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REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:

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

ajută

şi

Ţara

viteaza laptă pentru desI'obire, pentru Clace
şi pen fra dreptate I
Câlld Armata
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Imprumutul Reîntregirii a demisionat dela conducerea "Ligii

~

••• 1. ......;., 500_000 1,,0 p ..nlru I",p' u-

mulul Reintregirii.

BUCUREŞTI, 18 <Radar), Ziarul,.lJniversulu anunţă dela
Românii din America. urmatoarele:
Se ştie. că d. Hoover, fostul

preşedinte al Statelor Unite şia dat demisia dela conducerea
.. T_td DtI .o'Vi .. io_~olo ED. . gLl.u....
din America u , trjmitând În a.
ceasta privinţă, o lungă seri
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. NEW· YORK. 18 (Rador) -

Corespondentul agemţif/i .. DNB"
transmite:
~. COrfspondentul din Londra 01
l, lai "New /ork 1imea" scrie, în
legătură cu şll.',ea demersului co1
'mun anF!lo-sovielic pe lângă guDernul Iranian. că engleZii sunt
interesaţi in ce priveşte regiun.a
le~troliJl?Tă iraniană. ca şi la men.rillerea
comunicaţiilor cu India.
C~1"1I8ponJ(lntul !Ziarului ~u.blini:iază. că dl!-şi nu ,'a Incheiat nici
luPi acorjl cU privire la mişcările
Ildt trupe. aceasta nu constiue un
.lIIotiv şprtt a fmpifldeca Anglia să
faCă să intTl trupele engleze în
lran.
TruPfle britanice ar pulea inri
d
d'rn lira k~'
1ra •zn ~ran
ven
n
l
nil
,'", 031rlU.
~ Pe de altă parle Sovietele au
iconcentrat trupe la Ironii.ra ira.
'1

1

I

'-e

~~iană.

!

STOCHKOLM. 18 (R d )
or ra ..,.,. .... J.u...' .. l •"t:-,.ţ_wi a "DiVD~

llransmite:

~ După o

te/~gramd a agentiei
J,United press" ,.produsă de zia~1Q1 .. Dagens Nyder" la Londra
jle declară. că ştirea demersului
'lrrglo-sovietlc pe lângă guvernul
j~anian. are de astădată un cal~acter foarte serios.
1 rn cercurtl, mlLitare se deClară
1:ă chestiunea Iranului esleactual..
.Ilfnle aceea carII In afară dll chesllunile in legătură cu Orientul a·
itropiat prezintă cea mai mar.
~linişte.
t
~

i TEHERAN.

-.
~

18 {Rador}. -

Co-

ilspondentul agenţiei .DNB" trans,,.J"+-I

I Agenţia IranIană
~t'~ I De curând a

.. Pars" comucirculat svonul
streinătate. că Un grup de perI...r.~~ civile şi tntHtare a avut tnrUf1Il al vloleze statu qao-ul IAd
. SprijInul unor ageatf streini; că
. . Ilai a putut fi totuşt descoperit

maghiare din America"

ImUand gestul dlni lIoower şi alte personalitaU
Si-au dat demisia din acea liga

BUCUREŞTI.

18 (Rador) A. S. R. Principele Nicolae a a~ dresat ~ scrisoare dlui prof, Mi'hai Antonescu vice preşedintele
Consiliului de miniştri prin care

revizionJşfe

I
r

,1. că mai

mulţi complotişti ar fi nud şi declară. ci nici un iranian
fost decapitnţl in secret.
. DU s'ar prda în mod voluntar la
Ziarul .Iran" desminte Dumine- -săvârşirea unor masinaţiuni străine
că în mod categoric asemenea svo-- atât de josnice.
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Ca să putem nteme .. a
oman a panA la marglaUe
pADJântalui
rOOlAneae,
sUbscrieti la
"Imprumutut de ~eintregire"_
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soare adresată dIui Tibor Eckhardt, dele,aatul central a Bud
t i I 't d
1 dl i
apes e. mI ân
gestu
u
Hoo'fer şi alte personalităţi din
A meri ca şi.a uda t de misia din
această ligă.

care-şi

Pastorul Clarkhown
luase sarcina
propaganda pentru "Liga revizioDistă maghiară" in Boston, a cerid să fie şters din comitetul
organizatiei. 8nunţâud totodati
că legăturile sale iDceteazi

să facă

pentru totdeauDa şi sub orice
formă cu acest iaiitru.weDI de

propagaDdă,
De.semeni. 'publicistul Mak
"Loogis. nepot al fostuJui preş.edinte al St.atelor .Un.ite, Coo"
1)
" _
hdge, a trimIS demuua sa.
.La fel şi profesorul de mat
,. i Dufl Visper
re
STOCKHLM. 18 (Rador) - Co- I pe suprafaţa lacului părând foarte
~.wa l e .
. D, ca
.~srespoodentul din Londra al ziaru· furios. EI a putut fi văzut timp tlnea teoria spaţlllor istorice
lui "Nya Dagligt Allehanda scrie de 10 minute apoi a dispărut.
iD Sud-Estul europeaD.
că faimosul monstru dela Loch~
D. DARLAN A PLECA 1 LA PARIS.' - - - ness
a reapărut. vazut ae un om
,
d at indicaţii precise.
.ljl in- 11 IUSt
V IL"/'1 y, 18 (Rador). - Se coNu sau
care făcea o pIimbare cu barca munică din isvor oficial - după asupra loazlui und~ 8e duc. amiImpreună cU trei copii ai săi.
cum anunţă corespondentul agen- raIul Darlan, dar s'a declarat c6
Monstrul ar fi lun~ de 5-7 me- tiei .. DNB" - că amiralul Darlan. această căLătorie ~ntră în atributiltrf şi ar semăna cu o barcă răs- vicepreşedintele consiliului de mi- le amlralului.

F81mOSU
• 1 m"DSt'o deIa Lo,..bness
, a reaparut...

I

(4

h.__ a~J'-

C
d
a o -pasăre e mare
monstrul ar fi trecut ca

,.t~C' t. u plecar, Dummeca.

enormă.
O

furtună

•
chy. într o

călătorie

d

am

Vi-

e scurtă du·

rată.

de Vest neputinţă
Ed-Itnra Iost.·tntnlol "altoral
\1

In cercurile politice se presupud
d
ne. că vicepreşe intele e consiliu
Cl plecat la Paris.

de nefHjat, al In sezonul acesta vor
istoriei generale a Jiteratu· apare:
Programul de editură pentru sezonul 1941-42 rei româneşU, reprezintă Nicolae TiDcu-Velea:
un . moment
intellrant
al
0 r ......'. r. (OUu upan
,
D __ .a.•________ L.U _____-,.,_ .. .& L-A ........... ' au .,-.,1.11 cuu;u-rel
neamUluI
nostru,
definitive
fară de care complexul aAcest prim volum din
O IntreagA
literatură. in prupuţine şi răsfirate cestei culturi nu va putE'a operele părintelui istorioautohtonă provinciei şi cu- exemplare, devenite demult ti nicfodatA cunoscut şi io- grafiei bănăţene cuprinde
rat românească. a fost in- inaccesibile până şi pentru ţdes integral.
:uerar:ea sa principali =
mormântată in umbra 12i- cercetătorii specialişti.
.De aC'eea. .pentru a f'e- "Istortoara bisericească po"
Şi tohtşi operele acestor pune în circulaţie valorile lIUco naţională a RomânitArii. Rar. în discuţii pe
teme bănăţene. relnvie cu scriitor! reprezintă \TaloTi ce le reprezinta aceste o. lor pres te tot. mai ales a
sonorităţi de legendă. câte reale. cU valabilitatea ne- pere. dar mai ales pentru celor ortodocşi~orfentaH din
Un nume spre efemeră QO- sll'rhltl ~p. trp,. ......;... ..... u ........... _~ I~ f_.l __ $.__ 4'__ A ....fp+o ... ' _ •• ,,,U-4.1._~-tI _ _ _
menire. Un dincolo de ln- h e cu,prind adevăruri şi retului bănă1an, cât şi a Bănăţeni/or faţă cu pretencidentaJa pomenire a nu- frumuseţi cu valoare circa- educatoriIor luf. toatA Ute- ~iunile je~~rhice. şi poHUce
meluf nlmJc nu se ma! a- latorie înoi. cuprind rezal· ratura veche a provinciei, ale c<?l~n111or sarbeşti din
daogă spre conturarea ima- tate adesea nici până azi editura noastră va retipări Austna '. apAruti prima
gloei spirituale ascrHtont- depăşite. DaT mai ales a· in mod heptat, in ediţii datA. Ia SIbiu in anul 1865.
lui. Operile vechilor scrii- cestellpere lIitat~ scoase critice ,i I"iguros Ingrijite, cu caractere cfrUice. Âtod ai .Banatului .uitate.şi din circulaţia cotidiană pe toţi scrUtorU \Techl al ceastăluerare de neoolît.enecunoscute ZIlC, ascunse· constituie un capitol cu Banat.lul.
(Continuare tn 1Ht1l. 3-6)
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Cuvântarea dlui Ion C. Marinescu
ministru Economiei Nationale
,

pentru »Imprumutul Reîntregirii«
BUCUREŞTI, 18 (Radar). D. ministru Ion C, Marinescu a
rostit eri la OTfl. 14 următoarea
cuvânlare pentru Imprumutul Reintregiri la posturile noastre de
radio:
ROMÂNI,

puternică, într'o Românie mai mare şi mai mândră I
Pentru pregătirea acestei Românit noui avem nevoe - şi ei cere
- că fiecare sA contribue cu muncă
şi cU economiile noastre.

La 22 Iunie, Conducătorul Statulu~, i. general Antonescu a chemat )~ l'a la arme şi la luptă,
pentrucă sub conducerea sa, cu vitejia soldaţilor români şi marilor
noştri aliaţi germani, să sdrobească
hoardele ruseşti şi în mai putin de
O lună să readucă Patria la Răsărit in vechile ei hotare voevodale
din trecut.
Ăcum Conducătorul Statului cheamă Ţara la subscrierea unui împrumut: "Imprumutul de Reîntregire".
Chemarea de astăzi esle un Ordin la muncă liniştită, la reorganizare, la reconstrucţie, pentruca să
reclădim şi să punem in adevărată
valoare tot ceeace soldatul a câş-

Am străbătut până astăzi sub
conducerea generaluluI. . un drum
lun!! şi anevoios.
Vremurile de răscruce de istode pe care le trăim, răsboiul scurt,
dar crâncen pe care îl purtăm,
ne-a adus fatal lipsuri şi greutăţi.
Le-am indurat şi le vom indura
cu dragoste adâncă de ţară şi cU
convingerea, ca Q1ffiiC nu se eladeşte pentru veşnicie decât pe
jertfe şi pe suferinţe, şi să nu uităm, Român!, că jertfa nU ne-a
fost niciodată In zadar.
Isbânda strălucită a trupelor
noastr scurtează drumul necazurilor şi ne arată un viitor apropiat
mai bun şi mai frumos pentru noi

1.1ga\ l:U I:;a ul"'Ulu.l

"t po ... t ..... oop'"

ROMÂNI,

lu.1.

"'09h';

Vointa holărâtll a Conducătoru~
Indreptarea vieţii economice care
lui nostru este ca să asigure fie- asigură intr'o largă măsură acest
cărui Român o viaţă mai bună şi 1 viitor, este urmărită cu muncă inmal bogata tnu"o l\oma(ll~ Duua!şI h,u::>8.:;Jl ",hl!J~ .. it~ ra -\;.... \0 eUro ..

Cinema »CORSO«
Celebrul roman al lui Bernice Boone

"v ÂRTEJUL"
cu

Adolphe Menion, Andrea Leeds. Anny Sheridan
Edgar Berger
Charlie Mc. Carthy
George Mnrphy
~ita Johnson
O completare senzationala:
,
Moda Americană a sezonului viitor
(Pălării,

Rochii, Mantouri şi Blănuri)
ReprezentatHle încep la orele 3, 5, 7 şi la 9 şi 25 minute

Mâine,

Marţi, Premie'ră!

Azi, ultima

oară:

Intoarcerea lor CISCO RID

ţiile.

S'au adus din Germania - pe
credit - şi dat ţăranilor olrgari
şi instrumente agricole de aproape
2 miliarde lei.
Cu unelte moderne plugarul trebue să obţină un plus de recoltă.
Numai la grâu, fiecare sută de
kgr. in plus de hectar socotită la
cele 2,500.000 hectare semănate
anul acesta, ar fi insemnat 23.000
vagoane grâu mai mult pentru export, adică un plus de bogăţie
pentru ţară şi pentru agdcultori
de peste 2 mUlarde şi jumătate Lei.
Aşezat pe baze noui, impuse de
lif""" .-1", ",,,,terB orim~ si de difi*
cultăţi de import, in care trăim,
exploatarea unitâţilor industria le
actuale pentru ca să inţelegem după posibilităţi problema grea a aprovizionării,
Organizat după un plan metodic,
creierea de noui unităţi Industriale,
cu concursul industdaşilor germani
şi ai Marelui Reich care ne-a InlesnU cu studllle ŞI cu experH~nIa
celor mai buni specialişti ai el.
In compartimentul alimentar: lapt ... " l"dl1me. frude. C!arne. Desle. s'a
trecut de faza studiilor şi în scurtă
vreme vor Incepe construcţiile necesare.
Alte unităţi industriale sunt in
cercetare' in toate direcţiile şi' instalarea lor urmează cu toată stăruinţa.
Români,
Toate aceste infăpluiri mari se
fac dintr'un buget obişnuit.
Ordinea, economia, şi buna gospodărle a bunului public, impuse
de Un conducător leal, a lăsat fonduri suficiente statul11i pentru de.
In Basarabia şi Bucovina readuse
astăzi Patrlei Mame Inflorise până
anul trecut, deasemeni o puternică
viaţă economIcă.
.
Inainte de răpirea acestor provineii s'au croit acolo drumuri, s'au

Numai peDtru oraşul Shlşloh,
pagube le se ridică la câteva miii.
arde lei.
Români,
Peste toate aceste ruine din Basarabla şi din Bucovina trebue fidicată fără intrarziere o nouă vlaţă religioasă, cultura:l, socială şi
economici.
Trebue să incepem cU plugul ţA.
ranului, cu atelierul meşteşugarului,
cu prăvălia negustorului şl cu fabrlca indu'ltriaşului in acelaşi timp.
Trehue să creiem o viaţă ecoDomică, care să poată ţine pasulcl1
cea din restul ţării pentru ca o ad .... II .. aU r""''''ru.,-thlt", nu ~e flOIl±Pasigura decât printr'o desvoltare
normală şi egală pe tot cuprinsul
stăpâniril noastre.
Lăsarea in sărăcie a unora din
teritorii este o socoteală rea ~
nechibzuită. Ea se răsbună repede
prin intinderea sărăciei peste tot.
Români,
Interesul

tăril

şi al

fiecăruia

pentru

refacerea

y

(U

porunceşte deci să pornim grabnic
la munca

economică

uriaşă

şi pentru pun~rea in
.... 1"'......... bodUiilor naturale din
Basarabia şi Bucovina.

Această operă trece de puterile
bugetului ordinar.
Pentru ea vi se cere să imprumutaţi slatul cu bani.
Români, care munciţi in viata .
economică, Imprumutul acesta este
folosirea cea mal bună a banllor
voştri.

Ăceşti

şi ntci

bani Dlci nu se inchid
nu se risipesc tn lucrări

inutile.
Sub directa priveghere a Conducătorului statului toţi banii im· .
prumutaţi,se reînloruc la voi şi
la viaţa economică pe ca,e o for-

tifleă.

Servind la refacere şi la p'oducţie, ei vor fi plătiţi pe materl·
ale, pe maşini, pe materii prime
lnalţat bhedd D:l~I"eţe pentru pope constructii şi în fine pe muncă
menirea milei şi puterei Dumneze- prin salarii.
eşti clădind şcoli de tot felul pen~
In plus banii aceştia vi vor fi
tru luminarea neamului şi în spe- restituiţt de stalul bogat, şi pros- ,
eial s'au zidit peste 400 fabrici, per care va fi România de mâine.
mori şi uzine care prefăceau in CU premii în bani şi unelte agriproduse şi fabricate bogăţiile şi ma- cole şi cu dobânda cea mai mare,
terHle prime locale.
adecă cu 7 jumătate la sută.
O viaţă de stat _ cu lot aparaIn Germania biruitoare nu DU'
tul de civilizaTe şi de ocrotire _
mai prin vitejia soldaţilor săi, da~
fusese aşezată in aceste provincii şi prin patriotismul celor rămaşI
cu muncă şi cU bani mulţi. şi grei acasă la muncă şi la producţie,
româneşti.
.
flooaro... dii.ruit hUC'l1rn!ll statulu!
Aseară m'am intors din Basarabia. ~ fiecare câte două ore de lucrU suLa Nord în centru şi la Sud s'a pltmentar pe zi.
.
intins pretutindeni pâr-jolul focului
România vă cere astăzi să·i 1!Jlşi pustiul distrugerii bolşevice.
prumutaţi numai economiile mun;ei
Am găsit doar ziduri goale, arse voastre.
şi reslurl de jaf.
(Continu.are în pag. 4-0)
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La Terasa "EMINESCU"
cântă orchestra virtuosului

de sub conducerea domnului
Florian Brânzaş,
din Cluj

Luţă loviţa

ylâncări gustuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar
~~~~~~~~~~~~~~~~~if~~~
Vinuri din cele mai renumite pivniţe
t~~l~i~~l~i~~~~~~~}~~~~

_.-----....----..----.._..------....----....Institutului Cultural de Vest I

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

~

~ditDra

Programul de

editură

Scrisoare fratelui meu

pentru sezonul 1941-42

(Urmare din pag. l-a)
I mult nu se mai găsesc in rafturile
raloa1'e şi care aruncă depli- I librăriilor. De aceea, reeditarea
:mlnă asupra unei epoci turlui se impune azi ca o datorie e~ grele de frământări a tre- ! l~mentară pentru cultura provini nostru apropiat, frămân- I ctei noastre.
j ....... Ho

.. .d din

DOU

I
dlui Ion asupra operei
<Lot ..... lo.

VO)l1mttL

in ..ntH

iI~

11,..

..

"Că

'ar singurul poet cu adevărat
ai bănăţan. acest admirabil
:'ător al graiului şi sufletului
. jeaesc este aproape numai
nume cunoscut marelui pu ~in zilele noastre, căci opera
- ruei măcar versurile, - de

<>'"

rpf'r ...,lntn

n '.'",ln .. r", rp",lă

nu poate il omisă dIn complexul
cult urei româneşti.
.
Volumul va cuprinde "Martiriul
cătane lor", "Prin Basarabia române,ască" şi .. Pribeag", tuate apăru
te prima oară la' Lugoj In anul
1919. Va apare la inceputul anului
viitor.

Cu gl ... oul ot:.,.loo, l .. eo ... a ...... Ă .Ă

I

cununa"

D ... ' ......

I

:I. ...

sînt, că are să revie,
Căci şi eu m'am întors la rândul meu.
Cu ei e neaJ;DU 'ntreg şi Dumnezeu 1•

"Eu

si~ur

Imi scrii s'o 'ntreb pe mândra ta ce face;
Se roagă într'una, să te 'ntorci la pace,
Să faceţi nuntă mare şi frumoasă.
Abia aşteaptă ca s'o vezi mireasă.
Mereu mă întreabă: uŢi-a mai scris Tunarul?11
Nerăbdător e Ciungu, Iăutarul,
Ar vrea să vii voinic din lupta cruntă,
Să.ţi cânte el, cu dancii lui, la nuntă.
Şi vor 'Veni din satele vecine,
Căci nu-i flăcău mai mândru-aici ca tine.
In brazi vom face sârba haiducească
Să Joace toţi şi munţii să vuiască.
Şi-om chiui, de-atâta bucurie
,
Şi vom porni călări la cununie,
Tdsnind din fJinte ,i săItând în 'lea.

sosit adevărata
apă minerală medicinală:

,

I

ţinut

(~M1Q.I~H)

I

11"'1"

o stea;
şi lună

De când vfaţi dus acolo în răsboi,
Nu s'a schimbat nimic aici la noi;
Şi toate sunt aşa cum le-ai lăsat. _.
Noi ne gândim la cei cari-aţi plecat.
De dorul vostru munţii se frământă,
Nu-i horă 'n sat, căci nimenea nu:cântă,
Bătrâni! stau cu gânduI la feciori;
v-aşleapta sa ven1ll blrUltOr1.
Acasă toţi sunt trişti de dorul tău;
Doar tata nu-şi prea face sânge rău;

1\

şi

nunta mea

.Soarele
.Mi-au

f .....HIf

are in transcrierea
poetului, va apare
·Udrea cU caractere latine, t la sfârşitul acestui an.
tă de un studiu amănunţit I Cassian R. Munteanu 1 Opere
,a scriitorului. Volumul va a- 1 Un nume peste care tncetul cu
la sfârşitul lunei Octomvrie. I incetul se aşterne umbra uitării
iclor Vlad Delamarina:
II depline. Câţiva prieteni au tncerOpere complecte
cat la răstlmpuri să-i menţină a'lăzi, când problema regiona- minUrea prin câteva articole pu.illl hănătan forme:'lză suhier:biicate In diverse ziare. dar. a
unor aprinse dls:!uţii, când. doua zi conturile figurii lui sau
bănăţan e pus din nou la destrămat din nou în ceaţă. Din
:are in creaţia poetică, pre-! opera lui nimic nu mai circulă aZi.l

,"1 IH.. ". .. !: ...r .. 1 ro"",a"'''9H "'0_
,liste, cel mai de seamă, poa-

la

~ A căzut

i

Dar dacă în lupta sfântă vei cădea,
Vei face nunta-acolo la oştire.
Al neamului intreg tu 'Vei fi mire.
E nunta cea mai sfânta şi aleasă,
Căci Bucovina îţi va fi mireasă,
Iar codrii lui Ştefan vor fi nuntaşU
Si frati. de sâni!e iti 'Vor fi Arcasii.
De dragul tău şi 'n amintirea ta,
I
Trei salve tunul scump îti va cânta,
f
I
Pe braţe tari, te vor pll rta tunarii •.•
Dar vor plăti-o scump apoi barbarii,
Căci sînt păgâni, sînt jidovi, nu pot ştie,
Că şi'n mormânt noi stăm legaţi de glie,
Că din pământ străbun i-aI nostru sânge
\ Şi moartea, pentru ţară, nu ne frânge,
E nunta cea mai sfântă dintre nunti •••
Sintem copii de Daci, feciori de munti.

/

,

.

I
în sticle originale. De vânzare la:

"MAGUS" S. A.
B:dI Regele F erdinand N f •. 1,
lângă

-co fetăr!8 "Bulttard" spre

cazarmă

...I . . . . . . . . . . . . . . .. .

~. . . . . . . . . . . . . . . . . .I ........
.,... .~.&

Aici, în munţi Vrânceni, te or plânge brazii,
Cununa ţi-or -purta-o camarazii
Şi vor săpă mărunt în lemnul crucii:
AŞA ŞTIU CA SĂ MOARĂ TOŢI HAIDUCIII

Ion BitAtaresca
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Corespondentul
comunică

"DNB"

pre introducerea unui sistem de
securitate generală şi durabilă, nu
a inteles să refacă discreditata "So-

I

Faptul că d. Roosevelt a anunin conferinţa de presă dela
Rockland, că va duce o politică in

cite o
asupra celor două emisf.zre ale globului.

ţat

st .. ânG Qcord c~

d. Chur,;;hll -

_tU d_

I

,'_OWbi •

Ii'

a adresat lui Stalin o scrisoare

La '; Alexandria domneşte
ATENA, 18 (Rador) - COTes-1
pondentul agentiei "ŞtElani" anunţă, după şizri primite din
Cairo
că intreg ora,uI Cairo şi mahalalele din jurul său sunt
pline de refugiati, veniti
din
domnuc mari dificultăţi pentru
procurarea alimentelor şi locuin~
telor.
Refugiaţii declară, că la Alexan.

•
II
Examenul de admitere la

'S'Vl"

deschisă

Ş

Candidaţii înscrişi se vor pt
zenta în acea şi, la ora 1 d!mln~
în fata liceului cantemir-VOdăfKal
strada Palade Nr. 21 (Viitor), fo
tru a trece vizita medicală. . Bl

dintr'o scrisoare deschisă pe care
d, Raekolnikov, fostul mimstru al
sovle/elor la Sofia a adresata lui
Stalin după ce şi-a dat demIsia.
Presa bulgară a publicat Duminecă această scrisoore,
171 ea se moi spunf!, că regimu

EI·

iMar
Pentru intregul materia! !lceR
părut in acest ziar _ fărăsejplail

1 nătură sau cu

pseudoDl'ml"to
tIiI
numai d. CODsL,aeşt
Ş te f ănescu, directorul lloslfliDI
răspunde

lui Stalin va fi"ura
in istorie ca
1;.
o tlpocă de t~roare,

car", '" lntnd.t.T.
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p On s abi 1.

adeva""rat n1aos
. t t t·
,

un

domneşte un adevărat
Dărâmături/e provocate de

dria

haos.
bom·
bardamentele aeriene inamice nu
sunt înlăturate, fiindcă proprietarii
de camioane nU intTlbuintează
vehiculele lor de teama rechizitiilor.
Se observă o scUmpE te tot mai
more a produselor alimentare.
Guvernul a fixat preturi maximale până şi la carnea de cămilă

ministru Economiei Nationale
,.

pentru Imprumutul Reintregirii
(Urmare din pag. 2-a)
Cel care n'au economii, să le facă
cum le-au făcut camarazii germani,
Să munceascA In plus fiecare dOUă
ore pe zi la birou, in fabrică, In
atelier sau oriunde şi să nu tipsească nimeni dsla datoria acestui

şi fraţlf lor şi ne-am micşot8J şi
ruşina in faţa fnaintaşilor şi in
ochii copiilor noştri, dacă am face
altfel.
D~ aceea RomânI, din viata ecoDornIcă, dela cel mai modest meş"
teşugar şi plnă la cel mal mare

i",['IIr11n11,.t

.... g"'''*'o... 0.1 l ..d ... "lrl"'9' o .. t."''''d .... l

Frontul luptătorilor cu jertfă de
mucenici au cretat graniţe noui, cucerind pentru totdeauna dreptul la
viaţă şi la stăpânirea Intres!ului pAmânt pe care a trăit şi a fost aşe
zat de veacuri neamul nostru ome, nesc.
Frontul vieţii economice este
dator să organizeze, să construiască şi să valorifice. Jertfa sa nu
poate fi mai mică decât a luptă
torilor pentrucă suntem părinţii

Interne tDre a SI
SI

.~ dh·....

118,r.I
~lal

II

care In o lmpu. nu era cum• d - d
J'
f,
părata
•
_ eca/ e popu afla oarte
saraca,
'

F ederaIa

"
a.VIAN
OeT

Cuvâotarea dlui IOD C. MarineSCD·

•

• 'mo:&.

de

cuvenită.

mecanici - t

I

cauză

autoriza/ia

]
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QIUI Koosevelt de
a domina lumea.
"Washington Post" publică o deSOFIA, 18 (Rador) - Cores- ,
clara ţie a .dlui Lippmann, în care pondentul agenţiei .DNB" transdsa arată, că acordul Roosevelt- mite:
Ch~rchill nu e~te altceva decât o
.. Orice demers politic fără nici
e~bn.dere la tntregul glob a doc- o minciună şi O şmecherie. Stalin
trlnel Monroe.
practică o politică fără nici o eliIn viitor, popoarele anglo-saxone că. guvernează în mod necinstit
' t
işi I
~ nu se b azează
ar avea să con t ro I eze I lDlŞ
ea Ş orsoda ismu1 sou
tf a lume
'bt'
d
dt' nea fn l'ntrea6
'
pe Ia rea (1 aproape .. •
Ălţi comentatori subliniază, că
Această declaratie a fost luată
IIII1UHlIllIll11lll1l1lUUllUll1llllllllllllllllmmllU; WlIllIUfIlllllllIUII :n1Jl1I1l1l1II1i11l! IJI·:UiiI, ,hlll1:tlll~lillilll" IIl1t1l1l11ll1ll1H1I1li !lHlI/lllllilIllIlIlIlIIllIlIlJlIIIIIiIiIlIIIIIiIII

această

ministerului

.

mare a aOrlnţll

Din

n~..

&.

contramandată din

Fostul mi"l·stru
al Sovietelor I!.I Sofl' (~~=:'~4~
a militară :-0ofiţeri~n~~~~ll::t:.lua d~1
il~··

fat....

de toate ţările din lume - este
:~:~fPdi:ta~~:h~~~oe:,o~~oa:~~~h~=

Alexandria.

•

fosl

la Imprumutul RdntregireJ cu Inima şi cu punga larg deschisă, pen1
trl1că subscrie ţi la întărirea ţării a
munt!R. Ia !ll.pn~;~PJII f\~odu~tll<!l ,1 1.
imbogătirea voastră.

1l0G 1"

origină română.

se adresa

la centrala

federalei:

Strada

J'
O

indemână

I baterea

pentru preveolnta,

şi vindecarea deranju

U l i i d;feritelor părţI ale or~anlsm
! De vânzare: .MAGUS· S.

din localitate, angajează
o dactilografă cu prac. tică, cu cunoştinţe de
contabilitate
şi de

IA

l

Indfcaţiunile 'apei mediclJal~
"MAGUS" sunt aşa de mulU/oz '
lncât am putea-o denumi I
'mIII
t!t
Iă
apa m neTa a
na ura
Tegu l area fu nc,.fUn j'l futuror OT~'.
neIoT
1
şi ca atare nu poate lispl din ~
un menaj, spre a fi ori cân

l Bulev, Reg. Ferdinand No.! I Ofi~

I
I
I!

Cofetăda

"Bulevard". Cazarm
!
"'0,42
Femeia Motz Ecaterina din
bel a reclamat poliţfel, că erf, fW·
Ia Strandul comunal, i s'a f.,
dintr'o

1

Palanca Nr. 2

1
f Serbarea

a

tit.

poşetă s;a de 200 leil'~:::

Ratz Marfa din Bulevardul ·ril.
rol 51 făcând baie la slralld,
plecare a, constatat c~ surprl t p'
Te, că i s au furat hamele.
liestil
l1li

~

Kurth Carol di: str. Cluj str~!rlllo
ducându-se cu 3 prieteni să ":~rză
baie, a dispărut. '
Se crede că s'a Inecat .
LI
i se
Bâtrânul Dan Ioan in etate'
75 ani din str. Memoran duluI ele J
71 a incetat &l1bH tiin viatA I
un closet, El suferea de cord, '1'1 '
. STI
. ) fier

pentru
DIlRUL SOLD ITULUI"
" ti
il

Sâmbătă seara a a\"\lt loc la saIoane le şi grădina "Cercului mili'Iar-civil" serbarea or~anizată de
Comitetul "Darul Soldatulul'" de
sub patronajul dnei Eliza genera l

D~ligIiUu'l,

Serata - la care s'a grăbit să
partlcfpe intreaga suflare românească - ~'R hl1l'11T'D.t tiI<! un .. UO~
R~fl1ei$ltI11 ZAHA~IA POP
ces moral şi material deosebit.
deschis un Ateliu de Tipognf,e
S'a remarcat largul concurs al Timişoara fi, Str. 3 August Nr" NE
doamnelor dela Consulatul german. I teltfon 28-32 (colţ CIl Plata Tra ndil
care au organizat un pavilion de I instalat Cil maşină plană cu ~o, !uh
mezelurl şi brânzetud şi a Consu- 1 şi un variat asortiment de ytt~eiUl
Jatului şi Colonie! italiene, din lni4 .. puthd executa tot felul de 'ID ", I
fi
ţlativa dnei Irma MfcheHs, care a ,( mate In una sau mai multe collie.
pregătit un bar atrăgător,
'~l carti, reviste, invitari peDtru t Pat
Programul a fost completat cu ocni,tlnflt, rcircuI8r~, memoraB 4 il
,bolşevicilor
diferite distracţii, ca tombolă CU,, hâr!l~ de sorisorri eu ... tel, a .,ave
numerecâştlglitoare ş. a.
Tt glstre, tabtle
şi 'Oftte ,lut Se
Munca MostenitA uepusl de ~ mercantHe - atrat, estetic ,1 lD.e
BERLIN, 18 (Rador). - Dela ferior.
dnele dia :comitet In frunte cu 'ct'l-emai &V5njoase eondjţi~nl. cărl
CartieruJ general al FuehreruIn celelalte sectoare aJe fron- dna general Elfza Drăgălina, a fă- f . F:ind rdugiat dela qUJ, CII ~mOJ
lui. Inaltul comandament al for- tulul de Răsărit, operaţiunile cat ca această serbare să depă- I activitate de peste 30 anI rn ar S'a
tolor Al'as.to fi........ OOIltl..u,
a. elus eleaac-.c. la augg~ae şeascti toate aştepta rIIe.
grafice alO ţari ŞI straillitate! redea
că I
esenţiale.
Serbarea s'a desfăşurat intr'o faptA romineas,ă să i se aCO et d~
In Ukraina de Sud contiauă,
Atacurile nocturne ale avia. aleasă destindere sufletească şi concursul. prIn tinerea sa fn SUIl
urmărirea inamicului, a cărui· ţiei germane au ţintit cu mult naţlonalA, care a durat până in denlă fi cereri de ofertA când. ;nde
~etragere a luat. ia multe 10- efect instalaţiile militare din zori, lăsând In sufletul participan- avea necesitl1i de jmprlmate. : it
curi,
caracterul uDei fugfpre- Moscova ,i diferite linii ferate ţUor o frumoasl amintire
de soli-~.
Serviciu conştiincfos, punctual
tel
______________________________________________________
__________
~______________
--_,ragl
cipftate ta direcţia NipruhH ia- imporlaate.
'darltate româneasci.
\ garantat.
l\
Fie ca această subscriere să fa.
că dovadă neperitoare că frontul
luptătorilor' şi frontul economic
fac la noi un singur front J frontul
sufletesc al României noul şi al
Conduc~torului ei domnul Generai Antonescu.

Retragerea
din Ukraina a luat
caracterul unui dezastru

f
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