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REDACTOAI{E-ŞEFĂ: 

Ciura-Ştefiuescq 
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IA ŞI ADMINISTRA TIA: 
Em. Ungureanu, colţ cu 

. Eugen de Savoya, Timişoara 
1I111111111!IJIt 

Telefon: 39-36. 

şi fapte 

Să zidim eli trapurile noastre 
UII DOU altar Neamului şi să Iăsam 
urmaşi/oI' DOŞtl'~ gloria pământu
lai şfrămoşesc I 

General ION ANTONESCU 

Pe frontul de răsărit se desfăşoară 

acum trei zile -
de senzaţIe - despre 

două isprăvi descoperite, 
. '. ! TimişJara ~ aceea Ci:! eU

de către un slujbaş de 
autorfzatiuni de călăto. 

dAdea banI, mai multi 
puţini ; şi a doua I ti

.aşi l din Timişoara şi A
tt că au efectuat şi 

"l'ân zări " , antidatate, 
tăţi Intrate in patri

Statului, n'am bănuit că 

In incheiere, autorii unor a
semenea fapte pot a vea numai 
o siogură sctzl I fn cazul că au 
fost iresponsabili, dacă intr'ade

Cea mai mare bătălie de miscare , 

"prea cruzi" ... 

văr au fost nebuniI 
La fel şi nutorii inslrăinării 

avutului Statului - dupăce se 
dAduse D ~cretul-Iege care pre
vede pedeapsa cu moartea pen
tru cei ce delapideazii, pradă 
SlU fnstrăinează avutul StatuIi 

Opinia publică cere pedeapsă 
exemplară - fără pic de milă! 
Pedeapsa corespunzătoare stării 

pe care a CUDoscut .. o istoria 
Reuroparea fortelor sovietice a fost împiedecată 

. printr'o nouă actiuDe la N. V. de Riei 
cruzl, domnilor Intere

. şi 'n alt chip - de
legăturile de rubedenie 

11 

de război, Impuş~area tuturor ROMA, 5 IRador}. - Z(arul 
acelora dovediti că s'au făcut .Stampa" ocupându-se de eve
vinovati de fapte dăunătoare nlmentele de pe fronlul Orien-
ŢărU, aplrării naţionale, etc I taI, scrIe Intre altele I 

la modul acesta, da I _ suo- De4i bU se CUnOsc bi-
avea circumstanţe ate- tem ex~rem de crud cu oricine ci chiar HnHle genera-
funcţionarul care suslră- săvârşeşte atari fapte! le ale marei manevre 

ţiuni in alb. dela germane, totuşi impre-
luând şi sigiliul ches- Coost. J. Ştefănesou sia este, cA pe ac.st 

poliţie _ şi se instala vast teatru de opera 
, cafeneaua It Victoria" sau I/lIIUlI1l11NlJIlIIlIHRlllllltlll!lJ/llJllllllllltlllllllllflllHffHilllllilillill/IlillUJ tii~ se ~~fft"ne.c."'- '11fIU 

'fjricul;I~t~:,":~dn~'~~~t I USI.-flcere Braziliei I :!.r!ebă~!~~ dea r:~"~:: 
Individul? Cine poate scut.o istoria. 

Qricare ar fi declara. să la asupra sa protecto- Comunicatele sovie-
tilor - câte autorf~ ratul fnsutelor Azore tice, (!U toate retJcen-

au eliberat şi num':ll tele lor ,i CII toate 
da~ Unvr indivizi su~- ROM.4, 5 (Radar) Co-

,Urile false pe care le că din comunicatul german 
.anşeazi, dau pqtinţa rezultă in mod precis, că 
să se constate inainta încercările făcute de trupele 
rea neîncetată a forţe- sovietice pentru a-şi. Înbu
lor germane. nătăţi situaţia, adoptând la 

Pentru ca Bac/ienny sa rândul lor tactica germană 
nu alhă timpul de a-şi re. de încercuire, a eşuat. Pen

tru a scăpa de incercuirea 
gl'apa fortele sale, s'a ~ermaniIor, {oandeai a el1I>9-

.! • .,. ...... EJ .... t) ~ ... laH~ ell.traordl-
B8Ja;'vesl-ile Kiev. Sau- nar de mari, În scopul de a 
tem depa,te de o stabili- face faţă ~ tr~pelor b1i.n~ate 
zale a frontalai atât de german~ UlalDt~te şi dtVlzU-

lt J 't v cJ, •• -1 lor de lnfanterte ce veneau 
mu "on a, e l'aşl ŞI ue în urma Jor. 
guvernul d,n Londra - Forma tiile sovietice au in
Înch.eie ziarul "Stampa". cercat să încerculască şi să 

lD ce grad de perl- respondfnful agentiei Şle-
, de asemeni, ne-. . " 

preclza 7 fam irans Tute : 
, când Ţara e in plin Ziarul,.1 imes Herald 

fiii ei bătându-se cu Tribune", publică o ştire 
sălbatec, să desrobeas- senzalională. anume, că 

Incercuirea armatelor bolşeviceîn regiu= 

nenile Kiew si SmoIensk s'a terminat , 

paralizeze fprţele germane, 
sau cel mult. să despresure
ze trupele sovietice despăr. 
ţite de grosul forţelor. 
Această &trate~ie a sovie. 

telor a fost calificată in !nod 
pompos de zj arele şi postu
rile de radio streine ale ina
micului, drept o strategie a 
unor mari concenfrărj. 

strămoşesc si pen- 1 S f I TT' 
civilizaţia Europei guV!rnu ,fa ,e or un!te, 

crunt pericol: bol- ((Ilo de aiiludrnea '~rma a 

BERLIN, 5 (Rador). - Co
municând comunicatul de 
Luni al comandamentului 

şi desagregarea îminentă a 
unor importante forte sovie
tice Ia sud de Kiew şi la 
răsărit de Smolensk, "Berli· 
ner Lokalanzeigeru constată. 

Ea a eşuat complet şi in 
mod lamentabil. 

mai poate avea vre-o Portugaliţ>i, de a şi apăra german, prin care se semna
un?r asemenea func-I '()osesiunUe sale, ar avea lează terminarea incercuirii 

, ~ a? ţinut se?mă, intentia de a cere Braziliei 1IIIIl!ll!liIl1l11l1l!lIlIflUIIUIfIUtlllhJIIIllIIIIlIiIIUlJllllllliilllll!lllllllllllllmHlIIIlIIIIWIIII/WUJnJlII1II1H1I11IUU!!!!I!lUI I!Ull!IlI!!IIU!:/li!:rUI:JI 1RIII!IlllllU!IIH!IIIJmWIIIIIIJ'!lIfllllllllltaJtflmUJlHlliiIllIlUlUilllIlIl:mr!!IIiHlIJlIiIU 
de caşttg de bant, că • 
o adevărată trădare. să Ul asupra sa profecto-

te să se mişte, să ratul însu/elor Azore. Debarcarea japonezi
unde vor, unor in- lor în 

despre care cine poate !/IlIlIIIlIiIlIUlllllbillllllllllll!1J 1illIIliliiliIIIIIillIIIlliIIIIImlllllllllllllllllil 
Indochina S'.1 

, nu şi-au ajuns scopul 
faţă de toate intere-

nafonale? 
acestei bănueli ca-

pledează faptul că in
scoteau, cU bani, 

le, la cafenea... nu 
să se prezinte la 

Sau = la ca
să fi primit 

indivizii care au 
la Chestura.' poliţIei 

i.· măsuri de siguranţă 
tătre autoritate. 

Musulm-anll dIn Croatia 
sunt foatre multumiti 
ZĂGREB, 5 (Rador), ..... Co

respondentul .. DNB" anunţă că 
Muftlul Zagrebului Ismet Muftic 
a declarat corespondeniilor zia' 
relor străine, că populatia mu
sulmană din Bosnia şi Hertego
vina este foarte mulţumită. de 
faptul, că a fost eliberată de 
sub stăpânirea sârbească şi că 
ea face parte din noul stat croat. 

terminat 
ŞANG AI, 5 (Rador) - Co

respondentul agenţiei "DNB· 
transmite = 

Din Sai!;!on se anunţă, că m3-
rele cartier generr1 al trupelor 
japoneze din Indo-China a de
clarat, Luni, că In conformitate 
cu acordul franco-japonez re
lativ la apărarea comună a 
Indochinei. 

Debarcarea începută la 28 
Iulie s'a terminat. 

~·lnl!lIlllllllll 1IIIllJIilllllJl!II:''CllllIIiUllllllfTillllHtlil' llPllllllllllllnIIAlIJlIIIIIIIII'1II1111Itltlllllllllllllllllll11l1l!fllllllllUffllllIllllllllllllllnlllllllll"IIII!IJllIlHtlIllllll1lIIIIIIIIIJIIIUllllIf,II111IHUllllltlliliiIIliIIIllJ 

"ndurile armatei 
produs arestări 

franc'eze nu 
, 

Salt 

zona 0-
pe ziarişti 

-~rl~""a sa dela Vi-
i că a aTut 

CU mareşalul Pe-

A 

In 
tain ,1 CU amiralul DarJan 
cu privire la chestiuni de 
ordin general ce interesează 
Franta ,i in special zona o
cupată. A adăugat, că dea
semeni • avut o intrevede
re şi ca generalul Huntziger. 
D. de Brinon a des minţit 

'-' massa 
formal afirmalia postului de 
radio sovietic, anume, că în 
rândurile ar!nMei franceze 
s'ar fi procedat la arestări 

in mas să. In realitate a spus 
dsa, numărul arestărilor se 
limitează la 3 offţeri, aşa 

cu!n s'a anuntat. 

La radio Bucureşti -
Emisiuni zilnice 

În limba italiană 
închinate trupelor italiene din ~omânia 

BUCUREŞTI, 5 (Rador), - n'a/lângă trupele lui AdoIIH;
Luni seara la ora 19, au fost tler mereu vlctorioase şi lângă 
Înaugurate la' postul de J"adio trupele Conducătorului român, 
difusfune emisiunile zilnice in care I Q dat dovezi minunate 01# 
limba italiană inchinate trupelor eroismulUl În camranla ellbera
italiene depe teritoriul român. toare din Basarabia şi Bucovina, 
D. proi. Mihai Antonescu vice Prezenţa voastră in România 
preşedintele Consiliului de mi- consfltuie garantia că raporturile 
niştd a rostit la mfcrofon textul dintre italieni şi Ro IT. âni sunt 
articolului său inel-doat Duceluf, destinate să aevină din ce fn ce 
care fost transmis imedia t şi în mai intime mai sincere in nu
limba ifaliană. mele comunităfil de principii, 

D. Bova Scopa ministrul Ita- origine, de jertje şi Sânge şi în. 
Ifei la Bucureşti adresat la rân- credere tn victorie. 
du-i soldaţllor italieni o alacaţi- mmIltJl!fliWlIHlH!UUlllllfflJlJIlI!UJlHlliJil:lI1'II!IWWIIIIlJlIIJIIIIIUflUIIJ 
une, la care dape ce a mulţu-
mit prImului ministru român 
pentru această emisiune speci
ală pentru ~oldaţU itaiieni, a 
spus t~tre altele I 

lubifi camarazi, 

BERLIN, 5 [Rador). - In 
noaptea de 4 August, avioa
ne de luptă germane au a
tacat Suezul. Au fost scolon .. 
date un vas de 10.000 lone şi 
un cargobot de 8.000 tone. 
In plus un alt pachebot de 

Vă aflafi azi pe pământu! sa
tru care poarlă numele Romei. 
Deaici plecaţi pentru a parti 
cipa la noua cruciadă contra 20.00~ tone a fost puternic 
duşmanilor ordinei, religiei şi avarlat de lovituri primite 
progresului omenesc. V-a{i ali- În plia. 
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-----------------Prefectura jud. Timiş-Toroatal Serviciul Administrativ 
Oficiul Cerealelor 

Maich triullghiular 
31.727{1941 ziţiunilor cuprins~ în 

C.ă.t .. G 46 eio Instrucţiunile 
Toate întreprinderile cari pre- Subsecretariatul de ~tat 
lucrează şi transformă cereale le, provizionărH prin decizia 

In ved.erea cxcdării d.i"po2'i. sterială No. 389 
UDR. (Reşiţa)" - Electrica-CFR. Timişoara ţiunilor cuprinse in punctul 37 Monit?riUI OIh.:IUl 

din Instrucţiunile date de Sub. 29 lulte 1941. 

Dumlnecă a avut loc o lntâl. 
nlre la Reşlţa Intre grupările 
de atletism, Electrlca-C. F. R. 
ambele dtn Timişoara şi cu U.D.R. 

Matchul s'a disputat dt'pă 
masă pe stadionul U.D.R. Este 
de remarcat, că flecare din a· 
ceste grupărl au câte un cam
pion naţional şi alte elemente 
cari promit tot atât ca "ei cad 
le ridică mat mult prestigiul 
prln rez;ultalele obţinute. 

Astfel, Electrica are pe Tru~ 
făşllă la înălţimea de 1,77 m., 
C,F.R. pe un ncu şi talentat a
runcător la Ciocan, Ioslmovlcl, 
care a aruncat 43,27 m. stabi· 
Undu-şt Un record naţional, Iar 
O.D.R. are pe tânărul Zeno 
Dr-ttgu ni •• '-'-C14'Ci ., ..... 0",... __ .... _ • .1. .... 1, 

va putea să sul cu prăjina şi 
in străinătate unde va stablll 
rezultate tnvldloase printre con
curenţti Internaţionali. 

La lupta de Dumlnecă, Elec
trica a deplasat doar 7 atleti 
tineri faţă de 15 dela C. F. R. 

Rezultatele ar ti putut sa tle 
mal bune, dacă ploaia torenţia
lă care s'a deslănţuit brusc fă
când pista moale şi câteva băl
toace pe arena aruncă!orllor, 
n'ar il pus piedici. Electrlca do
reşte cât mai curând si. câşUge 
prin revanşl, victoria asupra 
C. F. R.-ulul. 

Clasamentul pe echipe 

1. U. D. R. 110 puncte. 
2. C. F. R. 48 • 
3. Eleatrlca 46 " 

Rezultatele tehnice 

1500 m. 
1. Scovara (U.O.R.) 4.2

• 

2. Pascu (C.P.R.) 4.2S'~ 
~ 0 ... 11 .. -.,. (e) ,,-_30 

4. Mătăsăreanu (U.D.R.) 5.01 

Suliţa 

1. Belba (U.D.R.) 
2. Hegedus " 
3. Damlan .. 
4. GJran " 

39. 1:> 

38.60 

34.6
" 

31,80 

................................. 
CINEMA »CORSO« 

Malne, Miercuri. premIeră 

Azi, ultima oară: 

Mr. Motto în pericol 

000 UI. 

t. Ivan (U.D.R.) 
2. Pascu tC.F.R.) 
3. Bălteanu (C.F.R.) 
4. Negarlu (U.D.R.) 

Inăltime 

1. Trufăşllă (E.) 
2. Pop Vasile mDR) 
3. Neguţesc!l (CFR) 
4. Belba (UDR) 

Greutate 

1. Belba (UDRl 
2. Pop Vasile (UDR) 
3. Heged.s (UOR) 
4. TrufăşHă (E.) 

100 m. plot. finală 
1. Roşu 1. (UOR) 
&. ra pp tc., 
3. Coman (E.) 
4. Roşu II. (UDR) 

2,10.6. 
2.1 t. 
2.13.3. 
2.13.3. 

1,/7 
1,67 
1,57 
1,44 

11,30 
10,St 
10,56 
9,30 

10.9 
1.1..0 

12 
12.2 

"" .. n.t,ul"lul el .. StAt 0.1 Ap""- Invităm pe toţi 
vlzionării prin Decizia No. 389 de cereale, care in 
publicată la Monitoriul Oficial te cU dispoziţiunile 
No. 177 din 29 Iulie a. c. 27 din suscitata Deciziune, 

Invităm toate industriile cari face come:rţ de cereale iu 
cumpără cereale pentru a le deţul Timiş-Torontal, să 
prelucra saU a le transforma teze incepând cu ziua 
sub orice formă să inainteze, August a. c. şi pe urm~ in 
OHciului J udetan al cerealelor = de Sâmbătă a fiecărei 

1. Un tabel de cantităţile şi mâni, Oficiului Judeţan al 
felul cerealelor cumpărate şi reale lor următoarele: 
luate la cursul săptămâneil in 1. Un tabel de 
cuprinsul judeţului, dela pro- introduse in judeţ, cu 
ducătorii saU comercianţii de pe coloane, a judeţelor 
c~reale I de vin, 

2. Un tabel de cantităţile şi 2. Un tabel de cerealele 
felul cerealelor cumpărate şi se din judeţ cu arătarea 
luate In primire din alte judeţe deţului de u~de au fost 
pe fiecare judeţ In parte, in 3 U t b 1 d 
cursul săptămânU. . n a e e 

Tl~1.., ....... --, 1_ -d. .Ă.~6~~4 f OA I de cereale exportate cu 
Prefect, rea aeSUnalll::l. 

Co'onel Alexandru Nasta Ori ce abatere sau Inl 
Şeful Servo Adm. al atrag? . după sine I 

Disc. 

1. Hegedus (UDRI 

Ofic. Cerealelor: sancţlUnllor prevăzute 
36.70 Dr. Nicoară cretul Leg~ No. 2067-
30.08 ------......... ------ in Instrucţ1unile de 2. Pop Vasile IUDR) 

3. Trufăşllll IElectrlca) 27. Prefectura jud. Timiş-Torontal in aplicare. 

4. Neguţescu (CFR) 26.05 Serviciul administrativ Timişoara, la 4 August 

Prăjină 

1. Fâc (UORI 
2 Zeno Dragomlr (UDR) 
3. GaSilar (UDRI 
4. Murgll (E.) 

110 m. ~ârduri. 
'. Sch5rfog rUDR) 18 
2. Trufăşilă lE.) IS.9 
3. Neagu (C.FR) 19.7 
4. Guran (UDRJ 21 

Ciocan 

L IOGtmovlcl (CFR) 43.27 

3.20 
3.20 
2.90 
2.40 

Record national 
2. Pascu (CFR) 
3. Hegedus (UDR) 

500 m. plat. 

1. Scovara (UDR) 
2, Pascu ((FR) 
3. Tlnell ( _ ) 
4. Mlhuţ ( .. ) 

Lungime 
1. fielba (UDI<) 
2. Neguţescu (CFRj 
3. Papp tE.) 
4. Pop V ~slle IUDRj 

200 m. plat. 

30.30 
29.20 

17.5S.4 
18.17 
18-59 
19.40.03 

5.73 
5.57 
5.49 
5.45 

1. Coman (&) 2~5 
2. Costescu (~FR) 26 
3. Mătăsăreanu (UDR) 27.9 

Triplu salt 

1. Negutescu (CFRj 
2. Negarlu mDR) 
3. erina ( " ) 
4. Neagu ţCFR) 

Stafete 4X 100 

11.60 
11.54 
11.49 
10.58 

Oficiul cerealelor 
Că tre Prefect, . I Colonel Alexandra 

Comercianţi de Cereale din Ju-
deţ Şeful Servo Adm. al 

In vederea executarU dispo· reale1or; Dr. 

Agentură generală, de comert, Timişoara II. Strada an 
gll:~t Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 
~lJlo~eşte vânzări, cumpărări, schimburi şi 
1J~.o~tle. Toale .anunţurUe pentru vânzări de case, 
pa.m~antf cum ~1 cele, pentru inchirierea locuinţelor,· 
bbcam gratUit in ztare, şi servim clienţilor 
info~~aţii1e in le.gătură cu formalităţile ce 
depltnlle spre a fi aprobate de către Oficiul de 'l1,",.,·a, 

Case ieftine de vânzare: Circ. II. In ren Ira OrIJvi(a, ieftin de 
Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădină, 2 corpuri de case. 
apă şi canal in stradă: casl cu 3 carne- Tufungerle, in circ. IV, la 
re, baie, bucătărie, camară şi separat Ocazre: Băcănie cu 421 
1 cameră şi bucătărie cu apă ,i canal; scrişi, cu preţul numai de 
ca~ă cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 pentru inventar. 
~~mere şi dependinţe, curte mare, apă De vânzare, 5 jug!re 
ŞI callill JU curte; ca5a noua, cu .) came- celabile pentru locuri de ~ 
re, sala, bucătărie, cămară, cameră Tttrnu-SeverÎn: de vânzare 
pentru bae, pivniţă, curte şi grădinăi locuri şi case, cu preţuri 
cad Cu 7 locuinte II câte o camerll si tin .. 
bucătărie, apă şi canal in stradă De vânzare 2 jugăre pl!llÎll l 

Cir. III Cas! nouă, 3 camere şi depen- la 1 km. de Timişoara, bun 
dinte, la tranvaij casă cu s~bsol termi- mă. 
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la pa Idem 7 jug!re şi alt lot de 
ziţie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă cu aproape de Timişoua. 
4 camere şi dependinţie, curte ,i grădi- Casă cu grădină 216 stj 
nă. Cir. V. Casă compusă din ~ came- 250.000. 
re şi dependiţie. cu curte şi grădină. Casă cu prăvălii şi 2 etaje, la 
Fratelia. Casă cu 2 camere, antreu, Locur; de case: circ. 1. 
bucătărie, cămară, curte şi grădină, natia j circ. I 3 loturi, circ. 
zidire cărămidă arsă, pompă şi apaduct Meha/ă: Casă cu 5 locuinţe lei 

Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- Idem, casă !x3 şi 711 
dinte, curte şi grădină, 95 ,i 105.000 lei pendinţe. 

Pentru anun1urile apărute in acest cadru 
.. Dacia Felhr"f telefon 1861 

1. U.D.R. 487 (Echipa: Roşu 
II. Bednaş, Sckornlg, Roşu 1.) 

SE ANGAJEAZĂ imediat un bun bu- preferinJă în centru, a se 
cătar sau bucătăreasă care să ştie să Administraţia ziarului. 

2. Electrica 49 I (EchIpa 1 Co
man, Bulbaş, TrufăşUă, Papp) 

3. C.F.R. 52: (Echipa I Neagu 
Bălteanu, Cărbunarlu, Boboloţtu). 

lucreze şi grătar Doritorii se Tor adre- CAUT domnişoară sau 
sa la Administratia ziarului. birou. Poate fi incepăI!oare· 

SE CADrĂ 'un local de restaurant, de 
va w, birou de ziare, 
C. Brătianu 45 

ărbătească şi croitorie 

IOAN COSMA 
M d ... a b o 

b1' -. (F o s t HOR BAT Z) 
are asorhment de sfofe fIne, desene exclusive si articole de mod ~ b ...... b'-'t '-' 

TIM I Ş o A RAI., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELE;O;~:. ;~~~~ 
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~ .. -------------.. --...... --.. _ ... ------.......... -............... --.. ~ 
Ro~ânii şi-au dat întâlnire Terasa D fW( 1 N" S (1 D" 
bată seara 9 August 1941 la .,1} 111 D U 

de sub conducerea domnului 
Florian Brânzuş, 

din Cluj 

nde publicul va avea prilejul să asculte orchestra virfuosului I...-ută 10 VIŢA cu toti copiii săi 
fâncări gustuoase _.- Bucătă~ie românească - Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 
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Ponia Statele,: Unite Colaborarea '" 
. Franco .. Germana 

flotei Japoniei - Considerente 
strategice asupra unui răsboiu 
în Pacific 

... (UT.s..). - r>.l __ j 

ce in ce mai iminentă a 
I ' uuul conHict armat 

şi USA şi care a 
in prezent în stare 

aşteptând doar momen
rit, a concurat necon

stabilirea unul echilibru 
Japonia e o ţară ex

a mli.rHor. Pentru imperiul 
formarea unei f10te pu

a de răsboiu era o necesi
• indispensabilă. Dea

impuse de Was
prin pactul Iimitărit to
flotei de răsboiu din 

an fost primite de Japo
o nedreptate deosebit de 

- Sonsecinţa acestui 
să fie scoaterea din 
număr de 16 maTÎ 

răsboiu, renuntându-se 
'şi timp, la construirea 
opt vase de răsboiu din 

.. stabilit de Japonia. 
incercările Ja ponlei de 

,Un cătuşele impuse. 
in faţa egoismului pu-

• __ 1-.._1_4_ "_4 __ 'Y'~ft"I~,d,",,, Lon-
dra şi T okio. Acum in sfârşit. 
Japonia a putut să-şi consacre 
nestingherită de nimeni. asupra 
creerii unei flote puternice im
pusă de necesităţile politice şi 
gtrategice. Din acest an se îngri
jeşte spre marele necaz al ce
lorlalte puteri maritime, nu nu
mai de o rapidă desvoltaTe a 
ilotei sali', dar şi de ţiuerea u
nut s<cret absolut al planurilor 
nouilar construcţii de vaie. Pen
tru acest motiv, nici in Europa 
nici In Statele Uulh::, nu 3C ;;I\{C> 

sigur câtuşi de puţin, cât de 
multe vase de linie posedă Ja
ponia astăzi-o D~spre vreo datA 
precisă asupra crucişetoarelor şi a 
tipurilor de va~e mal miel, nici 
nu poate fi vorba. Pe de altă 
parte Insă. se ştie foarte bine 
cât de sistematic şi conştientă 
de misiunea sa şi-a construit 
Japonia marina sa şi in mod 
deosebit, de cât patriotism şi 
spirit de iertfă sunt animate e
chipagiile marinel sale. Iar ma
rina americană 1 Construcţia ei 

fect utilate şi posedă o viteză 
mai mare de cat concurenu:n: lUI 

din Oceanul Pacific. 
Cu prilejul acelei tensiuni pc· 

nUce din acest spaţiu, au fost 
impinse cu un salt in plus, până 
în Insulele Haway, mari părţi 
din flota americană. Dela tnce 
putul lui 1941, au inaintat şi mai 
departe, până la FUipine, Hong
konll. Singapur şi Insulele Indii
lor Olandeze, unde sunt totuşi 
risipite şi despărţite de bazele 
principale proprii prin vastul 
OooAn. In eonsecintă.· Japonia 
dimpotrivă, areposibUitatea de 
a-şi ţine forţele ei principale 
concentrate tn apele sale proprit. 
In punctele sale strategice şi 
lângă şantier ele sale proprit. 

Este dela sine Inţeles pentru 
oricine. riscul acestei distribuţii 
a forţelor maritime americane. 
Pentru USA constitue nodul 
gordian al inferiorităţii sale şi 
avantagii în plus pentru Japo
nezi, prin condiţiile situaţiei geo
strategice; impuse adversarului. 

anglo·saxone. Acest ego
şi rea voInţă a State

Angliei au determi
'''.,""'''T1''H Nipon in an:.111935, 

din Liga Naţiunilor şi să 

~ fost condusă şi ~xecutată dela Japonia nu se teme de 
tnceputul secolulUI .f~ mod n~re- nici un conflict 
gulat şi după capItcli: echlpa-

în acelaş timp conven
in ceeace priveşte f1otele, 

giile ei sunt Ilpsite complet de japonia reprezintă astfel o pu
experienţele unui răsboiu mo- t re maritimă de primtl clasa, in 
dem. fall căreia şi cel mai puternic 

Care poate fi efectivul flotei Japoniei? 
mare probabilitate se poa· înumăra la începerea războiului 

că Japonia, din 1935, impotriva Chinei, 6 escadre, cu 
II marit flota cu (;jrcu 20 la. echipagii compug. din 1Q.OOO de 

prin nouile constructii de soldati activi. De atunci trebuie 
de războiu. In acysi caz, să fi lost mărit considerabil, 

ar trebui să posede cel deoarece flota japoneză ac(io· 
13 vase de linie. dintre nează, necontenit pe coastele 

3 abSolut modern". al că- Chinei ca şi la gurile marilor 
ionaj Comportă 40-45.000 fluvii, unde hidroaviaţia tra deo· 
, 14-15 crucişitoare grele seblt de activă. 
10,000 de tone şi mai mari, 

30 crucişitoare uşoare, 8-
.'lse port-avioane, 140 dis

re şi mari torpiloart, 
60 submarine, ca şi un 

număr de pui/oare de mine 
de transport de male

de răsboiu şi fot felul de 
SPeciale. Esenta flotei ia· 

vasele ei de linie sunt, 
sau au fost comp19t 

WiIl~l,n",,.te de curând. Vasele 
Hnle sunt înarmate cu tunuri 
35,6-40.6 cm, Ca arme prin. 

Crucişetoarele lac porle 
absolut noui de vase 

.,ueaS~~mj~n"'ll şi dlstrugăloarele 
arinele. Aceste date, deŞi 

• au lost in dese rân
mentionate în preSa omeri
producând in acelaş timp 

Englezilor multe dureri de 
Totuşi asupra unitătilor de 
;aponeze nou construite, nu 

putut cunoaşte nimic precis 
în prezent, In afară de 

J'ogi. 
Corpul aviatic anuai flotei 

;, 

o comparaţie intre 
flota japoneză şi 

cea a Statelor Unite 

adversar trebuie să aibă respect. 
în cazul că obiectivele sale se 
cnareapta c.:!l/rc ~puţlul Oceanului 
Pacific, sau câtă vreme punctele 
sale shbe Se gasesc în acest spa
tiu. Singflrll fJtiVl'rsart De cart il 
are JapOnia aici, sunt tot USA 
şi Anglia. In Ofensiva des!ăşu
rută asupra poseslilor transocea
n/ce şi tronsmarlne Inamice, ar· 
mata terestfă joacă un rol extrem 
de Important. Căci cel mai neîn
semnat punct strategic trebuie să 
fie ocupat exclusiv, de această 
armată, şi tTebule tncont/nuu ţi
nut în mână, pentru ca flota să 
tie cât mai puţin posibil împovă
rată prin apărarea sa proprie. 

Armata japoniei s'a dovedit 
cea mai perfect pusă la punct, 
simboiilJând desăvârştrea armate
lor terestre şi demonstrând a
ceasta din pUn, in ceZe mai multe 
răsboale susţinute de japonia in 
acest secol. 

A sosit 

BERLIN, 2. - (Uta) 1n ris, a luai cunoştiÎntă că 
adunarea generală a Con. ,,1. G. Farben" a particÎpat 
cemulu; produselor chimice cu circa 50 0/G la capitalul 
franceze "Etablissements pe actiuni al concernului 
Kuhlman" din Paris. a fost chimic francez şi prin acest 
făcută comunicarea referi- fapt, s'a deschis calea co· 
toare la luzionarea cu ce- laborării ambelor grupuri 
lcl,.llo ,nlronrindt:!ri similare de industrii. Se accentuează 
şi stabilirea unei strânse asupra faptUlUI ca lnlteprm· 
comuniuni de interese cu derile societăţii .Kuhlman" 
marele Concern al chimi,,'i au suferit prea puţin din 
germane ,. r. G. Farben". In caUZa evenimentelor răsbo
primăvara ocastui an "Eta- iului. Fabricile evacuate in 
bJissemente Kuhlman" au timpul ostilitătilor. găsindu<" 
fuzionat cu 3 societăţi care se în Nordul Frantei, au 
repzezintă împreună un ca- fost redeschise toate intre 
pitat de 14 milionne. Prin MarUl} şi Noembrie 1940, 
aceasta, s'a realizat ridica- Prin colaborarea germană, 
rpa capitalului dela 506 mi~ întrep~inderea îşi . va m~rt 
1· 1 520 ./. I:upacrtafea sa cu ctrca 601._ 
IOane a mI IOane S t fă" "t d' e aş eap In vn or In 

franci. această comuniune de inie-
Adunarea generală a a- rese, mari avantagii mate

cestei societăti ţinută la Pa- riale pentru ambele liiri. 
......................................... 
Constituirea Consiliului. comunal 

al municipiului Timişoara 
Azi la orele 12 a avut loc 

la primărie o şedinţă de con
stituirea a Consiliului comunal 
al municipiului Timişoara. 

A prezidat d. primar Dr. 
Eu~en Pop. Dsa a citit şi ex
plicat dispoziţiunile Ministerului 
de interne referitor la infiio· 
ţ .. ro~ Con<l4HttI111. care aDoi s'a 
constituit după cum urmează: 

Dr. Eugen Pop prlmar, pre
sedinte. Ioan Fllîp, secretarul 
general al primătlei, dr. lih. 
Oprea, şdul contenciosului pri
măriei, dr. Lec-nte Munteanu. 
medicul şef al municipiului. dr. 
Alex. Haşaşiu, medic şef vete
rinar, inli. Vasile Ciurceu, şe
ful serviciului tehnic comunal, 
Sabin Evuţeanu, inspectorul 
general şef al lovăţământului 
din regiunea Timişoarei. al hi
tect Edmund Stanzel, Traian 
Mircu, administrator Hnanciar 
Pavel Bosică, in"pectoT şcolar 
judeţan, Alex. Bllzoianu, prim 
procuror. N. Popescu, Inspector 
agricol, IuHu lIincea, inspector 
comercial, ing. Llvius Faur, in
spector general industrial, dr. 
N. Buteanu. inspector general 

sanitar, Ing. Mâ\iu, Inspector 
~enpral cadastral, ing, lou Ca
raminu, inspector general silvic 
dr. Tiberiu Cristea, inspector 
general zootehnic, ing. 1. Olten
schi, inspector general de dru
muri. ing. Severineanu, inspec
tor genera \ C. F. R., inS!- Gh. 
Ionescu. inspector general P.T.T. 
dr. Patrlchte Ţlucrii, }'! otQPQ
pul Tlmişoarel, dr. Raţju. ca
nonicul rom. unit, Lothar Untu
'Wog .. r, r~prC''Z~nhlntul bisericH 
rom-catolice, maior Constantin 
Micu, chestorul poliţiei, P1"of. 
Ştefan German, directorul lic~
ului comercial, ca cel mal vechi 
director de şcoală şi petre Po
pescu, Inspector gen;o;ral al 
muncii, ca membrU. 

Pe lângă aceştia mal fac par
te din coosUlu şi şeHi . de ser
viciu ai primă-dei, după CliZ~ 

când se discută probleme car~ 
intereseazl serviciul ce-l con
duc. 

Consiliul are numai voi cQn~ 
sultatîv, şi nU deHberaUv, In 
toate problemele mttpidpal<l. 

lrr 
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INFOBMATIUNI 'Supuşii americani din 
vor fi repafriati 

Japon 

Mâine, Miercuri 6 August,fiind 
sărbătoare (.Schimbarea la Ja
tă-), ziarul nostru va apare 101 
7 August, la ora Qbieinuilă, a· 
decă la ora 19. 

li 
Printre premiile pe care Aca

demia Română le va acorda în 
sesiunea ei generală din 194~ şi 
la sesiunile următoare, SUnt câ
teva cu subied-a date, care pri
vesc direct viaţa şi istoria Tran
silvaniei, Blnatului, Cdşaoei şi 
Maramureş llul, şi anume: 

1. Premiul Statului Gh, Asa
chi, de SO.COO lei. cu subiectul 
"Contribuţiunea Românilor din 
Banat în veacul al XIX-lea la 
progresul Statului român", cu 
t~rlDen de prezenbre a manu~
crlseJor la Academia Română 

. până la 3l Decemvrie 19·U. 
2. Premiul Ioan şi Emilia Dr. 

Raţh1, de 25.000 lei, cu subier
tul Of Vieaţa şi activitatea D rului 
Ioan Raţiu şi a soţiei sale Emf
Ha", cu termen de prezentare a 
manuscriselor la Academia Ro 
mână până la 31 Decemvrie 
1941. 

3. Premiul NăstureJ, de 5.000 
JeI, cu subiectul .Studiu asupra 
Istoriei oraşului Lugoi" cu ter
men de prezentare a manuscrl· 
selor la Academia Română până 
Ja 31 Decemvrie 1942. 

4. Premiul Ion C. Mihail. de 
50.000 lei, cu subiectul "Istoria 
luptelor naţionale din T ransi! va
nia, Banat, Crişana şi Maramu
reş dela 1848 până la 1918". cu 
termen de prezentare a manUs
criselor la Academia Română 
până la 31 Decemvrie 1942. 

• 
Peste câteva zile se 

va deschide prImul 
... ".gazln româneac -
..,ec~mtaflat - de mA .. 
DU~. ,. marochloArie, 
sub firma "HANSA", 
pa-opriet ... fUnd d. Au
rei Lacacia. . 

• 
Pentru intregul material 

apărut in acest ziar - fără 
semnătură sau cu pseudo
nim - răspunde numaI d, 
Const. 1. Ştefănescu, dire a 
torul nostra, care e totodată 
,i girant responsabil. 

14 
BUCUREŞTI, 5 (Radorl.

Direcţiunea generală P.T.T. a
duce la cunoştinţă că se admit 
expedieri şi .,mostre fără va
Ioa re". Ele vor fi depuse des
chis, pentru a le verifica: conţi
nutul şi nu vor conţine cores
pondentă particulară. Probele 
5unt supuse controlului cenzurii. 

BeţI deJicioasa - dar 
adevărata! - apă mine· 
rală, naturală şi purga
tivă, fără dureri: " MA· 
GUS". 

De vânzare "MAOUS" 
S. A., B.dul Regele Fer
djnand No. 1 lângă co
fetăria "Bulevard" spre 
cazarmă. 

II 
Ieri dimineaţl In sh'ada Va

sUe Alexandri, numărul 7, a mu
rit subit, văduva Gowsolt Elisa
beta în vârstă, de 65 ani. Orga
nele poliţieneşti cercetează cauza 
morţii. 

BUCUREŞTI, 5 (Rador).
Luni a nuc loc la spitalul "Eli
as" o şezltoare pentru răniţii 
germa nf. A asistat generalul von 
Speidel, colonel von Gsternber~ 
a taşat militar german, Stancov 
şeful secţiei propagandei româ 
ne, Filarmonica precum şi mai 
mulţi artişti. 

TOKIO, 5 (Rador) - A.\re se arată că autoritătilelSă fie repatriati 
genţia "ŞbfaD1u anunţă: Zi- Statelor Unite ar fi hotărât 'Iii americani 
arul "Nichl-Nichi" publică să trimită în Japonia Va-
telegrama Washjngton În ca· poare pe bordul cărora Japonia. 
mllillllllJl! m:ilIi; IHlillllllJilI :WIW. UIlIl/lIIl1l1!lIIlillIIlIlillIIi/IiIllIllIlIllJ IllIfllllllfllllllJllIU lJllllfllJlliJillllilili IlIlllilllltlli 1!lI:J!1i lIillllllilliiUII! !llIi mlii/lll! I ilJll U'II fi nllllllllllll'lllltllllliilill'lI!lIIl!fI!lMml!l!ro 

Mai mulţi artlştl aJ operei Ro
mâne şi-au dat concursul. In 
numele rănIţilor germani a mul
ţumit colonelul dr. Mrui!e pentru 
frumosul spectacol, care a dus la 
o strânsl frăţie de arme ro
mâna- germane. 

Lipsa 
şi 

de benzină D. Ionel PerIca 
metale în U.S.A. un concer~if!ja 

ABONAMENTE:Peuu an 
- 600 lei; pe şase luni-
300 lei; pe trei luni - 150 
lei; pentru instituţii de Stat 
şi intreprinderi particulare 
- 2000 lei. 

-0-

NEW~ YORK. 5 (Rador) - pleci distribuIre abenzinei fafă 
Corespondentul agentiei "Şte- de particulari. 
tani' comunică' > NEW YORK, 5 (Rador)-

In Statele Unite ş' au luat Corespondentul agenţiei "Şte
noui măsuri ca privire la con- fani" comunică s 
sumul b.nzinl?i. Dum'nicilp, în In Statele Unite s'a deci~ 
toate slatl?le din partea centra- shângerea tuturor fiere lor ve
lă, s'a interZis de a se furni. ehi, în special a resturilor tit' 
za carburanti automobil/şti/ar aluminiu. 
intre orele 7-19. Se crpde, ca Aceasta pentru a se face fa
aCeastă măsură va aduce altel~ ţă lipsei tot mai accentuate de 
şi mai graVfl de asista com- ce se simte pe piata metalelor. 

Apa minera lă - cea ade vă- lIUIlUU!ill!/lIil!ll!!!!!!ID i!lH!lillilllIi'lIlilIIllililIIi!il!liillii:;: llIililllllUiillllllll!lIl1l!llil!liillllllli1l UlI!1 1111111111 1II1il1i1l11l1l11l1!IIHiliiilii 11111111111 ilili 
rată - "MAGUS" este un re
mediu specific contra bolilor de: 
stomac, colici. dispepsii, fi
cat, fiere, icter, malarie, etc. Aviaţia 

'W germana 
In special pentru efectul. ei 

nedureros {fără coHcO, întrece a 
toale apele medicinale purgatlve. 

Împiedecat un atac naval 
sovietic În Baltică 

BERLIN 5 (Radrr). - A- toare atacând cu armele de 

la care sunt 
toate ţărite 
pante la cru 
Ira bolşevicilor. 

BERLIN, 5 
Ionel Perlea, dirijor 
pera Română. se 
Germania, unde va 
un concert la care 
invitate toate ţările 
cipante la cruciada 
bolşevismului. 
este numit .Dela 
Inghetat la Marea 
Ac~st act este o noUă 
rigă Ia înfrăţirea 
română. cimentată pe 
pul de luptă. Pentru efectul ei considerabil 

de disolvare a pietrelor la fiere, 
este recomandată de toţi spe
cia liştii. 

Apa .Magus" - cea adevă
vărată - este de vânzare la 
"MAGUS" S. A., Bdl. Regele 
Ferdinand Nr. 1, lângă cofetă
da "Bulevard II f spre cazarmă. 

vioane de vânătoare ger ma- bord dislrugătoarele inamice, ,i!I!!IIIIIII!lHIIIiIIiIlIIIUOUIIIIH!111II111111:illlllll!!l1!llli,r;' 
ne au împiedecat la 1 Au· le-au silit să o ia la fugă. , 
gust, în Marea Baltică, un UD distrugător sovhtic as. • • 
atac al unei formaţii navale luat foc. Două avioane so- erVICIU a 
uşoare sovietice. ° vedetă vieti ce, care IDcercaseră să • 
bolşevică a fost seu fundată. ia parte la luptă, au fost MIlano':" Zagre 
Avioane germane de vână- doborite. 

nllllllln IimlltllllllllllllllllllllllllllH!!IIllUIiUIIUUIfIlUl fllllt!1II111I1l1!fllIl'IIWlIIIIIIll1U1tlil!lIlJIII II;;il:1 ii !!Iiiilliiii il' 1lIIlllIIllIilWllim: UlilllIlI!ii!l!l!iI!Ill !I11111111i1ll1ii1!11l1llllillWI!I!lJiiWif!: ':lfIi. 'IHUJl/iII:lll1 :lIJlliJ!iBi!lIII!ll!!1 

Noul preţ al făinei 
BUCUREŞTI, 5 (Rador).- făină albă, iar lei 15,50 fă

Subsecretal'iatul de stat al a- ioa populara. PâinE:-a se va 
provizionărilor, a dat o deci- fabrica din taină populară de 
zie prin care se stabileşte fă· grâu amestecat cel mult 10 
ina aIbă la 50 lei Ull kgr., la sută făină orz, secară 
făina populară la 14 lei kgr. cartofi. 
Moara cu toate taxele Si tim. 'Se vor putea fabrica numai 
brele sunt cuprinse in preţ. chilie şi cornuri tn greutate 
In celtlalte localităţi pretul de 60. grame, cu pretul de 
făinei se va fixa de municipii 
şi primării şi nu vor depăşi 4 lei bw.:ata. La domiciliu, 
pe cel precedent faxat la BL:- pâinea se vinde cu 50 bani 
cureşti. La deiailişti 55 kgr. mai scump. 

Furt de milioane 
I în Capitală 
BUCUREŞTI, 5 (Rador)

Ăcum câteva săptămâni s'au 
furat câteva milione dela firma 
"Arata". In urma un~i note in
formative a poHţiei Capitalei 
comlsar Ălmăşanu şeful poliţiei 
Alud, a întrepries cercetări 
largi care au dus curând Ia un 
rezultat satisfăcător, cel urmă· 
rit fiind Ion Augustin din com. 
Gârbova Jud. Aiud. Făcâl1du-se 
percheziţie. s'au găsit într'un 
geamantan peste un milion şi 
opt sate mU lei furaţi de la fir
ma .. Arata". A fost arestat şi 
înaintat parchetului. 

lI/lllllflIlJlll!!!IIiJ iUlIIIU!li!lIlilllllh lllll«l!!!IIIIUmilfl,IIII!II!1!l!HlIII!ltIIU!llIlI.liIIJi!!illii!!!I!I!!:,:!'::!' lI/!llIIlIlfl!l!illlllllilIlI!E!lilll!lllllll!!iill 11I!111!lIllUlllmrlliIRllllltIl!lrll!l!liltllllllllllllll!itlllllllllil/lfH:r.1II11l1l111lllI/IIIII 

Regimul evreilor În Bucovina 

Budapesta 
RO~IA5L (Rador). ~ 

serviciu aerian pentru 
geri şi mărfuri a fost 
gumt pe Linia Milano. 
{ia-Zagreb Budapesta . 
nul care a inaugurat 
dul, a facut calătoda n 
de pat.tu ore inclusiv 

Ştiri externe 
-0-

BERLI N, 5 (Rodar).-
22 IunIe un regiment de 
feroviar german, a reparat 
kilomf'tri cale ferală, a 
sau reparat 440 ace şi a 
la lărgimea contdenlală 520 
cale ferată sovietică. 

~ 

BERLlN 5, (RadoT).

formaţIe de trar smislune 
mană a surprins cinci 

BUCUREŞTI, 5 (Rador). - şti evrei (medici, dentişti. darmeriei şi militare vor aduce sovietici in/r'o pădure, dela 
D. Rioşeanu, împuternicilnl avocaţi, ingineri. etc.) vor la indeplinire aceastlordonan1ă, au aflat ca două regimenti 
d-lui general Antonescu pen pune imediat la intrarea care va Intra ia vigoare pentru vietice erou Qscunse în 
tru admini strarea Bucovinei, c!ădirilor .în cari Î~i ,:xerCi-

1 

dis~ozjţiunile dela art. J, 2, ~, Radio t.legraftştii germani 
a dat două ordonanţe care ta profesIunea: tabltţe cu 4 din chiar momentul aflşăni. inştiinţat diviZiile lor, co" 
definesc regimul ce se va numele, pronumele, profe- iar pentru cele dela art. 5 şi 6 luat dispozitiile necesar" 
aplica evreilor pe întrell cu· siunea, Indicaţia "evreu" şi In termen de trelzile dela data ca după două ore cele două 
priasul Bucovinei orele de consultaţii. afişării. [liml!nie sov'etic, erau i .. ,."fI'Il1{,tiVt, 

Art. 1. Circulaţia evreilor Art. 6. Evreii de orice aex PQrte din ele sau predat. 
este cu desăvârşire interzisă sunt obligaţi a purta Î.n par- II fui a fost nimicit. 
in grupuri mai mari de trei tea stângă, pe piept, prins in Cea de a doua ordo- II 
persoane şi nu se poate fa. mod vizibiJ, un semn djstinc- nanţă priveşte pe cei care HELSINKI, 5 (Radar). 
ce decât între orele 6 şi 20.' tiv, format din două triun- se fac vinovaţi de acte de Corespondentul a~en+iei 

Art. 2. Evreii nu pot face Qhiuri echilaterale, cu bază 6 ~ 
cumpărături decât între 0- de 6 centimetri, suprapuse viOlenţă în contra ofiteri .. N. B. U anunţă, că 
rele 9.30 şi U.Pâinea va putea in aşa - fel ca să formeze lor, ostaşilor, functionari- le australian şi nt::v.t.t;;,1 ...... • 
fi cumpărată Începând dela usleaua evreiască" şi care lor de stat români, ger- au decis să rupă 
orele 6. se1bva ~onfeeţiona din pânză mani sau italieni. diplomatice cu Finlanda. 

ArI. 3. Se interzice cu de- ga ena. AC ti fi t ţ' 
săvârşir" fjrmele evreieşti Art. 1. Orice abatere dela eş a vor execu al. 
la magaziile. prezenta ordonanţă va fi pe Joc. STOCKHOLM 5, (Rador)-

Arl. 4. Se interzice la mod sancţionată cu internarea Dacă autorul actului de Corespondontul agentiei DNS, 
deosebit arborarea o ricărui imediată În lagăr, in afară viOlenţă este evreu in- transmite: , 
fel de drapele la prăvăliile de pedepsele mal grave ce ternat ln lagăr 1n Din Melbourne se declDra, 
şi casele evreieşti, inclusiv se .vo. putea aplica .confor~ acest caz vor fi ex~cutaţi că. mar~şalul CMstralian~1 aera'l drapelele naţionale, german legdor penale ordInare '1 . luz Wtl,ams a fost numzl şef a 
şi italian. speciale., toţii ~vreh aflaţi ln lagă- cartierului general al Joril/of 

Art. 5. Liberi! protestoni- Art. 8, Or~anele poliţieI, ian- ru) dm care face parte. aeriene auslralienfl din Lond! 

Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 
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