011 

. Jurnalul românesc de războiu Nr. 6. " 
Trupele române dincolo de Nisll'U. Străpungerea liniei Stalin 

Moda in America - in culori - Seria patra şi ultima 

1!l111,!llIII!l\!IIIIIII,!l!!I,I!I!II\!!!III!I!II!!lllt!!!!ll!!1IIII!U11!!!III!!1!III!I!II!ll!II!ll!11l!1I1Im!II!IIltlU\lltHlIIIIHlIII!IIIIHIlII!HlIII!III ' . 

tU,II· L C· THALIA." 11'\'," '!lIÎI a .nema.. ' III' 
~ll~ ~II~ 

1 D AI IIII Primul film francez d1n producţi~ d~ după ra~boî f II,,!I 
în sticle origina e. ' e vanzare a: I!!!!I o acţiune senzaţională! I!II!I 

"MAGUS" S: Ă. ~,~ Misteriosul donin Victor :iijl: 
B .:'di Regele F erdinand N r. t,' :1111: RAIMU PIERRE BLANCHAR Vlyt~NE ROMANCE :1!1~ 

IA ă f ă fi d" ~ il IIII!I . Jurnal "UFAU 61~·- 111111 1 .a~g co et ria" ulevar spre eazarm "~! ~.. .' . IIlI!1 

~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~M~q~~~~I~~t~ll~~II~~~~I~ill~~~III~I~II~~~~~~~~~~ 
~ :.:.-----~ 

. , .. _. ;~T , 
\ ' 

• 

--.-.",,~_. ~-~~ .. ~._-
----""~~--~. --" 
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Programul noul' CI 

guvern 

BCOUL 

D. Roosevelt a declarat: 

Ar palea 
., 

sa fie grea şi să dureze i BELGRAD, 2 (Rador). _ ol 
multă vleme pelJtru ca as, A să IlJvingă Ge,malJÎa ; respondentul agentiei .. DNB" 

" smlte I 

NEW- YORK, 2 (Rador). -
Coresp~ndentu1 ag~nli'fi "DNB" 
Iranimtt, : . 

Cu prilejul diScursului radiodl* 
fuzaf Luni. penlru sărbătorirea 
lui. .. Labor Day'" preşedintel, ROG

sevelt a declarat prinlr. a/tele cd 
este de datoria Ba să previntl pe 
toţi cai cari ar voi să cuadă că 
d. Hitler ar fi .. blocat şi stopat", 
Ar li loarte periculos să StI crfla· 
dă asem~na lucruri dacd operatii
le par să înaint~Ze, aceasla nu 
poate li duât un semn cd GlTma
nia se pregăteşt. pentru lovituri 
dfl o violflnfă îndoită. 

Statele Unite se găs(lsc in fala 
U71(1i misiuni dure şi primlljdioas •• 

Ar pulea să fie greu pentru a 
învinge Germania şi ar putea să 
dureze multă vreme. 

HIDEPARK, 2 (Rador) - Co-

respondentuJ agentiei .DNBN co
munică f' 

Preşedintele Roosevelt a spus 
Luni iatr'un discurs rostit cu pri
lejui "Zilei Muncii" (Labor Day) = 

Vom face tot ceace ne sU in 
putinţă pentru a Invinga pe can-

'f:!elarul Hitler şi' forţele sale na- 1 Generalul Nedicl, preşed St~ 
zlste. ; Constlfulul, a cetit Ia radio o 

Statele Unite - a adăugat d. l clamaţfe a guvernului sârb, In Stl 
Roosevelt - .or trebui să joace i se anun11l Ull program de tu I 
integral rolul lor. pentru a tnvln- 1 ce vor fi 'llfăptuite în curând, 
ge forţele de o violenţă feroce I gaoizarea unei forţe armate şi 
deslănţuitl de cancelarul Hitler. troducerea unui serviciu de mu," 

voluntar. 

--------------------------... El a mai anunţat cli statul . 000 r d .••• 10.1 aulorl.al să·şl arOO"" , 

22. O (terl şI sol ati din FtlIpme I :H:IIII:I:I::H:I:;~.~::~:»I:~I~:: · 
NEW.y!~~~~~!!!}! ~~~n~~ american8 1 

Noul preţ 
respondentul arlenţlei "D.N.B.- a. al laptelui ta 

6 Aceşti oameni apartin unul nu· de Iti nunţă I r va e or I 
"Ăssoclated Press" afll din Ma. măr de zece r~glmente de re zer- , BUCUREŞTI. 2 (Rador) _ 

nilla. că 22,000 ofiţeri şi soldaţi ai vişH'A care rlman in serviciu până incepere deja 1 Septembrie a, 
armatei indigene din Filtplne, au la sfarşitul rhbofuluJ. Regimentele subsecretarul de Stat al aprovlz! Il I 
fo~t iacorporaţt tn armata ameri- slfnt fn stare de mobilfzare. nărU a stablHt noul preţuri ma li li 

UllIlIIIIIJllII"lIl11m"lU:muIIUtllItlIUIHIIIHUlllmIlIllIllIIllU!IIIIIIIUlllillllll""HIfUIIUlHIJI~I\l:1II11IlIUillmnlllUlIIlIIlIlIl1l11l1l1l1l1JlUlflllflHIlIIIII' 1I1i1lI1I1lItllIIlilIlIIHlI,HIlIUlliliiIlIllIIIUlUIIUUIlIIlUiUIIIUllUllIIIllIIllUIIIIIU ,UltllllllllllUUUllIlIIlID pentru unt, brânză telemea6 de; 14 
, male generale pe fntrearla f.rl·I1~J 

penteleu de vacă şi lapte. Pl 

Amerl·ca nu est· e dl-spusa~ s· a~ La producător, loco, fabrica. un. el 
'. nepasterb:at. Lei 226 kgr. I Brân~t, 

Jentre Ain ra ..... ZbOI- pentru Angll-a !:~::ede d:a:..acfoi81~~ik~;~·Ir!~~~!~ 
crud, de colectura 18 tei "litrUoi P1 
Lapte de ferm! şi pasterizat 221etJ901" 
Htru, Lapte pentru. copii preţ Hber.\ItIP1 \V ASHl~GTON/ 2 (Rador). - I anunţă ~ 

Corespondentul agenţiei "DNBu I Dintre 'puţinele comeatărl' 
ale membrilor Congresului la 
ultimul diseura al preşedinte- Pentru Bucureşti, unt nepastt.· nil, 

rizat angrosist 145 lei kgr, La de- Inl!1 
tafHst lei 260 kgr, Unt pasterlzat I\101 

Iei 210 kgr. Ia detail1st. Brâod\e. lJ 
lem~a de vadi, angrosist lei 66· \ac~ 

_ Ud n 

Dela 18 August vână la 1 Septemvrie 

Armata ma'ghiară. 
a pierdut 11 ofiţeri şi 154 soldaţi '. 

BUDAPESTA. 2 (Rador). - Şe- I dohorite 15 avioane sovietice. Un 
fuI statului'major al armatei ungare avion ungar este lipsă. 
pubJic~ următorul comunicat = Activitatea detaşamentelor noas-

Dela data de 18 August, când a tre de geniu şi cale ferată au In
fost publicat ultimul comunicat un- lesnH tn mod, con~id8TabU poslbtH

. gar. trupele noastre aU inaintat tatea de a S;e tnatnta rapid ,1 de ,a 
250 pânl la 300 km. se asigura aprovizloDllrea. 

Avi 1 t d .â Moare . In perioada dintre 18 August şi 
oane e noas re e n ,1 Septemvrie pierderlle noastre 

lui Roose'YeIt este ,i declaratia 
făcută de senatorul repubHc li 
Nye, care a caracterizat cuvia
tarea drept "obişnuită încer .. 
care· de a lnfricoşa. poporul a~ 
merioaD~·':. " . 

kgr, la detaUist lei 80 kgr. Pente- In 1 

leu de. vadi.. lei 1.1 4 kgr. la deta!- ~t. 1 
. Ust, lei· 100 kgr. la· angrosist.tl i 

; tlllIIllIIlIIllilII/lWlllllnflllllllUlIlUlmllllnnrl;lIIlllllllllllnm ilIIIIIHI!lIa. po\~ 

Scrisoarea d" Inl Marepl ~~~~ 
Antonescu adresata d·lnt pr\ 

ceri Culonel MadancovJcl alei 
bătl 
mi 

. rial 

au dat lupte lncununate de succes sunt 11 ofiţeri şi 154 soldaţi mor
tmpotrlva unor forţe superioare. l' ţt: 37 ofiţet't şi 376 soldaţi rintit 
In Ultimele lupte aeriene au fost iar 2 ofiter-! şi 21, soldaţ,' lipsA. 

" Senatorul Nye a adaugat, că 
discursul a urmărit să dea po
porului britanic asi~urarea că 
Statele Unite vor iatra în ră •• 
boi cu toate puterile ei ,i maa 

tedalal omenesc. Opinia pubU
că americani răspu.nde insi, 
că au e diapusă la orice ajutor 
pentru Marea Britanie cafe ar 
implica o intrare in răsboi a 
Statelor Unite. 

D. Colonel Madancovict a ex
pediat dlui Mareşal Antonescu su
ma de 23.090 lei oferiti de mUDT 
citorU fabrice! Kandia şi de ~p!rt 
pentru ajutorarea a două familii 
nevoiaşe, urmaşe a doi eroi cava
ler1şt1 căzuţi pe câmpul de onoare. 
pentru desroblrea pământului: 
strămoşesc. 

\-i{J 
,\" 
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Viitoarele alegeri. generale din U.· 8. 1. 
vor aduce mari surprize 

In Urma acestui gest patriotic,. 
'd. Mareşal· Antonescu a trimfll' 
. dlul Col. Madancovid urm~toarea. 
scrisoara de mulţumire s 

Dsale 
, Dlui Colonel Madancovicl 
,: comandant militar al PrimeI. 

NEW- YORK, 2 (Rador). - Co.. vor aduce mari surprize. ln tlm~ I ruh poporul american şi-a dat sea-' Facriel de Spirt Timişoan .. 
respondentul agentiei .DNB" co- put răsboiului mondial, inchee zia- I ma că a fost tnşelat. Domnul. Colonel, 
muniei I J • Vă rog să primiţi D-voaştră ptT-

"New York DeU., News· anunţă, sonal şi să transmiteti călduroa-

a~ 

rl1j 
, nu 

I 
an 
~~ 
cu 

~l 
dl

l fă 
T( că ]a alegerile partiale din dnci A 1_ sellt mei, multumiri muncitorilor 

comftate ale' Statului Wisconsln, , ng ·18 delfJ _F,.1.·/-- J. ':;Y'''' ŞI .J(an~ 
Republlcanul tawrence Smith, ai·. a,a' ain limi,oara, pentru patrier 

il\1 

cucerit un loc de deputat' Impotriva Hea lOT dante d. lei 23,090. făcută: 
democralulu1. Thomas AmUe Dartl- 'I.---rge spre .1-0· flaţt-'e In ,copul ajutorării a două lami· 
zan' al n ........... U-.. -1-l n"..,.,~yel{. [v1a- ~ Iii săraCII, urmaşe a doi eroi din-
JOdtatea a fost de aproape 2 la 1-. I tr'un regiment de cavalerie. precum 

Comentând acest rezultat elea- GENE V AI. 2 (Rador) - Coretflo intreabA dacii Doua sporire a cir- şi pentru bunele lor sentimente şi. 
toral, ziarul american scrle, el ne pondentul agenţiei tfDNS· tran8'- culaţtei fiduciare DU va fi urm.ată asigurări dtl muncă devotată p,n· 
aillm po.ate fn faţa unul sImptom mite: de O nouă sporire a preţurilor şi Iru Patrie. 
important, clei lupta electoral! a Ziarul englez .. Financiar NewsH saţarHlor, In caz afirmativ, termi- Primili vă rog, aaigurarea dis.-

;1 
~~ 
a" 
111 
d 
I fost: dată Indeosebi pe terenul po~ anunt~ că circulaţia financiară dfn nă .,Ftosncfal Newes", politica a- linsei mde con.ideratiuni 

liticU externe a preşedlnteluf Ro· . AngHa a fost din nou sportt! deja doplală de guvern pentru stabill- Antonescu 
c 

ssevelt. . 50 milioane Bre sterline la 13.0 za,rea preturIlor ~i salariilor nl1 Mar,şal al Rnm4nid 
Rezultatul arată, că viltoarele a- milioane Ifre sterline. . ~r ~rifa nlet O tncredne. . . ' ,. 

legetl· generale din Noembrle 1842, Inlr'un comentariu ziarul se· Conducătorul Statului 

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

al 
8 
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