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-Nr, ,~ f lD8cn. In reg-ietro! J)ubl:ca 'unilor I I PeriOdice la !l',jbUnaJUJ HOIiş-J 
l'nrnnta!. suh Nr. 'XI 

11$ ~41r 

I 

4: p&~ini 2 lei 

Ciura-Şte fănescu -

, , 

E tot o datorie sfântă de 
implinit - către Ţară şi fată de 
chipul sublim vitejesc in care:"şi 
face datoria, pe front, fratii şi 

copiii. ftoştri - de-a ne infrâna 
fantezia si vorbirea fără ro~t, 

Apare 'Ia 
~N5fII~ 
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numele I 
I 

Se 8c.eiu ,..e JU8UU, ~ i 
mulţumeşte Eroilor, ÎD 
Patriei recunoscătoare ~ 

14 (RADOR). 
T""'>'~ ION AN-

·L,~'~ ...... T A DAT URLnA.:rO~ 
ORDIN DE ZI: 

IDUO AVIAŢIEI. CORPU-
5 ARMATĂ ŞI DIVIZlEI 
GARDA. RECUNOŞTtN .. 

'fA ROMÂNIEI PENTRU LUP
TA ŞI REZISTENŢA IA)R DE
LA 12 IULIE. 
. MAI INTAI MORŢILOR ŞI 
RĂNIŢILOR NOŞTRI , CĂRO
RA LE MULTUMESC PEl\TRU 
BRA VURAcLOR. 

~ CO~T»AN'fn i VIATJEI ~_ 
ŞI AI. OORPULUI 5 ARMATA 
AU BINEMERITAT DELA PA- ~ 
TEIE. ~ 

Conducli.toruI Sta.tului ~i §E 
Coruandantnl Armatei, E 

.... 
.sfo.ve de' eUfnin~.· i 

Se scriu pe Nistru. slove de lumină 
şi Vodă Ştefan, greu în şa se pl68.Că., 
cu iureşul de vis prin Prut să treacă
desprins din leaturi vechi de somn şi tihna. 

'5 
2 

~ ~ ~ i 
;5 

; 
..'j 

.' Geooml ION ANTONESCU != Ca şoimw,pe8te creste de credinţă.. . . ." 

~~.~~~~~~~~~~~~":';~~~~~~~R"'~"'~""""~"""'~':';;~ inalt;i sboruri sus, În slăvi şi soare... ' 

ea in Basarabia si Bucovina de Nord! ::==::=~de' ;i 
- să muşte tunul, nedreptăţi stră.ine ; I 

este .. ~dmisă nUlbai ~ pe bază I .~~~t;~' - '1'. 
de : autoriz~tii speciale ; 

, hmeşti, 14 (R1tdor-). - P"a-I depllJle odată. cu cererea : 
noi dispozi,ţiuni, intrarea. a) Pentru călătorie în interes 

Basara;biei ~ cel al .xn.ilţtar, un certificat eliberat de 
de Nord se va. face în autoritatea militară, care arată 

"".jttW"ele condiţiuni ~ obtigaţia călătoriei. 
- Autorităţile militare ger- . b) Pentru călătorii poliţiei sau 
şi române, precum şi fune- administrativi, un certificat e.ll~ 
angajaţi' ai armatelor berat de autorităţile române sau 
şi române pot trece în g-ernnane, dovedind necesitatea 

teritorii, prin orice :punct călătorieL 
, f.1Jstmcţiunii date de co- e) Pentru călătorii de ill'teres 

'fI1lI!lllllenteie de 7JCma. de ope- economic, un certificat care să 
dovedeasă ,necesitatea ('Ălilt.n-

- Pentru particulari şi tiei, eliberat de Ministerul Ee<>
tl$108.ID Statului intrarea nu' nomiei Na.ţionale. 

!)erDlisă, decât cu autoriza- "d) Autorizaţiile se eliberează 
• ",,,,, . .,..!> eliberată de Coma.n- gmtuit şi'se . eliberează eu adul 

superior al armatei de identitate ce se va. menţiona 
şi române, prin biroul pe autoriza,ţie. 

de autoriza.ţi:i!, înfiinţat, . 4. Refugiatii nu pot trece din-
14 fulie. tr'o regiune în alta. 

t - Nu se a~i astfel de . 5. Aducerea sau terminarea 
decât persoanehr de mărfuri cu s<:op comercial 

'călătoresc în scopul admi- este strict interzi'Să. 
sau economic. 6. Cererile de autorizaţie vor 

tari solicita autorizatii vor fi adresate :i 

GENERAL. ION· ANTONESCU 
a donat - din banii Dsale ~ 
2.000.000 ler pentru Spitalul 
Sfântul SpiridoD' dJn!aşi 

COMUNICAT 
~ inspecjiile făcute, multe din mai oomplect datoria, aducând 
laleLe vi:zita.te aveau foartt'l cât DJai nmltă alinare În vinde
ri ltpsllli în or~ 00- carea OfiIt.a8ilh!' woI._iţi. 
·,1 ~ ŞI ~ Aduc mulţumirile mele mtro-
la foa.rte mult de dorit din gIUIui perso'DaI al Spi1cluJui Sft. 
lIlt de vede're al eori.teniei. 
ls,tăâ vi7Jtând spi~lul Sft. Spiridoll din laşi, care trebue să 

servească de pildă. tuturm.· şi 
ndon din Iaşi, -am găsit to- do~ din fO'ldu:rile ~lft 
la}lel'fectă ordine. Serviciul~'" r-~_M"'" 
f ......... - suma de lei 2.000.000, pentm a 
--~ biBe org:anizs.t, răniţii se aduce bnbunită:ţhi acestui 

I trataţi. Peste tot o cnrăf.e- spital demn de toată lauda. 
exempla.ră şi mai presus d~, , • ~ 
~,O .. vizibilă striduintă din Conducătorul 8f.atulw Romn.n 

-tAta~ • .Itii~~ ~~(.11ON.~1l 

> 

Ministerului Economiei Naţio
nale, pentm eeleCll caracter e
conomie; llin~rului !de Ill.ter. 
00. pentru cele Ct1 caracter po1i~ 
tic şi administrativ şi Comanda
mentului militar care sunt în le
găt-ură de interes militar. 

Aceste autorizaţii vor fi înain
tate pentru soluţionare MareLui 
Cartier GeIrera.l. . 

7. Nici o altă. autoritat~, ttfară 
@ Biroul special de autoZ'1Zaţll 
nu poate· elibera. aeeste :>utori
za:ţii pentru trecere in teritOriile 
nou eliberate.· . .. . , ' . 

§§== o Rmu.â.nie Malre şi mai sfâ.nti., . I 
tivită ~n aur proaspăt de biserici). , -

; . cădelnita.tă '~B 'SV'OBnI cald d~ ~rid -:-:- , .' 1_ 
_" pe care morţii 'n somnul lor f;) ca.n.tă. -" 
=_= . '~', !!!i 

• .1" .. ii! 

~ . Oum a trăit prin ve8.cmi de legendă. , , ~ 
ii cu domni viteji, făuritori de ~ ",. . ,', "" 
§ ce si-au săpat monnântul pe hotari, : . - j 
~ Îll cloeotal de sâ.ng&-eoolo unde ,., , I 
i ' . ~ţi de vraja dragostei de glie . ! 
§=_ . ~-au străjuit oooomi~ lor vatră.. ., -.;';! 

durând JJI'ÎIl veacuri, piaţr& peste piatri. -
:i! ea să ZhIDD o noua ROmame ! Si = . 5 
~ FLOBICA ClURA-ŞTEFL~U i 
I . = 

IItflIWIHHlIIIIIHHHIIiIIIIIHlllHtllt"IHIHII,HtfflllllnllnmlllllflfflSUmlll", 'MHftlltOOIfttmHfUllMlmllmla 

l\linciuni bolşevice 

§umonB nU DU flJlcsil 
, şi DU. vor lolosl "aze asfixiante, atAta 

,timp cAtna vor li provocaţi la aceasta 
BEBLIN,14. (Rador). - Ageo- J stripungerea 1l1'Îa.fjă M'"ârşită de I va opune. ~tei mi~ so~ 

ţia .,DNB" transmite: Un post de forţele gennane In linia StaliD. Co- . ce. de-a VIOla mţfJlegerea Interuaţioot 
radio din oraşul Daveotri anunţă la maudamental ~ ~J1IUl.De se nală, de-a se sem d1'J ... 

12luUe oinforma.pe dmtr'o sursă t.=-.~.:.:.~ .••.•• _ ••.. ~._~.~ ..... _ ..... ~ •• _ ...• ~ •• 
sovietică, după. mre dnli: BoroW8-
ky,.şeful birou1ui de ~otma.ţii 80Vie 
tic şi ministul Sovi6teJor dinBoenos 
Attes, ar fi anuntat că germanii 81' 

fi folosit vontra Sovielelor, gaze 

D. Gheorghe 'Caran"' 
a fo,t RUIllit IIIÎllistrual României la Sofia 

asfixaate. Ia acestA priviDţă se BUOUREŞTII 1.. (Rador )0' n",mit pe data ~ 10 ~u~ ~9~.t. 
afirmă dintr'o 8IU'Să eompetaDţi _ D. Gheorgll.e aaronfil, mint8- trim~ extT~df,MT ~ mifMstJs 
germsnă.lU'IDăto&rele: tru pltmipQt6'11.ţkw el. !, a f08t plen,poten.ţtar la 80f14· 
După deela.ratiile fieute. in mai .... -.-••••••••• -••••••••••••••• :::.:. 

multe riadari, ~iaI mi·. • 

==~=~= 'lEei ·ziare tUtiesti: 
na va face._ de ele. Este ~u~l să au fosl suspend;,te Dentrucă au Dublf(at 
adaBg că dm pama GetmlWlle! for- ,stiri COIItfI dlrem,elor date de guvern 
~Je germaM nu &II 101081t pâai . . . . ". . , 
acum gaze asfiJdante. Ooudueălorii 18T ANBUL,'" 1,f:.(Rador), ~~ rele n80n Poata", "CumhurY·Jt", 
dela Moscova par că vor să lanseze t COT. e8P6nd,Em. tu, i . agenţiei, ,',fite- "Vitan" ~ şi ,'Tas~),eri ~f!~;:j"~' 
aceaată nrincfună 'tipie sovietică, fani" transmita: .'.,,~'.. pentru 00 au j.-ubl'l,cat yhr~ c~n-
MW.~ Iitu.a~ Pl\\'i dul!i I ~~ _ ~ ... -tnJ ('jr~d4te de' 9.uvern. 



ECOUL 15 vn. Anul XVII. 1941. - Nr, 

fJ3'; penlru "C,ueea [Roşie" OrUDnlzareucnDtlnelor EI '1 ~. 
80rcietarea Naţională de Cru- Ferdinand) etaj ~ uşa 38, intre' O b 81 eSli C IIIN1I M IA 

ee Roşie a Româ.niei. Filiala. Ti- oreiA!l-6 d. m. unde se v"r li- ReJ.:n~amentul ·"CORSOl 
IIDÎŞOIIol"as f~ un călduros apel 00ra (>hitanţ.e de sumele dO'Date. d e f UDe t j O Dar fi' 
eătN populaţia TIm.IşoIO.l'et ca să Nimeni altul n'are dreptul a 
dea tot sp.rijinul său Orueu Ro· Incasa în numele Crucii Roşii 
tus' .oI..ll_ "--_1 .1 uici o sumă sau alte da.ruri, de 

1IDlae UItl ..-.u OU OI.re ecare L" It' ..IL. 
c1oI'eşte a. contribui se vor de- a~eea IJO'puu41a ŞI n reprfDf.KI'" 
JnD'e numai la 8edi~1 filialei in riie 8tJnt rugat~ a se adresa di
,...tul CJultural (fost HO'tel rect fUi.'tlei Crucii RoşU. 

te ..•.•• •••••• .. ••••••••• ..... •• •••• -. 

Scolirea de imoozite H cladirilor, 
Droprielatea decoralJor cu Hnumite ordine 

Ele vor II scutite de Impozitul pe clAdiri 
de jmpozitul supra cotă ŞI F. A. N-

Prin ordinul său cireuial'. ~r'l corespun~ătoa:re a imp0z:tului 
70.305 din 22 Mai 1941, nun:s- supraeotă. 
terul de fin.a.nţe .. dat in.strue-Fa.ţă cu această dispoz..iţie le
;ţiuni oI1g8.nelor de im91uerl} a.. gală ministerul de fina..'l.ţe a dis
SUiPr& modului in Care se aeor~ pus să nu se mai menţi'1ă prevf
dă. .rutirfie de impozit pe <:lă. darea de impunere la supracotă. 
ebri, decoraţilor cu un~le m'dinc, menţio!lat! în ordinul circular 
potrivit legii publicate în 1.10.:1. su'samintit. 
Of. Nr. 87 din 14 Aprilie lJ37. Deasemenea, prin se'ltir~1. de 

Intre altele s'a. prevăzut in hnpozit pe clădiri se îLlţele~ ~i 
IDenţianatul 0l1din, că scutirile scutire&. de impozit F. A. N. in· 
privesc numai impozitul pe clă:' fiintat prin legea din 1 Aprilie 
dirl, iar m.t şi impozit,tl 8\bpra 1937 care n'a. fost abrogatii, 
cotă pentru acesta De~stâ.nd prevede expres la. art. 2 cii. se a· 
text' expres de scutire. cordi scutire temporara de 5 

In adevăr text exore1!l de seu· ani de impozitul pe clădiri.. Stat 
ti .~ Nlint;U impozitul şi adiţionale, precum şi de lmpo-

re nu exl r- .. 01 FAN înf" ţ . 1 supra.cotă înJ;;i nu 8Xtstl nici z:tw . . . lIn at prm e-
I . .. gea din 1 Aprilie 1935. 

'ft'e..\J!tl text care sl prevad.\ ax- A _ da di 'ti'l d AlIa r spozt um e e 1IC\1-
pres impozabilitatea Ja suprn- tire 'ale ordinului Nr. 70.~0'5 din 
oată a imobilelor deccraţilol', 22 Mai 1941 se referă atât la 
I!ICUtite de impozitul pe clădiri. impozitul pe 'clădiri şi impo2'Jtul 

Articoln1 58 a.lit!.iaf;u1 ult1m. F. A. N. tnfiinţat prin legea din 
din 'legea contn1Ju.ţluni1or dil"er· 1 Aprilie 1935, câ.t şi la hr'POzi~ 
te, prevede că - afară de ex- t:W supra cotă aferent imobll,elor 
cepţii prevăzute de lege, scutirea proprietatea decol"8.lţilor cu or~ 
totală sau parţială de impozit e- dinele care le dă. dreptul la acea
JemEmt;&t", precum şi reducerea. stă IreUtitre. .. 

1MlllllmIIIllIl1ll11l1J11II1l1l11I11nllfiIlIUIIIIIIIII11IIHIDn~IIlUUffiIllIUl!II!!1111nllIlllllllIllllllllllllillllIlIIlllIlI 

LA CINEMA THAILIIA" 
IUIIIMHIUUlHIllIIIIIIIItIIIIUHlllUlllffiIUllllnIlIllUlIllIIliIIIIiIIIII"j~tI" 1IIIliliililIIliIIIIIIIIIfIllnHIIIIIllINllm 

Un film se amţional 

(Ies mai soperIbi cJaDsa toare a tuhror tim9U": 

In urma înfiinţăriC ccmtin.elor 
obşteşti prin decreful-leg6 Nr. 
1,808 dtt. 21 ltAtlie 1941; CI 1081 
întocmit 1"eguZamentvZ ' pentru 
organ~e4 filuncţimtarea. lor. 

Ari. 8 din ooest regulmn.ent 
prevede că QC68te eanti"16 au de 
scop să ~ocurc hrană 6~or 
lip8il i de mijloace fi populaţiei 
nevoiafe. 

ElevU fi persoanele ~e 
krănJte d6 c/Zntine" 'VOr fi r.UeMJ 
dl:"; comitetul de conducere al 
cantinelor din localitatea res. 
pectioo" pe baza propunerilor 
pr~entate" PMtru elevi de di .. 
rectorii şooa:lelor, iar pentru 
persoanele nevoiaşe, de primar 
sau de ajutor de primar. 

Beneficiarii acestor ajutoare 
nu vor putea fi ol6ţi decât d in
tre persoanele a căror vârstă 
88te mat mică de 15 anII Bau de
păşe§te 60 ani" precum şi dintre 
persoanele care, dtn MUza vre-
uM.8Î boale Bau invalilUtiiţi, Btffit 
incapabile de a munci. 

Oantlnele ror funcf'l.ona in 
principiu pe Uingă una Bau mai 
multe Icon din looalitate. 

Azi, program senzaţional 1 

Ultima producţie a geniului in regie Frattk LJoyd pmlnU 
DOUGLE-B F AIR!3ANKS, JR. GEORGE 
MARGA~ET ~OOD, MONTAGU 

StăpânitorJi mărilor 
Mai depcme, regulamentul O fidelă redare & epoeei de ,1or:1e pentru suprem.ţia 

prevede compunerea comitete. 

lor de conducere ~ de control Reprezentaţ.:ii la 3, 5, 7, 9.15. 
Cantinele vor avea Un admt-

nistrator numit de ~r din- IIUlIllilIUlIIlilIlIIlIlUlIIlIllIIUIIUlIW ' 
tre perBOan8ls 'DU b1mă reP1'-
taţie diN looalftatea r68p60tw6 

:=/:no~:!=a§iac: MICA' PUBLICITAT 
trag8'N1 tie inimă. 

Iti lip8a unei astlsl de per- .pare tn fiecare zi. Minimum 10 c 
8Oane" admi1tiNtrGtOf'Ul 'UG Pu- ADunţurile ia aebjma pre!;ul dublu. iar cel., cu oIlşeu tarif 
tefl 1- re?n.tmerat; primarul nu daL Orice aaunt eerut să apară ia altă rubrică decât cea 
vtJ lua Insii OOeCb8td măsură de- pectivi, le taxeuă dubla. 
cdt d~pă ce U4 încerCa 8d 3'ttmu· AaUlljurile peaVu rubricile "CERERI DE SEBVlClIlJ" 
~ mteresul' P~~ de jere) •• te pot pabb ou adresu ~ ci numai 
bine p6tltnI adm.t~ con- Post Restante sau Ia Ziar. 
tM. 

C<mtindB obft6fti H 1X>1" 1. 
~ne dU. ~t.ii6 primdri
ei fi al prefectu.rii de judeţ, 6:1-
ploatărea proprietciţtlor afecta-
tP. #"nJ.i.J"",. ,. 1~"""';kJ 9. "_'0-
rialele strânse din O/Tamiie, CO~ 
loote fi 'IM/Iti/68wţiuni arti:tti-
06. , -

Ji'~e 0tItIttnd t1"ebue 3ă 1'0" 
eede un 'twentM 4l mobillm-u
lui fi un inventM al materia16~ 
lor ş~ alimentelor ce posedă. 

l1'OfIdurUe f'Î materialele can
tinei 8e admmist1"ează de admţ~ 
nt8trator 8ttb 8Up1"at>egherea 
p1'iJJt.antlui. 

Angajamentele pentru procu· 
rar&) mtJteri.ttlelor şi alimente-
1M Meelari oantMd 86 vor pu
tea face pdnă la 8ttm(J de 50.000 
lei, prin btttaă învota«i, de ad
mlnf.8tr~tor" ou aprobarea pri
m.arului, iar p63te lJC6a8tă ,m. 
mă prin licitaţie pttblW. ..... -.~.~ ......... .. 

TeL 18.61 .,D A o I A FEL I x~ TeL 
:Ilmifoara D. Btr. 8 August Nr • .26 {rit-a-visdeP·ţa,,'-'VII_1 

HtJJoeette riuărJ. oumpăd.rI, echimbud .. lDehirlerL . 

V.~ZAnI PE 04al&. (;jU;'O" .1;1: J..o& I 
. tramvai, <casă de raport. 11 lo

cuinţe, cu eAte 1, 2, 3 eamero ti 
dependinţe, curte mare, a.pă ti 
eanal In curte. Idem, llllgă tram
vai, casă· cu 9 locuinţe ,i depen
dinţe, cu· bas, apă, canal, curte 
frumoasă. Idem, casă CU 7 loouin~ 
le a câte o cameră şi budtărie, 
011100 liber pentru zidit la Itradă, 
curte mare, apă şi canal la 
• tradA. 0Irc. m: Casă cu etaj, 2 

tarie, 2 cămiri alimaatt. 
casă nUcă hlcUl'te din 1· 
şi bucătărie, grajd, JrădiDi 
stj. patr&ţi, cu pomi fi 
tur!. ldem. casă cu 2 
stradă. bucătărie, cameri 
bae, "era.ndă mare, curte 
dină. Fratella: 2 case din 

. ca.meră, bucătărie, camerăde 
mente, cu cqrte fi grădiDi, , 
1925 şi 192", preţ lei 95.ooi 
104.000 • 

a.partamente .. eAte 4 camere şi -L-O-O-V-,R-I -D-E-C-AS-E-IN ..... cmc.~-;:! 
dependinţe, bae. parchet, tera- 152 stj. lei 55.000; 116 Itj. ' 
c·)tă, ba:c~n. Cl,rte mare. Idem, 65 00 9 . 75 000 .0 ,1 1 stj. ]e1 ' , 
('Mă nouă, 4 canil!re fi depen~ ________ --I~ 
dinte, curte şi grădini, Circ. V: VAN» urgent imobll cu 2 
~ oase a câte 2 camel'e, bucătă- de case, situat fn centrul 
rie, curte, grădină, tel 150,000 şi Oraviţa. 

t8{).OOO. Freidorf: Casă nouă, 2 -P-S-E-D-A-U-U-r-ge-n-t-tu-t-un-g-eri-:e ~ 
camere mari, bueătărie. antreu, 

Piaţa Iosefin. 
magazie de cărămidi, grajd, gră-
dini\ 1 ,1 jumătate jugăr, cu zar· DE INCHIRIAT una loculll!1 

"Z ORI N A ·66 f~ett~t(j.!! 
zavaturi ti 100 pomi fructifieri. 2 camere ti dependinţe, .. nmlt'l.r.,.& 

ldem. caaă 3 camere .mari, bucă- de centru. . , 

Pent.a ~le apinrte In aeest cad .... a se adresa la "DIeIa"'" 
telefon 1861. 

'.(V EBA 8 A B N O V A), 

supranumită "Femeia Cli oale mai scumpe picioaret, 
U. fllm-l'8ri8ti.ln care aventDt'-t., dragostea, m~ şi dansul 

80JJt Î. rtecare scenă 1 

CIXEMATOGBAFF -----_______ _ 

Capitol: ",Noe.pte~ l1·.)tărâ- PlEBDtlT fotoaparat Leiea.. Adu- DE V ANZABE ~~l~~L.N~ 
i:oa.re". eătorWui recompell88. bună. Biro, BulevardUl Regele Mimt.< . 

L. Str. Regele Mihai 4, etaj m. _...:e:taj::..:m.=.:1.:.6':..-.-__ ~~r~~ TbaIia ; "ZOrina. ... 
A ... ",In.. J'emei în lanlu.d" .' CA lJT spre cumpărare trăsurică UOENIC cu leafa prim~ 

,l"H". J' • modernă phtru copii. Adresa la Franci8c. frizer. TbniP'" 
COl'8O: .,8tăp&.nitoru mărilor" a . Sar IA#.) .. Trn3uri", Str. Grizelini. 



~~~ __ cl_xvn ___ ._1W_l_._-__ N_r·_~ ___ ' ______________ w. ___ E_C __ O __ U .. L .. ________ Ja. ________________________ P_~_.~~ 

LA BERLIN SE SUSTINE l Românii din Haualul nealioil 
IJooleoe', laee to' ee poate pentruea fosti Drizon,er,. mUltumesc finare. 

tii Între În'· ~ Il • de "CRUCEA ROSJi:
u 

d;n Timisoara U. S. ni .a raI 0' Vârşeţ;, Doamnele din serviciul n Orucit 

..... .w.'l 14 (Rador). - Cer
din capitala Rei· 

",A~""P~~ 

reftd sA la pozIţte faţi 
.. a:ililiolmm Sta.telOII" Unite. Ele 
~]lI\lf[JeSC să comenteze dis-

111101' ~ 00 stat A

fi attioo~le din presa 
a8Upl'a acestor che-

DiBteruI de externe al Relchulul 
- exprimă. opinia că. ocuparoo. 
IsJande,l de că.m, Statele Unite 
f'.Stle numai un pas iDain-re de. 
război, Berlinul are ROOIaJi. im
presie. 

Plaauri'le IJI intenţU18 dlul 
Roose~lt sunt interpretate in 
sensul că el face tot ee poate 
peIltro a intra in război fără si 

MiDittrul de externe al Bel • 
ehului a declarat Sâmbătă. re. 
pl'eRlJdanţHor presei, că nu tre
bue d. se a.ştepte vre-Un oomuni
cat oficia.l. Cine vrea să. se in
fol'Q14!ll!Ze, .. oitea8că InaMJC da

N geJ"IJl.aJlfl. La mlnlsterlll de 6X.. 

teme se oonstati doar atât, el 
preşedintele Roosevelt a violat 
dotrina }tMonroe'f păşind pe tea

~ .... - discunJmi şi ace- fie preocupat de prbrJejdiile ace
- le declari la. mi. 8tei event1lalitătL tnII de războ1 al Europei, 

onatiile făcute 
tiI de "Crucea Boşle" filiala Timişoara 

dela ii pânA la 11 IulIe 1941 ' 
Catina, Timişoara, lei 

IPa.blrca de pălării 8. p. Il. 

lei 50.000; Firma Ba· 
'l"1Jni4ioara, lei 50.000 j 

Kamer, Timişoara., lei 
. Firma ",Noris", Timişoara, 

PrIBra Industrie Textili 
lei 15.OW; Tttu lQnaşiu, 
lei 10.000; Soc. Func

ad·tiv Timi9. Tim.fl}oara, 
Vilehlm Petru (Ek-

Timiljoara. lei 10.000; 
Hamer ti Ney, 

Timifloara leilO.OOO; Banca Vie- Firma FU.Art, Ind. de purnA.nterie, 
toria, TimÎş.oara, lei 5000; Ji"irm« Timl4oara, lei 2MO; Tranlba.nat F. 
.,spec.ial" Schomb&ch-Adler, TirIti- Haldek, Timl~oara, lei 11500; Ioan 

1 . 0000' Zoltan Franyo, Ti· Golban, Tim11!'081'1l, lei 11500; Dr. 
,oara., el , S il L' h .. 'N_' i 
mi 1 110000' Firul Roml- amu 19 e", .LllU.lşoara, le 1000; 

fOar&, e ',,' . Rudolf Rudaly, Timi,OIU'a, lei 1000; 
nese, Ti~ra, l~ 5000: ~ena: Onciu IOI!li!, Timişoara, leI 1000; 
Boiangene a. a. Timiş~ leI 5000 , Melinte Gheorghe, Timifoara, lei 
Firma. "Gianone". Timişoa.ra, lei lei 1000; Dr. Ban Maximilian, Ti-
5000; Fabrica de Rallle .. a., TiDli- Jn4!oara, lei 1000 j Octavian Dobro
şoa1'&, lei f5OOO; Pavel Maneiu, Timi- ta, Timi,oara, lei 1000 j Alexa.ndru 
şo&ra, lei 2!500 j Keeskem4Jti Fran- Lupu, Timi1)loara, lei 1000; Dr. Pelle 
cisc, Timifoara, lei 2000j Dr, Tit. Ioan. Timişoara, lei 1000; Richard 
Liviu Oprişa, Timişoara, lei 2000; We:lsz. TimIşoara, lei 1000; Emerik 

Klein, Ti.mit08l'&, lei 1000; Dr. Ioan 
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ra, lei 1000; Bara. Emeric. Timişoa
ra, lei 1000j Eu-gen - 8chleeinger. 
Jimbolla, lei ro<)i Matei AureI, TI • 
mi,Oa1'8y lei 500; Morgan IOBn, '1'1-
ml§o&ra, lel ISOO; Adler Ludovic, 
Timişoara. lei 300; 001'1181 Speran
~ Timifoa.ra, lei fKlO; Nicolae Ba
Pu. 'l'imitoara. lei ISOO; 100 Sauer, 
Timitoara, 1'" 500 i Ing. Ernest 
Sand.ru, 'l'imitoaJ'&. lei 1500 t Ioane. 
d. Apta DOt&r public. Ti.zni.toara, 
le! fiOO: Radu Petru. Timi,oara, 
lei ISOO; Dr. C. Grofljloreanu, Tim!. 
,oara, lei 600; Plutoller Kanolaehe 
VaaUe. lei 500; Mia&c P&eodio, Ti. 

După un timp indt')uogat larifi Impreună 
LA NEGRI' IVANPETOVIOH 

in 

b 

-.i ___ w 800, x....u..a Ia_. 1)1&-

jan, Tim.ifOBJ'a., lei 500; Pere, Va
aiIe, Timişoara. lei 500; Slătineanu 
A&1a1&, TimJ,oara, lei 1500; Seme
rea. Alexandru. T1mi,oara, lei 500; 
Schnurer Solomon. Timişoara, lei 
ISOO; 14uneft. romAne dela fabrica 
t.Galvanlu • TimiJoara. lei 485; Io
sif Kerte8z, Timişoara, lei 350 ; 
Weiszberger Sarolta, Timi,oara, lei 
250; Mlatu Ana, Timillloara, lei 200 ; 
Derji Ludovic, Timişoara. lei 200 ; 
Sut"" Karla, TimiJ?Oa.ra, lei 100 .1 
Buha Nicolae, TimifOlU'8" lei 100. 
Total: lei 375.635 . 

................ 

INPORMATIUNI 
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ABONAMENTE: Pe un an 
- 600 lei; pe ... luni - 800 
lei; pe trei luni - 200 lei; pentru 
instituţii de Stat ~l intreprin, 
derI ~ - 2000 lei, 
~r -0--0 ._~, 

Pentru intregul materlal apă
rut în aeest ziar - tAri semnA

I ~uri saa eu pseudoDlm - asI ;Junele numai d. Conri. \. Ştef~ 
lescu, c1irectorul ttostru, carr 
.ot~ fi &iran ' """rr"' labr 

Roşii", pentru noi~ în tot timpul 
DOAMNĂ PREZIDENTĂ, cât am fost în lagărul din Băc4-

laz. Ţinem de datoria 'flOa8tră" a 
foştilor prizonieri români~ ca V ă rugăm~ stimată Doamn!, 
imediat după sosirea noastră la să prinniţi mulţumir1le şi a.tigu-

rările noastre, că nU putem fi 
vetrele 8trămoşeşti, să vă adu- nu vom uita B~ile ce ne-aţ, 
cem" şi pe această cale, mulţu- făcut. Noi, Vă aşteptăm cu. toa
mirile noa .. ~tre, pentru truda ce tă drago8ea la noi şi ci.orim să 
Gti depus Domnia Voastră' §i tJ,u mai fie "noi" §i n Voi" .. . ....................................... ~ ...... _~ 
Pentru ehamoionalul 

german de foot-ball 
Milioane de germa.ni ~teaptă cu I Istoria sportului german triett. 

b~curje m&l'e~e eveniment .din Sta- in momentul de faţă un eveniment 
dlOnul olymplc dela Eerhll: celE'. rt t PA ii - ta. e.. 

. b h' d·· lO1pO&II. an 9.<'umR eXls o w mal une ec lpe germane l~puta '. A 

pentru ultima da.tă championatuJ German1&, dlD anul 1908 pi.nă MI. 
de footbaU al Germaniei. 32 concursuri finale pentru cham-

Mai mult de 200 echJpe au luat piona.t. Ia cari an luat parte seU" 
parte la aceste concursuri, cari de 15 cluburi sportive, dintre CAri •• 
data aceeast& Îşi găseşte sfârşitul revenit următoarele premii: Niirn-
mult aştepta.t. . _ 

E h· 1 • . -t • - berg 6, Schall,fl 5, şi probabil fi de c lpe e lIlvmga oare pana &Cll' 
U1& sunt: Schalke 04, ai că.rel Jucă. data ~easta.. Concu.l'Su!,ile .'.au .dis
tori ao luat part.e de mai mu1t~ ori putat.n 13 oraşe dIferite. malnte 
la concursuri finaJe, contra Viena- de construirea stadionnJul OJymple 
Rapid. care It câştigat de 14 ori dela Berlin. care a devenit centrul 
ehampionatul ÎJ1 fosta AUBtrie. tuturor concursurilor. .......................... -.-.-.~ 
"Ira'fl dur,h Freude-· 

ceat mai mare organizatie 
lilatelistă din lume 

Organizaţia naţional-sociali
sti uKraft durch Freude" îşi dă 
osteneala să O'bisnuia'3(~\ miiioa
nel~ de membrii cu stdi.l1gerea. 
mărcilor poştale şi alte objecte 
de acest fel, in şezători regulate. 
După cum se ştie, filateria este 
ocupaţia de predilecţie - natu
ral in timpul liber - a celor mai 

multe persoane. Acest lueru s's 
adeverit şi de data aceasta. : 0-

dată cu hotărârea organizaţiei 
dQ a strânge mărci -pOtjtale prin 
şezători comune şi reg:rlate, nUl
mărul membrilor a cn:scut Irim
ţitor. Azi organizaţia n1lD'iră 
numai la a-cest oapltol peate 
100.000 de membrii. 
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Un UEUP de' ~Iw~ 
au dat Il s~tbau in 
lIJlesul "untii Rusii" 

Armatele bolsevice au Inl 
in fază descompune 

Un mănunchi de eleve dela li
~ "Carmen Sylva." dir.. Timi
I08ra ml organizat, Sâlwătă 12 
Iulie, la orele 4: du~E masă, o 
!I;@rbare 'în folosul fooour1.k>r 
"Crucii Roşii". Si'lCţia Timiş;l&ta. 

~vă de şcoală. primară. 
Serbarea a începu.t cu Itn.!'lul 

Regal, cintat de corul celor şase 
eleve, după care a urmat desfă
şurarea restului programului, 
compus din· cântece naţionale, 

declamă.ri, dansuri, piese de pian 
şi o piesă de teatru, de d.' Emil 
Deciu. 

Aviaţia sovietică. a ajuns ,în im 
sibilitate de a mal contraa 
eu amploare 

~I batea. !-. avut 100 in casa 
d!u:i EmiiDeciu, dela C"~a Lo
rată. Aldministrwtivă, in splaiul 
Tudor Vladimirescu 3, :.,!" ele
vele care şi-au dat CO.lr.l!'sul 

pentru btma. reuşită. a serbării 
.stmt '!' Florica Deciu, Georgeta 
Dicu, Ligia Ania, Sperarlţa Aida 
()1a.m, Luda Su.ciu, toate absol
Yente arIe el. I-a a liceului "Car
!Den Sylva" şi SantllZa. Olaru, e-

Printre publkul prezent la 
serbare au fast şi dna Lya Pop 
şi d. Olat'U dela Opera Română, 
sub a căror atentă îndrumare 
s'au pregătit cele şase eleve pen
tru această. sel'bare care a pro
dUs un venit de peste 3COO lei. 
Venitul s'a vărsat la "Crucea 
Roşie", 

Oficiul P. T. T. (ernăuti 
şi-a reluat activitatea in
cepând din ziua de 8 Iulie 

şti şi teJegrame, s'a reînfiinţa.t. 

BERLIN, 14 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "D.N.B.JJ 

anunţă : 
Forţele armaWi gernnue au 

luat în asalt îndrăzneţ, linÎ:l Sta
lin, care a fost străpunsii. în toa
te punctele hotărâ.toare ale tron
tnJui de Răsărit. 

Armatele germano-romlme, 
pornite din. Moldova., au respins 
pe întregul front pe inamic, spre 
şi dincolo de Nistru. 

In Gaftţia, trupele ~rll'ano
slovaco-ungare, urmăresc pe 
inam!c, care fuge în debandadă. 

La No'rd-Est de Nistru tru
pele genna.ne se află în stricta. 
vecinăta.t.e, directă.,. a Kie vuhti. 

La Nord de mlaştinile Pripe
tuluÎ, zonaputernicelor fo-rtifi· 
caţii de-alungnl Niprului. este 0& 

cupată.. 

C.entl'ul frontului no .. trll de lY 

tac a şi depăşit deci Minskul cu 

peste 200 km. În spre risărit. 
La un mare număr din for, 

maţiile inamice s'au manifesta,t 
simptome de desorganiza.l'e. 

Dela 11 Iulie, ora.51l1 Vitebsc 
se află. în mâinile noas~re. 

La răsărit de lacul PUPU8, for
maţii germane inaint~7..ă spre 
Leningrad. 

Avia!7a noastră s 
telor orice purere de 
ţiune împotriva noastli, 
re amploare. ' 

Ba,zere de aprovizional'P 
sare pentru a aprovizioDl 
ta noastră blindat .. 'i, au 
de-acum, în aprOpieil'l 
Stalin. 

ABSOL VENTil SCOLILOR ,.' 
SECUNDARE DIN BUlG , 

VOR FACE SERVICIUL MILITAR I 
DE A INCEPE, STUDIILE SUPERI 

Sofia, 14, (&ador). -Consiliul 
de miniştri a aprobat propunerea 
ministrului de război,după care toţi 
ţineriicari au termnat studiile se-

cundare, vor face serVICiul 
înainte de a. incepE' studiilt 
rioare. 

~ BllCUREŞTl, 14 (B.ador).
SA adaoe la cunoştinţa. autoJiti
ţllor 00 stat a IDtreprin&rilor ce 
IQ6II'ciale şi industriale şi a pu
bticului, În genera.l, ri, începând 
,ou _ta de 8 Iulie 194~ Oficitd 
'~pcuku ~(,"iUt de po-. 

Se anWlţă în acest scop. tutu
ror of:ieiilor din ţară., si priJneas
ci pentru Cernăuţi, l'ăzure de 
~.nzo.ră, l'IeCOIl1a.Itda.t .... , Gto., pen

tru presi şi radio. 111,;4t~!i': 
Conditiunile armislitinlui ImllCO .. br .. " .... 11B1!I 

se mărginesc' exclusiv. 
SUUidw'la (uqUe de Apel 

si 'lribunale in timpul 
lfulDoldcE mad 

domeniul militar 

I 

BUCUREŞ7!I~ 14. ,( Rador). 
- Print'vn Decret lege apărut 
aldltăUri in Monitorul Oficial, 
~ .taba1ţte:. că pe timpul' cât 
llomânÎG :te va găsi in stare de 
ni8boi, ori mobilizare? 8et"Victul 
,lrJ ~ile de Apel şi Tribunale 

in timpul vacanţelor mari} va fi 
indeplinit de magistraţii mobi
Uzaf. pentru lucru,. rechiziţie
naţi ptm.tru serviciul instanţe
lor sau mobiZizabili dar' . neche
maţ~ 'la v:nităţile lor. 

t lCHY. 14. (Rador). - Agl'Jlţia 
.. I>!o.IS" anunţă: 

luelul adresat de Maresalul Pelaiu 

Duminecă seara s'a declarat, In cer 
curile din Vichy, că generalul Dentz 
a transmis ministerului de răz
boi, condiţiunile de armistiţiu. puse 
de englezi. Daa atrage atenţiia asup
ra faptului că nu a fost Încă o În

cbeere de armistiţiu Între francezi 
,i englezi ,i că nu a avut loc deciJ.t 
oarafare& de către ~eneJ'8.lul VenIi
lac, ,reprezentantul generalului 
Uentz, a acordului pentru depune
rea armelor. Acordul eu prhire la 
reglementarea conflictului siria.n 
Va fi semnat de generalul Dentz, in 
persoană, dar' guvernul franeez nu 
va pa'l"l!-fa acest aoord, odată ce ' a 

poporului francez cu ocazia 
zilei· de 14 Iulie 

............................... 
Un avion sovietic 

VICHY~ 14 (RadA:Jr) - Ma
~'ul Petain a adresat, eri 
8eG1'ă, la radio un apel către 
-.JoporuZ francez. D-sa a spus 
printre a,Uele, u.rmătoarele: 
. Ziua de 14 Iulie, din care na

ţimt.e4 fi armata franceză au 
făcut, in trecut, ziua kJr de 
IJărbătoare, 00 rămâne şi in a
cest an la fel. Am hotărît de 

aceia pentru zona elilJerată şi 
am aranjat fi cu autorităţile 
germ..cll1l.6 pentru zona ocupată} 
ca această sărbătoare să fie o 
zi de reculegere, iar repauaul 
nostru nu va fi turburat nici 
prin diverli81nente nici prin 
spectacole. Tin să vă exprim, 
Francezi, CTedinţa mea in naţi~ 
unea ~i in t>iitorv.l Franţei. 

" 

B uterizat lortat In Turcia 
Echipajul il rost internul 

ISTAMBUL. 14 (RadOl") •. -
Corespondentul agentiei .. St,e.. 
fani" anunţă, că un avion sO'Vie
tic a aterizat forţat in teritoriul 
turcesc Zun~ldak de pe ţărmul 
Mării Negre. 

Echipagiul a fost internat. 

~.-~._.-.._.-.-._._.-... _~_ ..... _.:.-:.;.. .•• '.-............... :.e .......... . 

. Avioane . iuamice ou bombordal P I o esli i 
Din fost patru au 

aviatorii DoŞt ... 
şi apărarea antiaeriană· 

şease aparate, 
doborîte de către 

.aUctJREŞTI, Il (Rado~·). _ 
led, la orde 18, şase avioane 
iaamiae au aruncat bon::Jbe la 

, Q)8.rgtnea OraşulUI PJoeşti. 
UDele dintre bombe nn au ex-

plodat, aJtcl.e au lovit 3 re7..er '\ Ieria noastră antiaerian)" . 
voa.re de petrol. S'a produ., UD ;n .. { 
cendi'O.. SQDt eâ~va mo""; • ~ _ D.profesor Mihail Alt., ;'. 

'f" Al'" ŞI ra - -t t' . d ~ '-' 
uiţi. Patra din cele 6 avhllu6 3n t a VlZl Il ,:.en, ut- aml<t;:)ţ 

f~t dO'borîte de aviaţia şi arti· . '. i de f '1' procms incencr'fl. 

fost cunoscut punctul său de vede
re cu privire la prezentele condiţii 
ale srmistiţiului. 

Dsa declari, că. În ce priveşte 

reglementarea conflictului sirian 
este vorba de o afacere. militari 
loeală, care nu are nimic de afaee 
cu politica guvemuloi fran~z. 

Acest pact va atinge tot atât de 

puţin relaţiile gu\"ernnJoi 
cu guvernul englez ca. şi _.--~
te politice Între gU\ emnJ 
manuatul Siriei. 

M'li mult se ştie in 
informate, din lieby, 
crene Ul'mătoarele: Conrlitiilt 
mistlţiu britanie se mă 
clusiv, in domeniul nu1itar. 

Soldatii spanio 
cari au plecat să lupte 
Sovietelor, au fost petrecuţi 

, ~ară de mii de persoa ne 
MADRID, 14. (.&ador). Cores- spaniolii. S'a remarcat înlrt 

~entul agenţieI "DNB" ~D~mt~: mulţii funcţionari superiorlai 
PnmuI batalion de voluntar. din dl- ' 
vizia. IV-a spaniolă. a plecat Domine sulatelor străine. 
că dupa masă din Madrid.l'lii de per Onorurile militare au 
soane au petrecut la gară soldaţii faniare militare. 

Jledepse. apUlole peR 
lipsa de BOlP 

Pretorul plăşii Căzăo.eşti, j',d. Ion Alecu 
Ialomiţa, Constantinescu Horia Orezu şi Neagu V. 
a fost amendat cu suma de lei com. Sărăteni, precum şi 
1000, făcându-se vinOVâ.t de ne- agricoli Gh. A, Coru;bnti~ 
executarea măsurilor ~c"sA.re com. Munteni Buzău, Tudor 
bunei gospodării şi lipsă d& Su~ haria. din corn. &laciu şi 
pra.veghere a lucrărilor de inte· trache din corn. Orezu :!.U 
rea obştesc. mendaţi cu 500 lei pentru 

Primarii Costian Dinu din ('OM au luat măsuri de ridkare3 
muna Munteni Buzău, Consum- noiului aruncat în şosea ~i 
dache Miu din comuna Balciu, ţirea islazuruor <le scaeţ!. 

',' Ce manife~tatii spo 
, sunt .Interzlse 

RUCUREŞTI, 14 (RADOR). 
",ifUNICAT DIN 12 WUE: MERATU CUM AR .1 
~E FACE CUNOSCFr, CA CHURn.E DE 'lN\trYr8:Uf!QJlte 
.7,-:r INTERZISE NUMAI 
: ,::~.ssi',~,!,nLE . Sl'OR'fI. ; CURSE DE CAI, ETC. 
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