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Telefon: 39-36. 

••• "Intr'nn timp record, :aoua ordine 
româneasci şi-a insemnat viguros pre
zenţa in reclădirea temeiurilor de via
ţă a teritoriilor desrobite, care au şi 
iJlceput şii-şi recapele Infâ-ţi,area u
nei vieţi umane şi civilîzateH • 

(,Universul") 

neral IOD Antonescu a fost RăspUDS postului 
deco!.at ~o ,,~rncea de cavaler al BucuREŞTI~ (R) Radio 

Crncli de fer germlne Londra ofensează zilnic Ro-

de radio Londra 
mânia, guvernul şi Armata a remis personal InaUa dlstlnctlone Ţării, inventează ciocnici in-
tre trupele germane şi ro

- Cartierul general al Fuehrului mâne, crize economice, re
volta populatiei româneşti şi 

1 eliberării Basarabiei de oprimarea bolşevică. injoncţiunea germană asupra 
şi şeful suprem .:1[ forţelor armate gormane. a dec,,- libertăţii şi onoarei noastre. 

rul Statului Român şi comandant de căpetenie Radio Londra să inţeleagă 
germano·române, general Ion AntonescU, .. CrUCEa de ca poporul românesc şi ar

aI crucii de fier". mata duc acest răsboi cu 
acest fel. Fuehrerul a ţmut să omag/eze fapta de orme toată lealitatea faţă de ar

care a fost înregistrată in cadrul operatiilor pe matele Reichului, alături de 
de Est, faptă de arme care a fost dusă La bun sfârşit care luptăm penlru ca să ne 

••• dllt'D,.iU'I bravă şi curagioasă a generalului Ion Antonescu. recâş1igam pământurile stră-
1;"&/,,.,.,..,1 a procedat el insuşi la remiterea acestei înalte moşeşti ,i să apărăm civili· 

i pe frontul de Sud al teatrului de operaţiuni milita- zaţia. 
lrontul din Răsărit. Poporul ,i : Armata sunt 

a guvernului adresată 
strânşi uniţi in jurul Condu
cătorului. De patru lnni Ro-

mânia n'a exportat Germa
niei nici un bob de cereale 
şi nici Germania n'a cerul 
aceasta. Increderea şi suve
ranitatea neamului s'a dove M 

dU prin încredinţarea Gene
ralului Antonescu, coman
dantul armatelor germano~ 
române. 

Baronul von KHIinger e 
cel mai loial ministru al u
nei ţări aliate. Germenia şi 
Fiihreul recunosC drepturile 
noastre teritoriale. 

Neamul Românesc, senU
nelă pentru apărarea creşti
nătăţii şi civilizaţiei, a lup~ 
tat, luptă azi şi Va lupta tot
deauna pentru libertatea sa 
pentru credinţă şi onoare. 

In 1919 şeful misiunei mi-

lUare britanice in România 
spunea: 

"Ostaşii români au invins 
nevoi supraomeneşti. Au fă
cul lucruri de care am rămas 
înmărmurit. Războiul n'a in. 
cetat pentru dvs. căci aCum 
apăraţi cauza Europei intre
gi contra primejdiei bolşe
vismului. Privirile pline de 
nădejde ale Europei intregi 
aţintite asupra dvs". 

Azi Anglia s'a aliat cu duş
manul civilizaţiei, religiei şi 
proprietăţii Care sunt cotro
pitorii noştri şi duşmanii 
lumii. 

Radio Londra să nu mal 
ofenseze soldatul român Care 
moare pentru civilizaţie. 
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1, 7 (Rador). -
român a adresat 

general Ion Antonescu, 
Statului. cU ocazia 

dsale in gradul de ca
Crudi de fier germane, 
Fuhrerul Marelui Refch 
următoarea teleg1"amă : 

gel1eral 

- guvernului vă rog 

sd primili domnule general cre
dincioase felicilări pentru deco
rarlla DomnieI Voastre de către 
marele Fiihrer şi vă mărturisim 
mândria noastră de a munci în 
serviciul bravului şi marelui 
nostru conducător şi comanelant 
de căpetenie care a ridicat din 
noa şi atât de sus, onoarea 
scumpe, noastre armate. In nu~ 
mele 1!uvernului I 

Mihail Antonescu. 

Ce scriu ziarele germane 
7 (Rador) - Co- publică germană. 

comunicatul special Ziarele de seară publici Te-

Presa italiană subliniază: 

Prob-1cma. românilor ir ansnistrieni 
va fi rezolvată pe principiul de' dreptate rasială 

preconizat de Duce 
tă de Duce. I gararea orei aoldaţilor ita .. 

Intreaga presă anunţiinau~ Beni la radio Bucureşti. 
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. german. "Deutscbe AII- porbjii cu decorarea a trei o· 
. Zeitung- relevă opera- Bleri germani cu ordinul român 

ROMA, 7 !Rador). - Ocu
pându-se de românii trans
nistrieni. ziarul "Teveref

' 

reproduce statistici din Care 
reiese, că in Ukraina trăiesc 
un milion douăsute mii ro-
mâni. 

Un important Consiliu de 
miniştri în Capitală din Basarabia ale con- "Mihai Viteazul". 

Statului Român. "Berliner Boertlen- Zeitung" 
aus Deutschland" reproduce şi cuvântările ţinute 

că decorarea generalului cu această ocazie de generalul 
cu .Crucea de Her" Antonescu şi şeful misiunei ger

ecou In opinia mane. 

Autorul este sigur. că pro
blema românilor tnnsnis
trieni va fi rezolvată 'pe 
principiul de dreptate rasis-
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pele germane şi române 

s' a instituit o comisie pentru cercetarea con .. 
centrăritor şi rechiziţiilor de muncă
Se va reda progresiv libertatea ma
nifestărilor sportive 

Bucureşti. 7 (Radar). Marţi, 51. 

. mandate de d. general Antonescu 
c. s'a tinut un Consiliu de miniştri 
sub preşedinţia dlui prof. Mi
hai Antonescu la care au parH~ 
clpat toţi membrii guvernului. 
D. prof. Mihai Antonescu a da t 
lndrumărI asupt"a modulul de 
organizare şi asupra regimului 
sub care vor funcţiona camere
le de muncă. S'a instituit o co
misie pentru cercetarea concen
trărilor şi rechiziţHlor de mun
că pentru a nu stânjeni viaţa 
economică. 

tinut ÎD UkraloB DoisDccese contra bolsevicilor 
dă de cavalerie română a capturat numeroase care de luptă 

tunuri şi un transport de munitii 
N, 7 (Qador). 
aţlul1l g.,rma

trupe romA-l1a, 
date de gene
Ion Anton.escu, 
out in. ziua de 
at noui succes. 

contra bol
care .'au a-

in anele pArti 
,unare. 

Cursul acestor 
brigadă d. 
romAnă a 

capturat numeroase vletlc de munitII. 
care de luptA, tunuri, BoJ,evi~U au suferit 
ca ,1 un transport so- pierderi grave .. 
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Baloane captive sovietice 
distruse la Petersburg 

D. inginer Buşf1ă a făcut o 
dare de seamă asupra mersului 
transporturilor. 

Consiliului a luat act pentru 
acHvarea transportului lemnelor 
spre marile centre de consuma
ţie. In acest scop s'a instituit 
un comtsarlat special al aprovl
zionărilor cU lemne. 

BERLIN 7 (R el .1 rr. D. general Zwledenek a pre
• a orp _. un captive la Petersourg. Alte şap- zentat situaţia adminIstrării imo-

obserVator al unUi avion german te baloane captive au fost ava-I bilelor nelocuite şi a trecerii in 
d, rllcunoaşfere a doborît in Basarabia şi Bucovina a refugla~ 
flăcări la 5 August, opt baloane riate.. ţllor producători agricoli. , 

Consiliul a decis să prelun
gea ,că libera circula tie in zona 
interioară până la ora 24 şi să 
redea progresiv libertatea ma
nifestărilor sportive. 

D. general lacobicl a expus 
situatia şi activitatea servIciului 
sanitar al armatei. 

Consiliul a rezolvat lucrări 
curete. 

1IiliilUIIIIII!!IIIIIiliiliiIIlIII!llUlIUIIliiIIlIllillfillllllllllii UIJIIIIIHI1IIIIIiIUIl 

Bombardarea 
Dover-ului 

BERLIN, 7 (Rador). -
Baterii germane Cu tragere 
lungă din marina războiu
lui, a bombardat Miercuri 
obiective militare impor
tante din oraşul Dover, pre
cum şi instalatiile portului 
cu foarte bune rezultate. 
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Aviatia germană a bombardat T.~J.CA.D?c~A~1~~,ITAT! 
marina de război sovietică din Balttca şi Portsaid-ul Agentură generală. de comerţ, Timişoara II. Strada J 

gust Nr. 25. Inreg. Ia Cam. de Comerţ sub Nr. 
Mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi jnt>hi.l •.•• 

imobile. Toate anunţuJ'Jle pentru vânzări .de case, 
pământ, cum şi cele pentru închirierea locuinţelor 
blicăm gratuit in ziare, şi servim clienţilor 
informatiile in legătură cu forDlaJităţiJe ce 
depUnite spre a fi aprobate de către Oficiul de 

BERLIN, 7 (Rador) - Avia
tia germană a bombardat la 5 
August marina de război so
vietică din Baltica şi ameoaja
mente militare pe coasU, dea
semeni, arWerfa inamici din 
sectorul central al frontnluL 
dJstrugând trei baterii complete 
şi patru tunuri. 

In spateie frontului a fost 
nimicit un tren hlindat şi ava
riate alte trei trenuri blindate. 

In sectvrul sudic aU fost 
bombardate concentrări de tru
pe, camionete şi arUleI te. Cinci 
("I.!l1""P rlp. !QQn.if Q'~ I'n....,.. ...~'""t ..... ,; .. rIo 

precum şi şase baterii de ar
tilerie. 

Un depozit de munitIi a fost 
aruncat în aler, iar apr("--pe o 
sulă de camioane distruse. -

• 
BERLIN. 7 (Radorl In 

noaptea spre 5 Augllst, aviatia 
germană a bombardat Port-Said. 

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

Ocazie: Băcănie Cu 4" 
scrişi, cu preţul numai de 
pentMII inventar. 

De vânzare. 5 jugăre pimânt 
cela bile pentru locuri de case. 
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apă şi canal in stradă: cas~ cu 3 came
re, baie, bucătărie, camară şi separat 
1 cameră şi bucătărie cu apă ,i canal; 
casă cu 11 locuinţe având câte ], 2, 3 De vânzare 2 jugăre pământ 

la 1 krn. de Timişoara, bun ' 

Cumpărarea 
dela evrei 

bunurilor expropriate 
se va face prin licitaţie publică 

Comunicat 

mă. 

Idem 6 jugăre aproape de 
Casă cu grădină 216 sti 

250.000. ' 

camere şi dependinţe, curte mare, apă 

şi canal În curte; casă nouă, 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 în stradă Casă cu prăvălii 2 etaje, Ia 

Locuri de case: circ. .1 J 
Cir. II/. Casă Două. 3 camere şi depen- circ. III. 1 lot. 

Cererile adresate Centrului de 
D ___ .:t_~_ .... _ ..... lf"Io ..... - .. _. 111 -. .. _-.,...~ -- ---

imobilelor expropriate dela evref, 
se consideră premature ,1 nu 
pot fi luate în considerare. în
trucât lichidarea tuturor bunu
rilor urbane, rurale, Industriale 
şi iorestiere, intrate in propri
etatea Centrului National de Ro
mânizare (C.N.R.) prin legea din 
3 Mai 1941, se va face prin li· 
citatie publică. Se vor comnnica 
ulterior datele privitoare la li
citaţIe. 

2. S'a pus adeseori cheslfu-
__ ~ ...J ____ T4!..- ..J __ .... .u. _,.IlLllUo'iJ.l 

minori - al funcţionarilor pu
blici au dreptul la pensie, atunci 
când părintele lor (chiar funcţi
onar de stat el însuşi) se află 
tncă in viaţă? Jurisprudenta a 

şovăit insă fîxarea unui punct 
,-,,,, y,,"u.,. '" 111 ac~a~Ha mSletle. 

Casaţla insă zilele acestea a 
stabilit definitiv - curmând ast
fel orice contra verse ~ că: mi
norii orfani ai funcţionarilor pu
blici au dreptul la pensie. 

Presa elveţiană despre 
Basarabia şi Bucovina 

BERNA, 7 (Rador). - .. Jour
nal de jura" sub Utlul "Groaz-

nicele disfrugerl din BasarabIa" 
scrie 1 

dinte, la tranvai; casă cu subsol termi-
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la pa Mehalii: Casă cu 5 locuinţe Iei 

IA.n_ ...... __ 3: 11 .... '" .... 1 ..,._<t ___ ...... '7tha ""'..1 .... : __ 'L.!1.!t rl... Iti 1"'- _w -~ .... -u 

4 camere şi dependinpe, curte şi grădi
nă. Cir. V. Casă compusă din 2 carne· 
re şi dependitie. cu curte şi grădină. 

Frafelia. Cad. cu 2 camere, antreu, 
bucătărie. cămară, curte şi grădină, 

zidire cărămidă araă, pompA şi apaduct 
Alte 2 case cU câte 1 cameră şi depen
dinţe, curte ,i grădină, 95 şi 105.000 lei 

pendinte. 

Ocazie fenomenală. 
Vând urgent moşie 84 

conac boeresc aproape gara 
Mehedinti, drum pietruit. In caz 
voe se poate lua împrumut deb 
tul Agricol până la jumătate" 
moşiei cu dobândă 5% pe teTllltI 
ani Informaţiuni telefon 18-6[, 

In untru Oraviţa. ieftin de vânzare Vând casă nouă, 3 camere ~ 
2 corpuri de case. dinte. în cartier de vile. 

Tutungerie, in circ. IV, la loc bun. centru. 

................................. Nebunia acestcr distrugeri 
este evidenţă, căci in majorita
tea cazurilor, s'au distrus case 
paşnice, rămânând Intacte şose
le, căi ferate, etc. 

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

CINEMA 

Mo .... 
a d 

»CORSO« SE ANGAJEAZA preferinlă În centru, a se 

citar sau bucătăreasă care să ştie do _A_d_m_i_Dl_' s_tr_at_ia_:li_ar_u_lu_i __ -.I 
imediat un bun bu-

b 

"Neue Zuercher Zeitung" a
rată, că au început lucrările de 
reconstructie ia Basarabia şi 
Bucovina unde y.or fi întrebuin
ţaţi evrei la muncă de folos 
obşte,>c. 

"Bund" arată, că Basarabia şi 
Bucovina aU fost întotdeauna 
române. 

Publicare de vânzare 
falimenta ră 

Sunt de vândut din mână li
beră, pentru banigl ta 1 

1. Casa şi intravilanul din car
tea funduară 702 SânmarUaul
Sirbesc, o casă mare şi frumoa
să, cumpărată în timpul său cu 
200.000 Lei. 

2. Casa şi intravilanul din car
tea' fuaduară 1144 SânmartinuI· 
Sarbes<.!, o casă mai slabă, cum· 
pIrat! în timpul său cu 70.000 
Lei, in stare juridică şi fapUcă 
aşa, CUm se găses~ azi. fără sar-

lucreze şi grătar Doritorii se vor adre

sa la Administraţia :liaruIui. 

SE CAUTA un local de restaurant, de 

Comunicat 
Se pune in vedere \!elor ce au 

subscris la Imprumutul de IDze~ 
strarea Armatei sume dela 1.000 
la 5.000 inclusiv, să se prezinte 
până la data de 9 August 1941 
ora 12 a. m, Ia perc'e pţiile unde 
aU făcut subscrferea, aducând cU 
sine chitantele originale. spre a
şi ridica bonurfle respective, cu
noscând că alt termen nu se mai 
acordă. Cei ce nu se vor pre
zenta pentru preschfmbare, ris 
că decăderea din drepturi. 

Primăria Municipiului Timişoara 
Biroul M.O.NT. 

cîni. 
3. Mai departe pretenţiunile Nr. 695/1941 

massei falimentare, anunţate la 
convcrsiunea agricolă, ia valoare 
de circa 300.000 Lei, fără nici 

Publicaţlune 

o responsabilitate pentru incasa- In ziua de Sâmbătă 9 August 
bilitatea lor, care obiecte sunt 1941, va avea loc o nouă probă 
inventariate in massă falimenta- de funcţionare a sirenelor de 
ră a lui Paia Grubacski din alarmă între orele 9-11. 
Sânmartinul-Sârbesc. Nefiind vorba de un exercftiu 

Lămuririle necesare dela sub- de apărare pasivă. publicul nu 
semnatul curator falimentar, ca- este obligat să se adăpostească, 
re se primesc în termen de 8 iar circulatia in oraş va conti
zile şi ofertele făcute. în scris. nua in mod normal: 
Garanţie 1 la sută. T;mişoara. Ia 7 August 1941. 

Timişoara, la 6 August 1941.. . 
Dr. Chernolătecz Aurel PrImar, Eugen Pop 

Timişoara III, I Şeful Biroului M.O.N.T 
Str_ Doja Nr, 3. Iosif FildaD. 

CAUT domnişoară sau doamlli 
birou. Poate fi incepătoare. 

va", birou de ziare, Circ.!V. 
e. Brătianu 45 

Definirea IrOD 
latre 
sti 

SAIGON, 7 (Rador). ~ 
12 August se întâlnesc 
francezi japonezi şi 
p2ntru definirea frontierei 
Tailanda şi lndochina. 

Beţi delicioasa
adevărata! - apă 
rală, naturală şi 
tivă, fără dureri: ~ 
GUS". 

De vânzare " 
S. A., B.dul Regele 
dfnand No. I Jângă 
fetăria "Bulevard
cazarmă. 

Serviciul di 
laStockhO 
pentru 'VI 
armatei ro 

STOCKHOLM, 7 ( 
Miercuri s'a oficiat un 
religios ;a biserica ortodoxă 
Stockholm pentru victoria 
matelor române. A 
persona lui Jegaţiei şI l'OI]~U"'T' 

r o i t o • r I e ărbătea scă şi c 

10 Â N COSMA 
(F o s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de siofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
TIM 1 Ş o A R Il J., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 





E C O IJ L Pa~. 4 ------ 8 vrn Anul 'XVII. 194 t - Nr. ------
RăsT?un~ul DuceluiNevoile provinciilor eliberat 
la mesaJul dial General Antonescu , 
BUCUREŞTI, 7 (Radar) - când războiul împotriva duş

Duceie a răspuns generalului' mana/ui civilizatiei noastre co
Antonescu la mesajul trimis cu mune întărt!şte amiciţia popoa
ocazia sosirii trupelor italiene relor noastre. 
in România. Dort!sc să vă reînoiesc Dom-

Excelenţei sale Domaului niti Voastre şi vaJoroasei ar
General Ion Antonescu, Con- ma te române salulul meu ca
d .. o ..... o ...... l S, .. l .. l ... i Ro"""a,u, ,..Q"",J4 "4a.:. 

Bucureşti. ! M .. ssolini 
Am .apTfciat mult,. exct!ţenta I La, rândul său Contele Ciano 

mesaf!lUl pe care mII-alt tri- jeXprlmă sentimentele sale de 
mis în momentul sosirii trupe- sl~uranţă ale popor ului italian 
lor italiene în România, acUm I In victorie. 
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Colaborările cari trebuie să I 
adauge actiunii Statului 

EJuCUItl!;şrT, T ([(acIor) - apărat 8Jutat. viaţa româncască a pr 
Ziarul "Unirea" publică astăzi ToţU românii treble să-şi eliberate. Dar 
urmă/orul articol sub titluJ: dea contrIbutia lor, potrivit Inilodr,~a lor vor fi ""H'''U'CII!'. 

.. Nevoile provinciilor €"liberate. mij!oac~lor pe cad le au. Şi re şi vor asigura 
Colaborări/II t!nri tr"hm~ Rn Intr'nn f",1 firi n \tul N' onUfi.Q" in" ", ... gH 1il.t>j, o~AOO 

se adauge acţiunii Statului", lor devotată ori cu celelalte prin acţiunea noastră de 
Ar trebui volume intregi posibilităţi ale lor, toti românii nlre vom fi contribuit la 

pentru a zugrăvi pustiile lăsate trebue să p:ntlclp ~ la reface- pria noastră înflorire. 

O b 
I 1 în urma lor de hoardele comu- rea R:lsarab!ei. facem, deci datoria, Cit 

Z·e c t z· ve m ,. z·far niste gonite din Rtsarabia. Dăm Un examen greu de pe care-l porunceşte e Reconsttuirea, reclamă mun- mândrie şi de forţă româaească, ce:lsului de faţă. Să fim 
; ca încordată şi grele sacrificii. un examen al tăriei conştiinţei in rânduri compacte, la 

importante 
Nu este numai de reparat şi noastre eationale, Şi trebu~ să-I chemare de colaborare 

d · d t 1 de tămăduit ci totul este de treC"em ca mare laudă, depăşind refacerea teritoriilor ln SU -e S U refAcut integral. Statul va pune chiar aşteptările, cum le- a de- hoardele comunhte, 

Jlng/iei atacate 
in cumpănă toale mijloacele de păşit viteaza noastră oştire in că dacă ni se cer astfel, 

de aviaţia care dispune p~n~ru a accelera marea luptă de pe frontul Ră- mici sacrificii, ni se face 
opera construcţieI, . _. .. noa rea încolonării în .. 

ge~malJa 

BERLIN, 7.(Rador) - Agen
ţia .DNB" transmite I 

A vioane de luptă germane 
au atacat Miercuri spre Joi 
obiective militare importante 
in Sud Estul insulei engleze cu 
vfldite şuccese! pe ţro~tul oden-

El va face toate sacrificiile sănteaD. Pe mAsura sacrihcl1lor unei mari biruinţe rnrn~n._ 
posibile. dar pentru o mai ne- pe cari vom şti să le facem S~ cine nu va fl mândru 

tai terenuri de aviaţie şi tatere plină izbutire trebue să fie ne- va aşterne şi se va consolida p3.rte din oastea acestei 
aU fos t bom ba rda te C 11 bune IIHllllllllilIlflllUlIlHllllflfllIlIIlIJlllillilllUllilllIIlIl1IlI1l HHlIlIIlilIlllllIlIIflllnlllll1l11l1l1l1U1I1Ulll1l1l1l1ll11l11ll11ll11l1l~ 1l11iI11II1Ii1l1l1111!1II1II1I! 1I1111J11II11I11HIIIfIlUIlIlIIiIIIUIlUIlIIU IIlIml!lIllIllIlIIlIIlIIliUlllllll,"jUHr~[~ 

rezultate, deşi, timpul a fost 
defaverabil. Deocamdată nU se 
cunosc amănunte cu privire la 
aceste operaţii !l~riene pe fron
tul Oriental. u.S.A. a "desgneţa 

l!!i:!!lililll!liliiliiiiiilill!lt:illlll!!li!iiillIIlIIIIJilillilllllililiiliiilii!llilli!!!W:nl:i:iiIiWild!lliHlIl!iill!iili:lilllllllllIIliiilllill!i.!!l!lillllIlIll!i!ii!i!IlIIIlU • 

• • o mal multe milioane dO •. "R 

j.~erlca. are tendmte Impe.fluhste peotl'u plata. comeozilor sovietice Îocl'edilJţate 
VIItorul el DU sta In Europa CI la Vest striei ame~icane 

NEW-YORK, 7 (Rador) -
Agenţia "DNB'f comunică :-

gonite din Oceanul Pacific, 
Statele Unite. nu ar mai fi 
decât o natiune agrară de 

WASHINGTON, 7 (Rador). lioane dolari pentru a se "desgheţateu nu este 
- Agenţia "DNB" transmite: plăti comenzile sovietice În- nicată întrucât 

"Associated Press" anunta 
din Honolulu că deputatul 
Mass, a declarat cuvântarea 
ţinută ca: America ar tre. 
buj 54 devinli un imperiu. 

uAssociated Press" anunţă credinţate industriei ameri· competente declară, că 
categoria treia. Deputatul a 
continuat apoi ca impotriva 
rlzboiului modern nu există 
decât un singur mijloc de 
apărare, adie! prevenirea a· 
tacnluL 

că guvernul Statelor Unite cane. vorba de "un secret ordin 
a udesgheţatu mai multe mi. Cifra exactă a sumelor litar". 

OIlIlIlHI!HIlIIi!lllllilIIlUll1ll1nli!1llilllllllllmlliJIIIIIH!lIl1HIII!IJI!I!I!III!II~HIIIIIH!1111IIII1IIiII!lIllIlilllllli!1!I!II!HlIliillilHllIJiI!!illillll!i!IIII1i!I!I!IIIIII:i!lIii!i!i!i!i! 

Viitorul Americii nu stă 
in Europa ci la Vest. Dacă 
Aml:lia si America ar fi iz-

1IIl11l11l1l11l1illlllillililllllll!lIillllllli 'lHlllllllilllliil!illllIl!llilll!!IIlllillllIltlllli1I1111111!!IIlilllllllll!J!1II1111111111111111i1l1l111l1l1l1l1!!l1I1l1l1il 1I111111!1I11i1i 

Pentruce luptă Finlanda 
HELSINKI, 7 (Rador). - A-I o frontieră bine precizată din 

g:mţia "DNB" transmite: punct de vedere geografic şi al 
Hakkila preşedintele dietei fin- apărării naţionale spre a fi fe

landeze a declarat discursul ţl- rită de toate ameninţările ce vin 
nut in faţa. lucrătorilor unul cen: dinspre răsărit. Ziarul "Ajan 
tru industrIal, că Finlanda lupta.. . 
pentru distrugerea comunismu- Suuna t cere ca grupul eomuDlst 
lui atât In interior cât şi în ex- compus din şease deputaţi să fie 
terior. Finlanda trebue să aibă exclus din dieta finlandeză. 

A via tia engleză 
continuă să bomba,.. 
deze popa/aţ,a civilă 

din Germania 

BERLIN. 7 (Rador). - Avi
oane engleze de bombardament 
au aruncat Miercuri spre Joi 
deasupra Germaniei de vest şi 

sud vest, bombe, pdcJnufnd pa
gube de mică Importanţă, 

In rândurile popula tiei civile 
sunt câţiva morţi şi răniţi. 

Din informaţiile primite până 
Joi dimineaţa. un avion eoglez a 
fost doborât de avioanele ger
mane de vânătoare. 

lII!ll1nlllnllllllllUlIll1lllllllUlllllllffi].jllllllllllnlllmlllflllllllllllllllllllllllllllllllllTllmUIIII1n1ll111111111111111111111 il11ll1l1llfflilllllllllllnll.II1I1II11IUlllIIUllnlfllnUIIII!lfIllllillll!ll!;!!lillfIHlllflUllllllllllllfllllll//III/!UllllllfflllllII/IIIR1 

Amploarea , succeselor germane 
pe f~ontal oriental ÎlJtrec ca malt prevede~ile 
cele mai ÎlJdl'ezlJe te 

, BERLIN, 7 (Rador). - Pre
sa germană comentează in 
articolele de fond comunica
lele speciale ale Inaltului 
comandament german de pe 
lângă cartierul Fiihreralui 
prin care se confirmă am
ploarea succeselor dobândite 
pe fl"untul Orient.al. 

Toate ziarele publică loto-I doşi cari au colaborat la a
grafiile comandanţilor viclo- cea stă strălucită izbândă 

1111111l1111ullllwnmlltllllHl1!f! 1fllllllflllilU JMIIjlllll/lrll1lllllllllfllllllUl' 1111111l111I111l1ll11l1l1l1l1/f!1/fIlUlIUIIIIIIIII111Ulllflfl llllllll1ll11l11n/lfll""IIID 

Noui şcoli • 
pr1mare 

ÎIl Ifalia 

D. Dull Coper va ple 
la New- York şi 
ExtremuJ Orient, în 
misiune specială 

AMSTERDAM, 7 (Radar), - mai Inainte de a merge In . 
Agentia "DNB" traDRmite, O sluoea specială în 
telegramă primită la Lisabona 
de ageaţia .Reuter" anunţă. că denl. In timpul şederiJ 
d. DuH Coper va pleca in cu- in Statele Uniie. DuH 
rând cu avionul la New-York face o vizită la de 
unde va rămâne circa zece zile de Stat. 
,'llUlllUlllUIIIIIQIIIIIlIIl "UIIIIIIllII"IIUIIlIII"IIlIIIlIIIUIUIIlIIUII"nlll~I".JI;IIIIUIIUIII1"11'lilIIlU, UIlIIl1II1IIIllIlIlIlUIIIllI~ UiI'lI'I HIlIflIlIlI" 

DiplomatII dIn Mosco 
plecati ÎD loc necunoscut 

BERLIN, 7 (Rador). - Nu se ştie unde a 
Ca răspuns la o lntreba- fixată noua lor 
re pusă de corespondenţii dinţă. 
presei străine, s'a confIr-: 
mat Miercuri din izvor 
german că numeroşi dl- Prinzonieri 
~lomaţl acreditaţi la Crem- liberaţi de 
hn au şi părăsit Moscova. 

Citiţi şi răspânăiţi 

VICHY, 7 (Radod -
ţia "DNS" transmite: 

Aceste succese. scriu zia
rele, nu numai că spulberă 
iluziile inamicului. ci ele in
Irec mult prevederile ger· 
mane cele mai Îndrăzneţe. 

Un tren venind din 
nia cu 750 prinzonied dlo 

ROMA. 7 (Rador). - In a- sunt infiintale la sate. Sporirea E C OUL t 
propiatul an şcolar vor funcfio- şcolilor primare în Italia se da-" II boiu. francezi, care au (os 
na in Italia 600 noui şcoli pri- loreşte creşterii continuu a po- şi fa libertate. au sosit 
mare. Majoritatea acestor .şcoli pulatiei. zia, de ca,aj ,omâlJesc Auri la Lyan, 

------------------------------------------~--------~ 
Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 
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