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... " Drepturile rIDui neam DII 
dau Dici Îa coroane desaete, nici 
în titluri Istorice găsite in arbive 
şi biblioteci, nici ia tratate câşU .. 
gate prin jocuri de ec/Jih bru po/i
tic, prin târguri saa donaţii ;nte,... 
naţionale. Ci este În stare putelea 
şi sufletul lui de dreptate, să ca
fiii 1-Jă 9'; .d pd ...... ..J J ., 
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Telefon: 39-36. 
Profesor MIHAI t\NTONESCU 
Vicepreşedintele Consiliului de Mtniştrt 

i S.Regina MamăElena 
1 " t spitalele cu răniti din Ploeşti FUEHRERUL 

Cu prilejul decorării dluÎ general Antonescu 

CANCELAR ADOLF HITLER 
'It 9 {Rador}. Eri 

,~ina Mamă Elena in
doamna de onoare şi 
au vizitat spitalele cv 

mani şi a stat cu fiecare de 
vorbă oferindu-le apoi ţigări şi 
portrelul M. g Regelui Mihai, 
Răniţii bucuroşi de îrzaIta vi
zită, au rugat pe suverană să 

aducând elogii Tării Româneşti şI-a exprimat 
îDcrederea În statolui eia şi viitorul din Ploeşti. 

S. Regina a mllTs în sa lo
ca răniţi români şi ger~ le dea autografe. 

României 
Dt~liIlUlIIII!!II!lIIIIIilIIIiIilIIlIlIlIlIlIIIUIlIIIIIJ 1I11111l1111111111111lillHllllllllllllllllllfll 111111111111111111111111 Ollllll1illllllllllnllllllllllllllllll1lllllll 

BERLIN, 9 {Rador}. - La v€şte o gustare. 
6 August, gl?mralul Al'llonescu După putin timp, în ovafii pr€
comandantul de capeteme al ar- lungile soseşte Ftuhrerul care 
malel germano-române s'a in- este însoţit dl! feldmareşalul 
tâlnit cu Fuehr€rul Canc€lar, Kitel, general Bodenschattz, ge· 
undeva, p€ froiJ/ul de RăSărit. nerai Sade, elc. • Hoover 

împotriva războiului La ora 5 dimin€aţo, un .. Jun- R"vederea dintre cei doi con-

W.10RK, 9 (Rador). -
.DNBW anunţă: Ziarul 

Tribune" publică un 
d2 fond d€clarând de 

acord cu manifestul împotriva 
războiului lanSat de 15 ITUn/aşi 
republicani in frunte cu Hoover, 
fost preş€dint€le Statelor Unite. 

kers ll trimotor, de nouă locuri, ducători liste dintre cele mai 
trimis special de Fuehrer. slă- cordiale. 
lea gala de dtcolare pe un ae- După ce se fac prezentă
rodrum din apropierM frontu rile de rigoare, FUi hrerul 
luI. In întâmpinarea generalului aduce mulţumiri generalului 
Antonescu se aflau general Iri- Antonescu pentru "splendida 
nescu, secretar de stat al aeru- comportare 8 armatei româ
lui şi ger erai Ramiro Enescu. ne" şi exprimă bucuria, că 

aQO'~lIhlll~nIOlunllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll!llIIlnll1IIIIIIIIIIRUIIIIIIliIIIlIIIIII11111111111111111illlllllllllllllllliilillllllili 

25 divizii sovietice 
distruse în U kra ina 

e sângeroase ale bolşevicilor ... sunt 
evaluate la tJeste 200~OOO oameni 

D. g€neral Antonescu a pLecat Basarabia şi Bucoviva au 
cu avionul insotit de generalii fost recucerite prin eroismul 
Ioani/iu, şdul siatului major, soldaţi1or români şi germani, 
g~neral Hauffe. colonel EI€fte- ADUCANO ELOGII ŢĂRII 
1?SCU, It. "Colon€t Hox şi lt. dr. ROMANEŞTJ, CONDUCATO
Nuenfeld. RUL MARELUI REICH IŞI 
După cât€va ore de sbor. a- EXPRIMA INCREDEREA IN 

vionul a CI/eriZat pe un aerodrom STATORNICIA ŞI VIlTO
IN, 9 (Rador) Dela 

eneral al Fuehrer. 
iarele evidenţiază cifrele enor- maitar, unde s'au mat Suit ge- RUL ROMANIEI. 

comandament 
armate germane 

me ia prăzi de războiu şi ma- neralul von Schobert şi col. Fuehrerul strânge apoi mâna 
rele număr de prizonIeri tacuţi, BU:i:Jre p,mt,,, " in~ofi pe (;onaU.- generalului Anlu"e~L;a fi-i pune pe 

- cifre ea re de alt fel sunt mai cătorul Statului Româr. piept Crucea de fier în I!radul 
mici de cât pierderile suferite Avionul decolează din nou. de cavaler clasa I-a şi clasa 2. 

operaţii de soviete ca morţi şi răniti. - Siguranta t!ste făcută de alte Inalta decoraţie are o deose-
a.ina Care au fost şi insistă la consecinţele pe care patru avioane de vânătoa,,_ bilă semnificaţie. Generalul An-
prin ultimele in· le va avea sfârşit al acestei bA- După altă oră de zbor. avio- tonescu esre pTlmul şlram dre-

... ·'I·w .... speciale, se evi- tăUi atât pentru soviete, cât şi nul ateriz€ază. Generalul Anto- corat cu această decora(ie ger-
printr'un mare SUC- pentru germani. neseu şi suita sunt întâmpinaţi mană, distincţie care Se acordă 

care a fost obtinut I 111111111111111111111111 1IIliililililliililiililIIIliililililliIIIliHil UIlIlIiIIIIIIIIilIlIiU de feldmareşalul von Rundstadt, vit~jilor Între vitejii. 
a 6-8 şi armata a generalul Lohr. general Majo- Astfel această dtcoratie a fost 

~nv1,c>H,.ăo_ Ca si părU Ecouri din Dresa ber- k 1 S d 1 d 1 a 18-a, În total rnftR V. rll!nllra von OTZ€nstam. acor ată a oi capora i ger-
~u 're o 25 de divizfi de lineză maior FriZ von Arenberg etc. ma!!; dintre Car. unul cu gre-

rie de vânUori de Se fac preZentările de rigoarll nade de mânâ a distrus singur 
şi de care blindate BER~IN, 9 (Rado!). -: Pr~- şi toţi pleacă la cOmandamentul 6 tancuri grt!le, iar celălalt. tot 
distruse. După O in- sa ber/~neză remarca, satlsfacţta armatei germane. singur, a aruncat în aer mai 

........... n ... ~r\t~M:~i,1J~J ~~?'!.~~~"!?~~~~C_~~~!~ ~~e<§~~~- __ .C::e~~~aluJ_A~~~~~~~~ !~::.~~~ :~t:n~~Z~~~!~ ;;!~~:~t trece-
aerină a generalu- ne de pe frontul de Est. cari îl ova(ionează şi se înghe. Numai astfel de viteji ucep· 
Loehr Deasemeni remarcă atitudinea suie p€ntru a-l fotografia şi a-l tionali sunt dIstinşi cu această 

luată fmpotriva valului de mln· filma. decoratie. Generalul Antonucu 
ciuni răspântUe tie radio Lon- La comandamentul german se e socotit de către Fuehrer de a mâinile noastre au că· 

prizonieri, printre 
află comandanţii ar- dra. fac din nou prennlări şi se ser- intra in rândul acestor vit€ji. 

a 6-8 şi a 12-a 80-
, Au fost capturate 

blindate, 58 tunuri 
cantitate nenumărată 

material de război, 
care şi 5250 auto

Ca şi trenuri in
Inamicul a suferit 

pierderi sânge roase, 
au fost evaluate până 

la peste 200.000 de 

GHIDUL TIMIŞOAREI 
O, Ion Stoia- Udrea, care In eul cetăţii, 2) Evoluţia urbanl-

1936 ne· a dat un foarte reuşit stică, 3) Evoluţia economică, 4) 
şi util Ghid al Banatului, a scos Evoluţia culturală. 5) Descrierea 
acum de sub tipar o lucrare de oraşului, iar In capitolul de in
acelaş gen, ceva mai restrânsă cheere - Evoluţia unor mari 
ca ploporţll. însă tot atât de intreprinderi - se ocupă amă
reuşită ~ Ghidul oraşului Timi- nunţit de intreprinderile muni
şoara. cfpale şi de Intreprinderile par

Noua lucrare a d-lui Ion ticulare din oraş. In Incheere, 
II Stoia-Udrea corespunde intru lucrarea conţine Un indicator 

'> (R_.l~~) •. ~- 1:' ___ - ~_"_l --~r·-I •• 1 "_ft~ .:J.. ..ilHu ... l $llf$lhetll! a\ străztlQr. oietelor si 
de Sâmbătă, comen- In prefaţă --- "o cale deschisă in~tituţiuni or pubhce din Timf-

larg comunicatul special spre cunoaşterea oraşului" - şoara. 
:are Inaltul Comandament al iar prin formatul ei potrivit, Astfel concepută şi executată, 
. I&rmate germaDI:: l'a ua~ pdl.l turill11~ ...... a ."Jog ... eUl 'l'l uH_ I.t" .. "' ...... ..1-1111 Ton Stola-Udrea 

anunţând nout şi mari rată, se prezintă în condiţii cu este cu adevărat un ghid com
pe frontul oriental. totul occidentale, putând fi pu- plect, de care se poate folosi 

câteva din titlurile apă- să cu mândrie in mâna oricărui drumeţul In trecere pe aici. dar 
prin ziare: "Sfârşitul vic- vIzitator al oraşului nostru, ori- care nu e permis să lipsească 

. ,al bătăliei de distrugere cât de pretenţios ar fi acesta. nict din raftul cu cărţi al lnte
Ukraina", .25 dlvlzii sode- In Ghidul oraşului Timişoara lectualului şi al ortcărul cititor 
distruse in Ukralna" J etc. autorul ne prezintă: 1) lstori- local, ea constituind o lectură 

agreabilă şi folositoare pE'ntru 
oricine. Clişeele foarte numeroa
se cari Impodobesc cartea, ne 
dau fmaginea aproape complectă 
a vechiului şi noului oraş, iar 
reproducerea unor lucrări de 
artă ale plctorilor şisculptod
lor români bănăţeni - zugra
vul Nedelcu şi C. Danie], dintre 
celvecht, iar dintre cei moder
ni sculptorul R. Ladea şi picto-
rii Catul Bogdan, Oemian şi 
Aurel Clupe - subliniază ge-
nIUl ŞI pUL'l::r~a "'V"~UQ .1 .. "'&" .. -
ţic in acest domeniu. 

Ar trebui să spunem un cu
vânt si de-spre editură. Ghidul 
oraşului Timişoara - care atin
ge nivelul lucrărilor similare, 
tipărite de Fundaţlile Regale in 
colecţia .. Oraşe" - a apărut in 
editura Institutului Cultural de 
Vest. Dacă comitem indlscreţla 
de a divulga că acest InsUtut 

Cinstea se reslrânge şi asupra 
Români€i. 

Comandantul de (!ăpdenie al 
oştilor româna germane iI mul
tumit Fuehrerului. asi~urdndu~l 
de încr€d€rea şi devotamentul 
Ţdrtt şi al Canduc::diurJlIJli. 

DupA această scurti cere
mouie cei doi conducători 
s'au retras intr'o sală, Îato
vărişiţi ilumai de 'Feidmllu
şalul Keitel şi interprelul 
Schmidt. 

In timp ce cei dQi t;qndueă .. 
tori discutau important p~ntru. 
mersul răsbofului, generalul 
Schob€rl în numele FuehreFului 
acordă generalului Ioanifiu şei 
de stat major al armatei româ
ne Crucea de fier clasa 1 şi 2. 

La ora 9,20 Fuhrerlll fşi fa 
rămas bun dela generalul Anto· 
nescu şi suita şi pleacă insotit 
de suita sa. 
După plecarea Fiihrerului co

tnt\nd .. nlul el .. <l~potOllIQ Al os:ota_ 

şilor româno-g~rmane se inhe~ 
ţine cu generalul von Majewsky. 

La orele 1, petrecut de tfl~ 
treaga suită în frunte cu ield-
..,. ... "'...,.1011 y ..... RUftd",~ ... dt. t§<>Q"

raiul Antonescu a fost oondus 
la aeroport. 

La Illa poierea pe frontul ro
mân o companie germană dă 
onorul noului cavaler al ordinu
lui Cn~';~:a, U"" li",,~. 

'1I~1II11111U1111"IIIIU"UlfIIIlUlllllllllnnIIllIIIlIllIlIIllI1U1l11lUllllltmUIli" 

BUCUREŞTI, 9 (RadQI). -
O. Mihail Antonescu' vlce-p:re
""trtintP:J~l.qi llre.,<:edtQt~ ~(Uflterirn 
a Const lulut ele mlOlştrt a mal 
primit donaţii pentru armată al 
căror total general a ajuns las 
15.801.118 lei. Subscrlerile con
tinuă. 

se confundă cU persoana auto
rului lucrării pe care o recen
sim, d. Ion Stoia-Udrea fiind in 
aceiaş persoană iniţiatorul şi a
nimalorul unic al Institutului. o 
facem pentru a arăta ce poate 
să producă un om inteligent şi 
activ in domeniul editurii, fără 
ajutorul aproape al nimănui şi 
poate şi cU mijloace materiale 
modeste, pentrucă nU credem 
că publicitatea intreprinderilor 
şi a instituţtilor din ghid au 
t' ... '~",nlw.... __ ""_ .. _1 __ 1 ",1 _~,1-4. __ .... 1 

vreun venit peste cheltuelile de 
tipar, hârtie şi zlncografle' ale 
lucrării, acestea fiind astăzi 
exorbllante. Cumpa! auol CI..-""" 
efort cU Inexistenţa realizărilor 
altor factori de culturi locali, 
între cari în domeniul editurII 
avem exemplul Inactive! "Astra 
(Continuare in pal!. 2-a) 

George Luca 
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PaQ. 2 ECOUL 10 VIII. Anul XVII. 1941 -Nr. ----------------
Adunarea extraordinară MICA PUBLICITAT 

"D ACI A FEL 1 X" a LigiÎ pentru clesvoltarea economiei naţionale Tel. 18.61 
Agentură generală, de comerţ, Timişoara II. Strada l 

BUCUREŞTI, 9 (Radar), _ pra darln~ei fiecărui cetăţean toate o Iinlştilă desvoltare a e- gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. ' 
Ztlele trecute a avut loc O adu- de a contribui la această înaltă can,)mief particulare prin aju1o- Mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi 
nare extraordinară a "ligii pen- operă de redresare a Ţării, ca- rarea şi sigurunţ'l dată econo- imobile. Toate anunţurile pentru vânzări de case, 
tru desvoltarea economiei oatic- re are în vedere mai Întâi de miel ţării reînlregite. pământ, cum şi cele pentru Închirierea locuin 
nale". sub preş~ndja dlui C. _ _ ________________ r blicăm gratuit in ziare, şi servim clienţilor Il 

Garoflid. Au luat parte nume- informaţiile În legătură cu formalităţi1e Ce 

roşi membrii ai Lig i precum şi Comerc·l~ antiII dl·O "~p·ltaIă depHnite spre a fi aprobate de către Oficiul de 
gerenal Stoenescu, minhtrul fi· U &1 
nanţeJor, 1. Marinescu, ministrul 
economiei nationale, şi general da oat-I pentru sabota]-
Sichitiu, ministrul agriculturii şi con m 
domeniilor. 

Primul a vorbit d. Garoflid, 
care a accentuat necesitatea ca 
sarcina financiară a războiului 
de integrare să treacă şi asupra 
generaţiilor viitoare, nevoile ex
cepţionale de acum urmând să 
nU fie suportate numai de gene
raţia actuală. 

BUCUl<.t.:şn, 9 (Rador).
Instanţele pentru judecarea in
fracţiunilor la legea sabotajului 
economic, au pronuntat drastice 
condamnări Impotriva unor co
merclanţf, recidivişU in materie 
de sabotaj. 

Ei au fost condamnaţi după cum 
urmează: 

căltăminte, Calea, Victoriei 20 
Bucureşti, la 3 ani închisoare, 
pentrucă n'are încălţăminte stan
dar şi pentru că a depăşit pre-
ţurile. 

J. Gheler, mag'lzin de fierărie, 
Calca Rahov~i 30 Bucureştf. 'a 
3 ani inchisoare, fiindcă a dosit 

S'a discutat apoi asupra me
morandulul pe care Liga l-a 
propus mai demult ministerului 

D. Negreanu, maJlazin de în- mai multe lăzi cU cuie. 

de finanţe. Este vorba de un 
imprumut public in coudlţll a- O 
vantajoa;;e pentru subscrHtod cU cinică mistificare amerIcană 
o dobândă fOlrte renumeratorie 
cu o primă de 20 la sută la va- BERLIN, 9 (Rador). - Ma.
]oarea nominală, pr~mii, scutiri oevra preşedintelului kooseveIt 
de Impozite, primirea titlurilor a aţâţat Brazilia prin ştiri false 
acestui Imprumut in plata Im- despre o pretinsă invazie ger
pozltului succesoral, etc. marJă in Spania şi Portugalia şi 

S'a1.1 cerut uşurăd pentru sa- a o determina astfel să ocupe 
larlaţi mici. Fiecare din cei trei insulele Azore, cari aparţin Por
minişlrl prezenţi aU schiţat un tugaliei, spre a le "sustrag~ ocu
tablou al activităţii ministeriale pa(f,d gfrmane", este conside
respective şI au accentuat asu- rdtă de presa germenă in frunte ............................... 
CINEMA »CORSO« 

cu Volkischer boebachter drept 
,,0 cinică mistificare". 

Ziarul german inflerează cU 

cea mai mare vechemenţă ca
lomniile răspândite de plopa
ganda dlui Roosevelt cu privire 
la G~rmania, care intreţine re
laţii amicale CI1 Portugalia şi 
SpanIa. Se subliniază deasemeni 
de ziare amiciţia Portugaliei, 
Braziliei şi Spaniei faţă de Ger
mauia. 

Formaţiuni 
m1Utare stuaenţeşu 
în Japonia 

TOKIO, '9 (Radar)· ~ In vir
tutea ordonanţei ministerului e
ducaţiei, S~ vor infiinţa, in Ja
ponia formatiuni militare stud ?n
ţeşti care vor fi intrebuintate 
pe teritoriul japonez in toate 
cazl1rile excepţionale in care va 
fi nevoie de un corp de apăra
re înarmat. Formaţiunile vor H 
G\ldHuHe din ~lUUt:Dţi universi
tari şi elevi de liceu din toată 
Japonia. 

Spioni bolşevici 
arestaţi. în Suedia 

STOCKHOLM, 9 (Rador).
Agenţia "Stefan!" anunţă, că po
liţia suedeză a arestat patru 
lucrători învinuiţi de spionoj in 
fa voarea unei puteri streine. 
U aui din ei este originar din 
Rusia. 

lndicafiunile apei medicinale 
"MAGUS" sunt aşa de multi
ple, incât am putea-o denumi, 
apa minerală naturală pentru 
regularea functiunii tuluror or-

ganelor 
şi ca atare nu poate lispi din 
nici Un menaj, spre a fi ori
când Ia îndemână pentru pre
venirea, combaterea şi vinde
carea deranjuriJor dIferitelor 
părţi ale organismului. 

Da vânzare: .MAGUS" S,A. 
Bulev, Reg. Ferdinand No. t 
lângă Cofetăda "Bulevard", Ca
zarmă. 

Case Ieftine de vânzare: Circ. II. 
Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădină, 
apă ,i canal in stradăi cas] cu 3 came
re, baie, bucătărie, camară fi separat 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canali 
ca~ă cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 

Camere şi dependinţe, curte mare, apă 

şi canal în curtei casă nouă, cu 3 Came
re, sala, bucătJirie, cămară, cameră 

pentru bae, pivnitA, curle şi grădinăi 

casă cu 7 locuinţe a câte o cameră şi 
bucJHlrie. ap.l şi cat>.al in stradă 

Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen
dinţe, la tranvai; casă cu subsol termi
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po 
ziţie admirabilă, Cir. IV. Casă nouă Cu 
4 camere şi dependinţie, curte şi grădi
nă. Cir. V. Casă compusă din 2 came
re şi dependiţie. cu curte şi grădină. 

Frotelia. Casă cu 2 camere, antreu, 
bucătărie, cămară, curte şi grădină, 

zidire cărămidă arsă, pompă şi apaduct 
Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen
dinţe, curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei 

In cenlru Oravl(a, ieftin de vânzare 
2 corpuri de case. 

Tutungerie, in circ. IV, la loc bun . 

Ocazie: Băcănie cu 427 
scrişi, cu pretul numai do 
pentru inventar. 

De vânzare, 5 jugăre Pămia!. 
celabile pentru locuri de case. 

De vânzare 2 jugăre pământ 

Ia 1 krn. de Timişoara, hun pent:: 
mă. 

Idem 6 jugăre aproape de 
Casa cu grădină 216 sli 

250.000. 
Casa cu prăvălii 2 etaje, la 

Locuri de case: circ. il 
circ. 1/1. 1 lot. 

Mehola: Casă cu 5 locuinte Iei 

Idem, casă 1x3 şi 7xl CiIllert . 

pendinţe. 

Ocazie fenomenală. 
Vând urgent moşie 84 

conac boeresc aproape gara 
Mehedinti. drum pietruit. In caz de 

voe 8e poate lua imprumut deh 
tul Agricol până la jumătatea 
moşiei cu dobândă 5% pe tel1il!l 
ani. Informaţiuni telefon 18·61. 

Vând casă nouă, 3 camere iÎ 
dinte, in cartier de vile, 
centru. 

Pentru anunţurile apărute în acest cadru a 
uDacia Felix", telefon 1861 

SE ANGAJEAZĂ imedilt un bun bu

cătar sau bucătăreasă care să ştie să 

preferin~ă În centru, a se 
Administraţia ziarului. 

lucreze şi grătar Doritorii se vor adre- CAUT domnişoară sau doamlli 

sa la Administraţia ziarului. birou. Poate fi începătoare. 
va u, birou de ziare, Circ. IV, 

SE CAUTĂ UD local de restaurant, de C, Brătianu 45 

Zece vapoare engl 
scufundaie în Afla 

BERLIN. 9 (Rador). - Şii
riie cele mai recent primite de 
agflTlţia "DNB" arată, câ numă
rul vapoare/or Inamice scufun
date zilele acu/ea in. Atlantic 

de submarine/e germane tu 

lejui imprăş/ierii unui 
este de zece, cu o deplasaTi 
75 mii tone. 

Musulmanii din Bosol· 
sunt devotati Vroa 

ZAGREB, 9 - (Rador). - declarat el, relli!la 
D. Aute Pa velicl. poglavnlcul ar ti dispărut din Croaţia·. 
Croaţiei a primit o numeroasă răspunsul dat, Poglavnlcul a 
delegaţie de musulmani din Bos- rătat, că religia musulmanA 
nh. Şeful delegaţiei a tinut o fi totdeauna respectată fn 
cuvântare in care a arătat, că ţla şi cli musulmanii se pot 
Poglavnicul se poate bizui pe zllf pe sprijinul moral şI 
devotamentul musulmaniIor cro- riai a] statului. 
aţi ... Dacă n'aţi fi fost dvs, a 

ărbătea scă şi c Mod -a b e r o i t o • r I 

Mare asortiment 
TIMIŞOARA 

10 Â N COSMA 
(F o s t HOR BAT Z) 

de stofe fine, desene exclusive şi articole de modă ~ bărbătească 
1., BULEVARDUL REGELE FEQDIAJAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 
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La Terasa "EMINESCU" de sub conducerea domnului 

Florian Brânzaş, 
din Cluj 

cântă orchestra ~irtuosului LtJţă loviţa 
fâncări gustuoase - Bucătărie românească Mititei deliciosi si alte fri pturi la grătar 

Vinuri din cele mai renumite pivniţe 

~ ........ ----------....... ------...... ---------... ----------.... ----........ 
eralul Dentz si 35 ofiteri 

~ . ~ 

GHIDUL TIMIŞOAREI 
(Urmare din pag. l-a) 

Bănăţeană", care dispune de 
fonduri mari, adunate in ('ursul 
anilor dela tot felul de aulod
tăţl publice, ne putem da seama 
de care parte este iniţiativa şi 
creaţia şi de care parte este 
inerţia şi lenea de gândire
şi implicit put?m tra~e anumite 
coa.=luzii pentru viitor, când, 10 
tara nouă şi refăculă a faptei 
şi a datorid cinstit împlinite, 
leneşii şi simulanţU tr~buesc 

scoşi din domeniile acaparate 
pe vremea când ţara nu avea 
stăpân. 

internaţi de englezi 
9 (Rador). - Ge

şi 35 ofiţeri 
din Levant au fost 

de autorităţile bri
Siria. 

Autorităţile engleze decla. 
ră, că ofiţerii francezi vor fi 
eliberaţi atunci când toţi pri
zonierii făcuţi de trupele 
franceze vor fi puşi in li· 

bertate. 

A spune acest lucru şi a eon
lucra la această operă de pri
menire a mentalităţii şi a crite
riului de apreciere, este datoria 
fiecărui Intelectual bănăţean, ca. 
re vrea slt CODtrlbue cu ceva fa 
promovarea bunurilor spirituale 
în acest colţ de pământ româ-

FORMATIONI 
TI, 9 (Rador). -

Domiel Naţionale 
~l la solicitarea autori
de import pentru matriţe 

de gramofon, Urmea
prezinte şi autorizaţia 

. a Ministerului Propa
~atlonale. 

• 
medicinală ,.MAGUS" 

cu alte produse mi
exIstente şi bine cunos
l"'~"'W li:llwllli tu prImul 

,n apele minerale ale Iz· 

- MARIENBAD-
FRANZ JOSEF 

\\AGUS" intrece pe de
tfrcful lor specific, iar 
,iti parte oferă indlca

largi în tratamentul 
suferinţe. 

I "MAGUS" S. A. 
Reg, Ferdinand No. 1 

Cofel&d" Duleviud ~pu; 

II 
AMENTE: Pe uu an 

lei; pe şase luni
trei luni - 150 
Institutii de Stat 

particulare 

II 
TI, 9 (Rador). -

examen de admi. 
şcoala de subofi
Incep la 15 August, 
de vede. Lămuriri 

I in Mon. Of. No. 185 
.~ugust t 94 1. 

iii 

minerală "MAGUS" este 
llledicinală cu intrebuin-
1~nerală pentru copii şi 
Analîzele vechi şi noi 

,că nu conţine substanţe 
a carur efect asupra 

omenesc ar im
G intrebuinţare limitată 

~ supradozare ar vătăma 

tâllzare: "MĂGUS" S. A. 
Ferdinaud No. 1 lângă 

Bulevard spre Ca-

I 9 (Rador). -
nătăţli primind re

că in diferite părţi 
se pun In consumaţie 

altera te, a dispus că 

l' 
Incercati şi vă veti convinge 

de calităţile excelente, eficaci
tatea sigură precum şi de po
-;ibilitatea rleîntrebuinţare multi
plă a apei minerale medicinale 
"MAGUS". 

De vânzare: ,,\1AGUS" S. A. 
BJI.?v. Reg. Ferdlnand No. 1 
lângă Cofetăria Bulevard spre 
Cazarmă. -.... 
BUCUREŞTI, 9 (Rador); -

I .... p .. oto.. g ~""",,,"I Lufta.... ..ttn 
ministerul finanţelor a inspectat 
inopinat Intre 31 Iulie şi 7 Au
gust, unităţile gărzii financiare 
Timişoara, Arad, Deva, Sibiu, 
Făgăraş, Braşov. Câmpina şi Plo
eşti, constatând, că. serviciul se 
execută in cele mai bune con
diţiuni, iar funcţionarii gărzii 
financiare işl exercită atribuţiu
nile cu mult zel şi conştilnciozi
tate fiind adânc pătrunşl de 
".;onH"";'niul d",tnrip.1. 

R 
Peste ~âteva zile se 

va deschide primUl 
magazin române ac -
Ilecamuflat - de mĂ
nu.i .i marochinArie, 
sub firma "HIlNSA", 
proprietar fUnd d. Ilu
reI Lucaciu. 

Apa minerală medicinală 
HMAGUS" se recomandă 10 
deosebi pentru: 
înbolnă viri stomacale, 
inbolnăviri intestinale, 
suferinţe de splină, 
stările patologice ale ficatului, 
catare şi pietre biliare, 
protata inbolnăvită, 
în ginecologie, 
metabolism anormal 
şi combaterea lntecţlUn1l0r ŞI a 
boalelor infecţioase. 

De vânzare: "MĂGUS· S. Ă, 
Buiev. Reg. Ferdinand No. 1 
lângă Cofetăria "Bulevard", spre 
Cazarmă. 

II 
Pentru intregul material 

apărut in acest ziar - fără 
semnătură saU cu pseudo
nim - răspunde numai d. 
Const. 1. Ştefănescu, direc 
torul nostru, care e totodată 
şi girant responsabil. 

• Incercaţi şl vă convingeţi de 
calităţUe excelente ale apel 
medicinale din izvoare "MA
GUS". 

Cercurile autorizate din 
Vichy, sunt foarte indignate 
de aceasta. 

Presa fascistă 
elogiază armata 
română 

ROMA. 9 (Rador). - Lavoro 
fascist face un rezumat plin 
de laude la adresa operaţiilor 
armatelor româge şi termină 
spuoând, că există a mare iden~ 
titate intre moldoveni şi trans
oistrieni. 

"Eroii generalului Ăntonescu 
va mai face să se vorbească de 
ei" spun~ ziarul ca încheere. 

nesc. 
George Luca 

Prizonierii 
vor fi întrebuinţaţi la muncA 

de utilitote publică 
BUCUREŞTI, 9 (Rador).

Ministerul Agriculturii comuni
că = Marele cartier general a luat 
măsura, ca să nu mai dea pri
zonieri pentru muncile agricole, 
intrucât ei vor fi destlnaţi la 

alte lucrări de utilitate publIcă. 
Ăutorităţile locale şi agrtcultorH 
sunt înstiintaU despre acest lu
cru şi sfl1tulţl să se Ingrijeascl 
de . muncitorii ce sunt nece
sari. 

Comisarii politici bolşevici 
ucid pe soldatii ca,/ na mai pot lupta 

BERLIN, 9 (Rador). - O 
ambulanţă divizionară germană 
a primit acum câteva zile spre 
ingrijire un soldat sovietic, care 
după declaraţiile altui prizonier 
face yarte din Reg. 72 Artile
rie. Soldatul era rănit la ambe
le picioare şi avea răni la eso
fag şi trahee provocate de Un 
lastrum€nt tăios. Fiind intrebat 

1II11U1ll11l11l1l11l1l1l1l11l11l1lHlHlllIlIIHIIMtlllIlIUllllUlllllnlUIllIIIlIIIIlIlIiIi 

Bombardarea 
CIUNGKIN8- ULUI 

CI UNGKIN G, 9 (Rador). -
140 avioane japoneze au bom
bardat Ciungkin-ul in două va~ 
Iuri succesive. 

Demisia guvernului 
peruvian a fost respinsă 

LIMA, 9 (Rador). - Pceşe-
.11 ... ., ... 1'" .... f\t1hU ... p.f P".rt1 SI ""fi,
zat demisia guvernului, expri
mând încrederea sa. 

Aviz 
Toţi medicii locuitori în Timt

şoara cari aU suferit vre-odată 
Tifos exantematic, sunt rugaţi 
să se prezinte laServiciul Sani
tar al Municipiului Timişoara. 
(Telefon ~ 14.63). 

Medic şef de Muncipiu I 
Dr. Leonte Munteanu 

Citiţi şi răspândit; 

de modul cum a căpătat rănile politicial regfmentului sovietic 
dela gât prizonierul a scris cu- şi acela ti rănise pe Borrlssov. 
vântul "PoHtruk", după care a Comisarul politic a adăugat el, 
semnat numele său Borrissov. a vrut să omoare pe Borrlssov 

Un alt prlzonlr rus, a decla- fiindcă el nU mai putea merge 
rat că rănitul a indicat prin cu- din cauza rănilor dela pi
vântul "politruk', pe comisarul doare. 

A sosit adevărata 

" In 

apă nlinerală medicinală: 

sticle originale. De vânzare 
"MAGUS" S. Ă. 

la: 

B.:'di Regele 11 erdinand l~r. 1, 
lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă 

dsanitare Al tntr.,.r..,.lnnSl 
ese razii pentru stâr

acestui sistem criminal de 
.' Comercianţii cad vor 

că pun in comerţ a
alterate, vor suferi as

:ed.epse. 
De vânzare = "MACUS" S. A. 

E C O U LII " ~. 
ziar de curaj l'omâlJesc Bulev. Reg. Ferdinand No. 1. 
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Consiliu de minişfrilaChişinău 

sub preşedinţia dlui generat Antonescu U. S. A. n'are incredere în U. R. ~I 
BUCUREŞTJ, 9 (Rador). - metei, general Gh. Jienescu,' 

Vineri a avut loc la Chişinău un subsecretar de stat al aerului şi 
Consiliu de miniştri sub preşe- general Voiculescu împuternIci
denţîa diui general Antonescu. tul generalului Antonescu pen· 

Au luat paTte: . prof. Anto· tru administrarea Basarabiei. 
nescu, Ion Madnescu ministrul Consiliul s' a ocupa t de organi
economiei naţionale, Ing. Const. 

Sovletele sunt 
cu bani gata 

obllgate sa platesc8 materialul li 

BuşiJă ministrul comunica ţiHor, zarea administrat! vă a Blsara-
general Consi. Pantazi subsecre- biei şi de reconstrucţia şi refa
tar de stat al ministerului ar- cerea provincfei. 

IHIlIJI!!IIIiIII/ilIIIII1I1I1I1lIll/lllfllllllllIIilIHUl!lllillJ'UI IIIIIIHIlIIlIlIiIIIIIJI ill/lll1lfUltIlIl!iilllllllllllllllllllllllll1l :IJIIfIlIllIHrIIH!l1fI IIIHlIllllllIlIHllIlJI 

Contributia , excepţională 
a aviatiei la succesele annafei gennane 

NEW YORK, 9 (Rador). - că neîncrederea arătată de răsboiu cari apoi ar 
Agenţia "D.N.B." I Faptul că Statele Unite faţă de Soviete, fi folosite chiar COll!r 

Sovietele sunt obligate să este justificată dată;: fiind Este semnificaUv de 
plătească cu peşin mate- politica şovălelnică pe care 
rialul livrat de Statele Uni- au dus-o guvernanţii sovie- statat, tumină ziar 
te, este interpretat de zia. tiei. Prin atitudinea lor, So- majoritatea materlalel ' 
rul .. New York Woor1d vietele au luptat contra de- rate sovietelor de cătr 
TeJegram", că V.S.A. nu Con~ mocraţiei şi deaceea Statele tele Unite, va rălllâ 
sideră Sovfetele ca o ţară Unite trebue să se gânde. Siberia, pentru a fj intr 
care luptă pentru democra- ască bine ,i să nu furni- ţate în luptele ce 'Ot 
ţie. Ziarul exprimă părerea zeze ruşilor materiale de extremulOrient. 

BERLIN, 9 (Radar). - Din depllnite de o escadrilă de 1U/lIl1l1lllllllllll:::llIlilm'Ii!UJltHlIlIIlIW!IIIII!!lIIIIIIIJIIHlilrJI!UHIIIJI!1II1111l11l1 1I1II1I1J!lII!IIili!llliiIllIUlW:!II!IIIIl!ll!m 11I'lIilJlIIW:I!:!i!iI:i!1i! 11!l1!!lliIiIl~llIlIIlilllllIlrllllllll!IIJ1J1l11l11mqfllllllll!iliQ 

isvor militar competent, agenţia transport, a unei importante 
"ONB" află, c.ă, In niciuna din formaţii aeriene din sectorul 
campaniile anterioare ale actua- cedral al frontului Oriental. fn
lului răsbolu. sfodăriile cerute fiHi 'i'''''7i1. dorfărilo to.eutc :;oi ron
organizaţiei pentru aproviziona· d~menlul de care sunt capabile 
rea trupelor germane nu au faimoasele avioane HJuI:k<,r 52" 
fost atât de mari ca acelea din de transport. 
campania actuală. In niciuna din Escadrlla menţională. compu
campaniile anterioare realiziări· Sl din 15 a'Vioane a făcut, Între 
le serviciilor de aprovizionare 22 Iunie şi 2 şi 8 August, cel 

Po li/iea de violări a SI. -Uni 
BERLIN, 9 (Rador). Presa 

germană ocupându-se de po
litica de violări pe care Sta
tere Unite o duc faţă de ţă

rile din America de Sud, 
constată că documentefe au· 
tentice publicate recent, do 

faţă ele statele sucl·americ 
vedesc că preşedintele Roose· 
velt a trecut acum in toate 
domeniile la un ahc general 
contra St&telor Sud ameri-
cane, Atribuiud puteri or Axei 
intenţii agresive şi intimi· 
dând ţările de Sud americane 

printr'o presiune econ 
preş~djnte le Roosevelt I 

cut ca ~tatele Sud ame 
să fie ga a, să se plece 
ticii eate tinzând la d 
direa de puncte de 
jină 

. nu aU fost atât de mari - şi puţin 2.334 sborud parcurgând 
atât de mastve ca in campania total 444.000 km. Escadrila a 
actuală. Misiunile cari au re'Ve· transportat 2700.000 kgr. mate
nU special aviaţiei fn domeniul dai de răsbolu, pe terenuri de 
a provi: baă Tii tru pe lor sun t cu a vi a ţi e pe front, deşi a tre buit UllilUIilIIIiIilIIIIIIHIIUIllIlIlIlIUI1IIIIUllliilHlilKlIlIIlJIIIiIIiIlIiIlIIIIIUi!U!'IiIUIIJI!IIIIlUIiIiIIlIII:ilUlIliifllllllllIIiilllil,lHlIlIIilllllllUIilIII !Ili!liIllilllIIlI!flllfilIlIlIllJIIIIIIIJI!IIlHllIIllilllilllII!/IIIIHlUli,llllijJlr.lIlI< 
totul excepţionale. să infrunte uneori tirul artile· 

.~ 

Aviaţia, nu numai că a tran- rid lnamice şi atacuri ale avia- I 

sportat în prima linie, cu a'V1oa· ţiei sovietice. Ceva mai mult, 
nele sale de transport, materia- escadrila a adns în spatele iron
Ie de răsboiu, hrană şi {trupe, tului un număr de 2,381 răniţ!. 

FODerariile 101 Bruno' MossoUni 
ţlaT ea a adus depe front, la Dintre cele 15 avioane cu care ROMA, 8 (Rad<;r). - luhu .. 
Inapoiere, răniţi, la diferite spj- escadrHa a pornit la luptă, 12 marea rămăşiţelor pământeşti a'e 
tale, mai ales rănitli grav. continuă să participe la execu- căpitanului Bruna Mussdinl s'a 

Un rezumat al misiunilor In' larea misiunilor. făcut Sâmbătă dJminea1ă la ci 

11I11I11111n1IIUIIIIUnIlIlUIlI!l!IIUHf!IIII11lIIll/lllll~I;lI!fRlllI![mm!l: :'!lfIJ!· flllIlllllunUnililllllllllI'IUIIIIIIIIIIIJIIIIIII!lllllllI!!ilIlUI/lIIHlilIIIllIlIllIUlIIIInlUUlll1 nUlnllllllllllllllllllllltllJlllilllIllllliJ; IIIIIIHUIIIIlIHIllIIIIIUln, 

ŞI localitatea Tnerl, din EstonIa 
a lost ocupată de 1rugele germane 

mitlrul .Predappio" In apropie- basadorul său Korck!rI iar 
re de Torli. Ducele şi familia mânia prin ataşatul său , 
incoojuraţi de autorităţile rom· nauti~. 
taTe au asIstat la ceremonie, ROMA, 9 (Rador). - i 
Erau de faţă numeroşi membri inhurnarea lui Brano Mu e 
ai corpului dIplomatic. D. von Ducele, propiindu-se dipl a 
M.Q.~koneon arobaGodorul Germa- .,ITlft:ini cart aststasera 
niei a depus pe sicriu coroana n1e, le-a adresat cuvinte 
din partea dlui Hitler. Au mai ri1Moare: vă multumesc 
depus corcane: minIstrul Bulga- omagiul suprem pe ca" II • 

dei, Slovacfei, şi Croaţiei. Ja- nevoit să-I aduceti unui 
ponia era reprezentată prin am· italian. 

1111/111/111111111111"' Ililllllllllllllllllllllliflililllllllli 1111111111111111111111111111 ililllllliii UlIIllillllllllllllllli 1I/iiilliIIIIII11111UIIIIIIUO • 
_ BERLIN, 9 (Rador). - Lo
calitatea Tueri se află in 
mâinile germane, află agen' 
ţia .DNBu. 

stenţă opusă Sovieticii. emisiune, spre a DU cădea 
Inainte de a părăsi, in gra- intact in mâinile forţelor 
bă, oraşul Tueri, trupele so- germaDe, care înaintau vie .. 
vieti ce au distrus postul de torioase. 

Nu s'au produs dezordi ~ 
pe 

Acest oraş, cu o populaţie 
numai de 3000 locuitorf, are 
un post de telegrafie fără 
fir, care era folosit de bol
şevici, până in ultimele zile, 
pentru a atâţa populaţia esto
nîană şi a lansa ştiri miu-

1I11illlll1l11111111111111liilli dllIllJIlIWlIlilllIllUllIIlJinililliiHHI!lIl11HUOIlIIHlllllillllllHlIHlIlllIlIUIllilUllllllllfllUlll/lllliHHlilIJlIIJIIIl!IIIIIIHlIlIlIlIIIIJ 
şÎ sa botărÎ în Bulg :i 

on 
SOFIA, 9 (Radar). Agenţia I fiind complect Inventate ! i 

D. Ionel Perlea va dl-rl·Jea la radl·o telegrafică bulgară transmite I maţiile sus meoţionate. ReI râ 
Intr'o telegramă a sa, că agen- italo- bulgare amicale. Dea!! 
tia sovietică It Tass". incearcă este falsă ştfrea agenţiei R 1 \ 
zadarnic să prEzInte ca încor- prin care se pretinde că in or 

cinoase. Derlleu Nunta 1"0 Carpat'l" date relaţiile cintre Bulgaria şi garfa s'ar fi produs de 
El este totodată Un impor- " ItaHa. Telegrama în chestiune şi sabotări dIn cauza cAr 

tant nod d. cale ferată şi vorbeşte de pretinse ciocniri. f ! ,J 
de tosele. Intre trupele Italiene şi bulgare mero~n. bulgari aU os 

Ocuparea oraşului Tueri, BERLiN, 9 (Rador). - La aceasfă transmisiune, In Macedonia. Agenţia bulgară în taberele de concentrare 
de către trupele germane, Postul de emisiunea al ReiN posiul de emisiune al Rei. este autorizată să des mintă ca Germania. 
are deci o importantă, fapt chului organizează la 10 chului a învitat, printre al- nnlllllllllllllUJlllnunllnnnlllllllllllllUlIIIUUlilllOlilllIIUlllillIlIIH'lIiJllIlilllIIllllIlillll1IUlililIIIIliiUlllliiilIIUlllllllllflln 
care justifică marea rezi August între orele 20,15 şi ţii, ca reprezentant al Ro- A. . 
1U1l1lilllllllllUIfUUlIlIlilllUIllIlIlIllIIllIllIlIlIlIlIiJUlIIliilIlIlIlIIIIIIHlllll!iii 22 o emisiune specială a mâniei, pe cunoscutul diri. Vlaţla german 

iutuor ţărilor cari participă jar bucureştean [oan Perlea. Atac aerian englez la răz~oiulîmpotriva RusiEi Dsa va dirija în seara con. a înregistrat impo 
asupra Berlinului SoVietiCe sub tilIul .. " ... dela ~ertul. co,?poziţia u Nunt? tante succese i01P 

t Oceanul Inghetat pana la m CarpaţI"~ de Conslantl- triva sovietelor 
eşua Marea Neagră. nescu. 

BERLIN, 9 (Rador), Agen~ BERLIN, 9 (Rador). - După \ August avioane de lupti ge 

t· D N B" t 't 1 1I1i1l1I1I!11I1I UIIIIiIIIiIIIiIlIIIIiIlUillIIIUIIlIlIIIII!II1I11UIIII!!HUldIHIIHlIIIHl 1 !II 1111I!Ui11l1l1ll1l1!Hlllill! 1I1111111111~!iilllJlIll!illl.lI1J1I1Ii1I11H1I1I1HiliniiU cum a anunţat attenţfa "ONB", ne aU nimicit o gară~, la f' • •• ransml e : n .5 1 
avioane ~ermane au ata~at .J01 t~"nuri din oolwl NJpl'd l1L 

noaptea de Vineri spre Sâm- portul Ocsakov şI gurile Nipru- Altă formaţie avlatici ge 
bata inamicul a facut incur- O escadrz·la'" '" lui, Informaţii primite ulterior, a distrus 13 trenud şi a. 
siuni aerie>ne deasupra Ger- germana.. precizează că un cargobot de bardat 128 locuri dealuogu1 

mameI de Nord, Vest şi 3.000 tone a fost aprins, iar alte lor ferate. . 
Nord. Câteva avioane ina- a obţfllut a I067-a victorie aeriană patru vapoare cu deplasare de Deasemeni a nfmlcito ba 
ml'ce l"ncercând sa atace Ber- 13.000 tone, au fost a'Variate de de câmp sovietică patru dba 

bombe. antiaeriene, trei grupuri t 
Hnu}, au fost obligate de BERLIN, 9 (Rador). - August pe fronlul sovietic: BERLIN. 1} (Rad"r) . . _ In traliere, dou depo,ur!ud~D' 
tirul artileriei antiaeriene să Escadrila l1~rmană ciI' ,,;;-'\25 oJ(.to:n:a7'i. cursul unui sbor de recunoaştere motive şi un depOZIt "" 
se inapoieze din drum aşa nătoartl de sub comanda Ansamblul victOriilor ae- un avion a reperat eri in partea BERLIN, 9 (Rador)., 
ca, nu al provocat vre· o pa- maiorului van Maltzahn. riene se cifrează acum la orientală a Angliei un vas 80' ziua de 7 August, aVla W 
gubă. Din informaţiile primite care la 30 lulie a obţinut 1067. Aceiaşi escadrilă a vietic avantgardă. Atacându-l, germane "Stuka" au. ' 
până acum, rezultă că doua a 50-a victorie aeriană, şi mai distrus prin alacuri av~onu: gler7fni~ scuţ:ndat va- bardat cţli de comdUDlN -
avioane inamice au fost do- care tlscadrilă a Jost dis- ' ... ~ " . su p~ n ov U~ n pl. sovietice in sectorul e 'U',I 
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