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Nici a. cetăţeall .a 
trebue aă aite că, Im
prumutul Reintregirii 
prezllltă ava.tagHle ta
turor ImpramuturIlor 
făcute plDă aCUm de 
Statul RomâJL C. atare 
el este imprumutul cel 
mat bull. a,ezat şi mal 
aducător de cişti~ de
cât Imprumutarile di
naintea lat. 

Jlllllllllllln 

REDA{;TOAItE-,EF 1.. 
Florie. Ciura-ŞtelAaeaeu 

AlII l!lIIlJUn 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRA TIA: 
Strada Em. Ungureanu, colţ cu 
Str. Eugen de Savoya, Tlmi,oara 

II 111111 11 IIIlit 

Telefon: 39-36. 

.-' _ : .. ~~ . 

. ~. IPrOVI~IODarea I La Ublşln8U aulost descoperite 15 cadavre 
Europei aSigurata prin ' , Sfârsitul întrozitor sI t .. timp-In" vietim@ ale regimului bolşevio 
~" , me~Oda tierman8 · 

134°10 S8 VI realiza Delt,. 
Europa uria aceasta me

tod4 

BERLIN, 10 ..: (UTA). Daci 
Intreaga Europl In demomul eco
nomiei agricole s'ar putea ridica 
la standardul de capacitate ger
mani. ahinci s'ar .. ridica gradul 
.. p",o".h.Jo .. A~U pd ...... Jjlua.",-v PI"U-

prii dela I1n procent de 910 /° la 
134% şi In ' acest caz, ' In loc de 
343 de milioane vor fi hrănit' 460 
miilea ne de locuitori. Toate aee- _ 
ate conBtde~tfl1nl B~ti8Uce- le-. 
stabilit cu competenţă şi precizie 
Institutul de Cercetări statfstlce 
din BerUn. 
. Se va arlta pe scurt cum a pu
tut Germania si-şi sporea Ici pro
ductia economiei sale agricole in 
primB doi anf de războI. Braţele 
de IUIr~u oare lipseau, au fost In
locuite prin introducerea de lucri
tort a~dcoU străini ,1 mal ales 

-,ptfa prizonierii de rii.zbof, al el-
-/ ~or număr total tnsumează mal 
, mult de 1 milion şI jumătate de 

dmenf. 

Partidul national-socialist cu 
toate organb:aţltle sale acontrl
bult din răsputeri la stringerea 
recolte lor. Prin organizarea muncii 
Ia maşinile agricole Intrebuintate, 
prlu pregătfrea sistematic' a BO
lulul cU ajutorul Ingrăşămlntelor 

necesare, utilizate In cantităţi tot 
aşa de mari ca şi Inainte de in
ceperea rizbolulul, a fost cu pU4 

tinţi si se ereleze conditflle op
Ume ale unei recolte excepţionale 
datoritl bătălieI rodnlce a produc
,tUlor' pentru tăzbot, 

MAsurile pentru extinderea te
renurilor cultivate cu mijloace fu~ 
taiere, prin cari s'a putut plstra 
aproape la acelaşi Inălţime, Bitua-
tIa crescltorHlor de ... ite ca şi Ina 
Inte de război, s'au dovedit Incu-
nunate de sUcces. . 

Cel mal mare rezultat I ~ a obţi
nut economia agricolă prin urca
rea productiei de unt, care lu 
1940 a fost cu 55°/0 mai mare de 
elt media ultlmilor S ani Inainte 
de labucnlrea ostllitlţllor actuale. 

... 

BUCURESTI, 10 (Rador). - In 
partea din fund a curiH fostului 
looAI olooa"alAtul.d HaHtlD dIg 
Chişinău (str. VHlor) devenit 'a 
Umpul regimului sovietic sedltrl 
central al G. P. lT.,-uluf, local ta 
prezent distrus complet, fntr'u. 
loc tngrldit cu scândurllnalte, s'aQ 
descoperit nltlmUe victime ale re. 
glmulul bolşevic. . 
, Execuţia se flcea ' in beciul fos

tului consulat, unde sunt urme e
vidente de acestea şi und~ s'au 
gAsit doul tlrgt pitate de !ân~e. 

Primele cercetări au inceput la: 
" SeptemTt'ie şi au dus după 5ă
pAturi Intense la deshumarea a 75 
cadane, din care un grup de 1 ~ 
aruncate intr'o groapă comună, a
"Iur lnâlnUe 'ŞI." unele .chia~ ti pt: 
cloarele legate ~ 

Unele cadavre erElU fncostume 
sumare (pijamale clmAşt de noap
te), ceiace denotă, el vlctfmele 

Intre Turcia 

erau ridicate In timpul nopţII de 
acasă şi executate fără a fi cerce
\.:.te :;tl ju.dt:calt:, 

, S'au găsit şepcf, aparaţinând e
levilor dela ltceul .. Hajdeu·. două 
... ~ ~o 1" .. 00.. cUat .. o CAre una G -

partinând probabil preotului Tu~ 
dorache, fost fruntaş legionar şi 
uniformele a şase ceferişti Imbrl
când trupuri cue nu au putut fi 
tdentiUcate. Din sentlnlele de con
camnare găsite asupra cadavrelor 
deshulDate, se bănue exIstenţa 
printre cel ucisi a fratilor P~tr~ 

'şi Pavel -Tantu, a fostului şef de 
secţie de gardieni pubUcl din Chi
şinău, Cernovschl , şi a ceferfştfIor 
Teslarul, IOD Banu, lUe Dosoftei, 
Dioni~ie Trusca, Ene Gri~ore, 
Schimbă Nicolae, VieRI Dimitl;'ie li 
Glltu Teccol'. " 

In ziua dQ 7 Septemvri• a avut 
loc inmormânfarea a 63 vielim. 
la cimilirulorlodox. S'a oficial 

• Germa'nia , Ş1 

un serviciu divin d. un sobor d. 
preoti in Irrmltl cu 1. P. S. S. Mi
tropoLUil Balan al Ardealului, 
P. S. S. L . L. Efrim Tighineanu 
şi Vasilet LăzăTescu episcopul 
'I --.9° .. ,. .... 

L P. S. S. Mitropolitul Bălan a 
sfârşit .Jujba religioasă cu C) m· 
vânfare adreşată sulllior de erl
dirzciofi adunati la locul atTfKităţilor 
. Rămăşiţele pământeşti al. vi~ 
timllior bolşevici/or au 10" tran.
porla'g In cărut' frumo, impodo-
1.;1 .. _ Jlo~ 10 ___ ;# ...... 1 orloJo_ 

La ceremonia lunfTord aa asi,
lat reprezf!nlan(ii autorităţilor ci
vil, şi militari din [ocolital.. S. 
continuă ce,cefările p,nlru desco
perirea di,părutilor din ultimul 
timp. fiind · J!rav# băna,li că tofi 
au avut aCI/laşi sfâr,it ingrozitor. 
S'au mai descoperit alt, noi ca
mere de torfurd InsfalatQ in .ub· 
solul palatului metropolitan. 

Cercdăril, sunt in cur, şi est, 
sigur că elI! vor da .la iv,alii noi 
amănunt. tol atât de fnfiordtoar •• -
1IIIIIUllllllJllJlll' .. nt .... nruffHlfltllttnIUm, lt1tl OQOOIIIIIUIIIHIIHII.n1UU .. ' HI 

au început negocieri 
. 

eCOnOmiCe 
ISTANBUL, 10 (Rador). - Co

re;;:pondentul ..&g~ntiei Stefani a-
nunţii ~ . 

D. Saracioglu minIstrul afaceri
lor străine care s'a inapoiat dela 
Ankara a fost primit Marţi de 
preşedintele RepublJcel d. Ismet 
lnonu la Flarla unde îşi face vile
glatura. 

ISTAMBUL 10 (Rador) - A
lZenţia teJeflrafică turcă anun
ţă ci la Ankara au IDceput ne
Ifocierl economic. intre Reich 
,t TUfcla. 

D. MenemeDcioglu secreta
rul general al miniaterului a. 
facuilo!' străine prezidează 
desbatel'IIe • . 

IUllllfIIllllfllUll lII lllUUUllIllUlllnll1 fir.r.tIIIll I!W!iilRJ IImll :U~IUI!H"R: rIflHHnIUIIlIUUflIIMIIRIIIr.IIUIIIJ!!llfljnnnRU3I1UUlDlmmIiHUJIIlI!JIII1 I11InIlAltIP.IIUIlII llilIlflllUDIlUlIlfltllllllUlIllUlIUllinn IRIIUlmllHUlmHlllllllliiUil/ll llUUnUlllIIl1WI 

~8 dio Moscova a anunţat: 

Anglia nllîşi ţine · făgăduelile 
ele a tl'imile ajatoale sov/elelo,. 

ISTAMBUL. 10 (Rador). - Co
respondentul agenţiei ' .. Stefani· 
transmite I 

O mare Impresie a produs asu
pra opiniei pubUce turceşti afir
matUle postului de radio din Mos
cova anume el, Anlllla uU 'şi ţine 
flgăduellle de a trimite ajutoare 
sovietelor. 

Dia cauza propajandel britanice 
opinia · publici turceasc.i credea, că 
a;utoarele trimise Rusiei de către 
Anglia el fie destul de importante. 
Recent, chiar ziarul "Jenl Sabah" 
scria. ci ajutoarele britanice trimise 
Rusiei vor fi lntenstflcate. 

01', :eritictle postului de radio 
Moscova dovedesc precfs, ci An
gUa Be măr,ineşle II. trimiti Ru
Biei drept ajutoare, numai telegra-

me de Incurajare. 
Ziarul .Soa Posta- constaU', cA 

din cele transmise de postul de 
radJo Moscova rezultă, că raportu
rile dintre U. R, S. S. fi Anglia -

DU sunt atât de cordiale pe cât ar 
dori si pară, fiindcă cele douA 
gllverne 'şi aduc acuzaţii publice. 
Aceasta inseamnA, ci este ceva ce 
nu funcţionează aşa cum ar treb.L 

• 
St.-Unite snnt amenintate de Inflatie 

WASHINGTON, 10 (Radod - I şi oameni de afaceri si renunte 
Coreapondentul ageDţiei _DNB- i la strădulntele lor pentru salarii 
comunică, 1 şi profituri mal marI. 

D. Morgenthau, secretarul te- Poporul Statelor Unite trebne 
zaurulul ar declarat Intr'o cuvin- si IUpOrte impozite mal mari. să 
tare tinutA la Boston, el St. Unite cheltueascl mal PUţlD si economl. 
sunt ameninţate de Inflaţie. . I sească mat mult ' şi sl respecte 

El a stiruit asupra necesltătli tot mal strict mlsurUe prescrise 
de a se lua .' mburl Imediat şi a . de guvern. . _. . 
făcut apel la lucrAtori, fermier! --
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1 N F O R 1,"1" A- TIU N" I Cunoscutul Cinema "APOLLO" _ spărgător Nicolae Ultimele 3 săptăminl fe~ti.,.e 
~ Nlca a evadat Jof, Vineri, SâmbiHăI 

BUCUREŞTI, 10 (Radar). -
Conform ordinului dLui Mare,ai 
-4 ... 1 ............. " -q.'J-j.rJ. M ... I."'-~ 9t _uliul"': 

tlrii activi dl/veniţi invalizi in de
cur6UI ace.tui răsboi, vor rămâne 
ma; depart. Iri cadrelll activil altl 
f';-;a~~rt ~ in;aIidit~tea -li;;ă~~-i~: 

Dr.pluriI. lor dll inaintar. se 
vor hotărl ulttlrior. 

BUCUREŞTI, 10 (Rador). _ URME ŞTERSE 
Parchetul I1fo.,. a lanut man- BUCUREŞTI, 10 (Radod. - 1 O deslăntuire s6udlJHOAro:>! CI~ 
"tUB de arel,are contra, Hona CUUUSCUIUI spargător Nicolae V., patimi omeneşti. Un subiect 
Bolomay -diG str. Athena S. Nica, condamnat 1.1 an! InchIsoare r emoţionant şi interesant 
Iancu Smer~hel dill TUlldătur ' pentru diferite "pargeri făcute In : Chrlstlna Soderbaum 
Lip.callt 5 ,i eiupal TraiaJl ţovărăşia fahnosulul axa soărdi!ito- I - 1<'_1&_ --- r\ __ 4 __ 
____ ... _ .. __ ............. ,uA ,IUL .LlmJ~, --._~ .. ~, .. ~.. A'IUlle. l'IvresciI ŞI i dela 14 Sept. - 17 Septembrie 
In't'fnuJU de Infracllune la le- Al. Tora, a reu~1t să evadeze de I RIPI NOUl" 
ge. pelltru cuculatia metalelor sub escortl. I·

A 

preţjo .. e. Ia ziua endărH Nfca fusese trl- ! Paul Hartmann 
NllmlJU aveau complici la wil:l ueIa Inchisoare VAcăreşti unde I dela 18 Sept. - 20 Septembrie 

BUCURESTI, 10 (Rador). _ D. provjncie. !şI făcea osândă. ]a tribunalul Ilfov. I .DRAGOSTE IMPERIALA· 
~eneral N. Stoenescu ministrul fi- unde avea alt proces. După terml- . nanţelor a fnspecatat fa cursul BUCUREŞTI. 10 (Radar). _ Darea procesului Nlcll a plecat dela! Jenq Jugo Gustav Fr6hl1ch 
săptămânH trecute admf"fslra1iile Ministerul Economiei Naţionale a tribunal sub paza unul sergent de : Dela 21 Sept. - 24 Sept. 
financiare din BasarabJ1\ Buco- sancţionat cU amenda de lei l·andarml. In drum spre VăcăreşU I s n J M A N" A Ai 1.::1 ă(\-Il "W" I 1 I • • •• •• ... ••• --a-- - r ~ ,-.. - ... ~ ! tlaldemarle tlalo€"'r Se Rf t 
·'V'sâJa fnuf"Si cercetez~ la Vri- In .Jlmbolla pentru.~fa·piul, ~l a 85. se abată pe str. 13 Septemvrle 7 PP s 
mul rând poaiţla problemelor fl- vândut lână altor persoane decât spre a vorbi cu un prieten.! I Inceputul reprez. Ia oreJe 5-7-~ 
nanc!are din provlncHle reaHpite organizatiilor colectoare. Pentru Jandarmul a congimţit. Ajungând Damiaesă şi Sărbători şI ta orel~ 
I P M 

• I r '" 1 t • • r- _ ............ ~ 0 ...... .., .. ''- ............. 1Il1;0:. ' .. UU wu- !"'-y' ~ ~ ....... 
A Al ... i.. .._x ... 1 _li! ____ 1____ .. n4.n... -r -- -- --, ------.. ~. 

situaţia fiscală şi mersul Imprumu- Bauer Oscar din comuna ŞimanduJ meat dat, sPărgălorul a luat fugă. --------
iulul Reintregirii. de jos, jud. Arad cu 150,000 lei. dtspărând. Sergentul jandarm Clo-
.. Ct2., .~:e'!L J2.z:.~!'i~: E!lnJf.tr..,llpJ ~E~eL E_Il.!~r!.:_~fqS9!pU't~ ~9u bI1nescu IUa a fo,qt aredAt n4>n...... 0_ 4. f~n •••• _- ' 
chiar la fafa locului, de 81'tua+la leiI SjffheU Io.H din Arad cu .... ~ ... ~"Y" 1 Intr'un Htru de apă medlcInal~ 

t 6 .MAGUS" se află următorii COOl-o 

functionarilor fiscali din acele re- 16.000 lei şi Nfedermafer Anton Gan"dh- ponentl; IoaH grupate la săruri, 
giunf, luând o serie de măsuri din comuna Şlmaadul de jos cu 1 

t b 50 000 I 1 
Sulfat de sodtu SO Na 

peo ru tm unătă11rea Boartel lor. ' e . _ IOSI Int t 'v,.,""""o mgr. fa litru - erou Sulfat de magneziu SO Mg " 
BUCUREŞTI, 10 (&:zdor). - 1-2 elevi se primesc in pensiune 1. 3 6 

Se aduc, la cunoştinla tuturor la- profesor român. Eventual şi meditatii. Str. BERLIN. 10 (Radar). - Cor.,- Sulfat de calciu'~~ °c~gr. Ia Htru 
bric~lor care au nflvo, d, f,sături Al. Bonaz Nr. 5. lingi Piaţa KiitJ. pond.ntul ag~nti~i .Rador· Iran-
Dentru liftr., pr.cum yi t(t~ălu,.i .mite; 1.6361 mgl. l/;l litru. 
t,hnic. din bumbac, să comunic, ABONA!'1ENTE: Pe un an ,Int,rnar.a lui Gandhi, - şUr, Clorura de So~I.~o~~ ~!~. Ia litr'. 
pânif la data de 15 S,pt.mvrie a. - 600 lei; pe ,ase luni -1 cuno,clltă d. abia In cur,ul zilei F." 

c. Mini,t,rului Economi.i hali o- 300 lei; pe trei luni - 150 d, aZil _ "te privită la BlTiin Clorura de potasiu CI. K. 
naZ, dir,eţia desvoltării producţiei lei; pentr~ clnstJtuţii de Stat ca un stlmn caraclill'i.lil' ni "./ini,- Clorura de 11t1~·OJI~l Lf~gr. la litru 
indu.triulfl, In mllTl şt gr,utăli, I şi Intrepr1nderl particulare - tIi fi n"igurant,i efi domn •• c şi 0.0085 m!!r. Ia litru 
n,eesitătile CII au din actl,t" ".ă- 2000 Iei. In acut .ector britanic. Clorura de amontu C1. NH. .:. 
turi, ce cantităţi au in dllpozittl.. tafiZdl"'n IUCCZ!EtMl?YD.!" n III & -&,ş~ O O O I . 1" i '1 i 1 1940 ' ".:. .., . O ? mSt'· a Htru ,. :U~U:;~;I. n l:nu(RadO~). _1 Victoria Germaniei' va lose'moa'" lodu" d. sodl~.Jo:la;.~~. 1.--;. 
Totalal donatiilor pentru armată; t . BromurA de sodiu Br. Na . 
primite pâal acum de d. prof. t ermtnarea, odată pentru totdeauna, cu supremaţia 0,0002 mgr. ]a litru 
Mlhal Antonescu vice preşedinte J di li·' i i Azotat de sodiu NO Na 
,1 {lr"ş .. dlnlo .d Inlodt'Q ",1 CQn"l- mon 8 ft f evre m i O.4l:)u mgr. (a litru 
lIuluf de mInIştri se ridIcA la Iei BERLIN 10 (Rador) - Cores- I iar aceasla nU'(I poate repeta Azotit de sodiu NO Na . 
65.518.518. pondentul agenţiel "Rador" a- indeajuns dll dQs, dacă vrea ,ă ,ti urme 

nunţă: bucurII dtl viata şi liblTtafea .a. Hldrocarb. de magn. (CO H) Mg 
Pentru intregul material a

părut in acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim
rAspunde numai d. Const.. 1. 
Ştefănescu, directorul Ilostru, 
care e totodată ,i girant res' 
ponsabll. ' 

darul "Ăogrlf[N publici un ar- _ cd Iwreimea t"butl distrusă.. 1.2490 m1r. Ia litru 
tlcol de fond semnat de d. dr. Căci, ori invingtl Iuda şi în atul Hidrocarb. de fer (CO li) Fe 
Ley în care se spune printre al- caZ poporul german va li distru. 0.0204 m/lr. la litru 
tele: o şi exterminat. ori invini!e Germa- Hidrocarb. de maog. (Ca H) i\l\n 

.. A-etlst răsboi este un răsboi nia şi in acul caZ tie va t"mina urme ~ \, 
pe Diaţă şi pe moarte, 'n care po- bdată ptmiru totdt/auna cu supre- Silice SI O 0.0120 mgr. la Uhll 
porul german tr,bue să invefe, - matia mondială a IIvreimii., Substanţe organice " " urme 

11I[!lUiHIIIIiIIIlI1n1lllJIIIlIIIIJII1I1I1UIIIl,1II11I1liIlIlHUIIlIIIIJIUIlIUJlIUJllJllIIJI:J11U1ll1llll1lillltnllllllllllnlllllllU~IUlIlIllIIJIUllIUllllllllliUIIIWllllljJJUIUUJIIlIIJllJlIilllliUl!ijIUllIIIlIIIIII!li:JI!!I!!;'HI!IlI ' !l!!!!I!::;lIl1lllIIllilIIlfIJlllllilil!lIIIIlIUilliliilliUIIIIiI Bioxid de carbon liber CO 

La Cinetna 

SADISIvWL COLECTIV IN REVOlUTIA BOLSEVICA 
,BiseRICI ItiCE!~DIATf. MDURI Dt ~PÂ.11ZURA! ," 
ŞIRUL CRiMELOR ~j JAFURILOR BOLSEvrCf 
SfÂP.i/fUJ. VIETII CIVILllAT, '!I1!fCfPIJTlJL TfROA'REIBOLSEViC{ 

CA,VlllA HORN ·WERHER HI/IZ 
TH.LOOS ·FRITZ KAMPER.S 

Dumlnecă ,. 

2 __ 

,1 la orele 11 ... 3" m 

0.0060 mgr. la litru 
T""al I? 4,'(1. 

La aceste date rezultă că apa 
medlcinalA .MAGUS" este' O apă 

I 
minerală sulfatată, sodlcă, magnezl
An" ",1 eQlekiS. (:()uc""ulr<lUi CU con· 
ţinut relativ mic de ciolurl având 
şi nitraţi şi urme de fadud şi 

J bromuri. . 

! In Slovacia 

lJa auto-camion 
l'a Drabulit Intr'Dn salt 

lunt 2 morti II 22 arav rultl 
j ., BRATISLAVA. 10 (Rador). -
J In apropiere de localitatea Sench:' 
I tad, 011 departe de oraşul Karpfen 
J fn Slovacia, un camIon automobil 
1 s·~ Jjrlibl191t 'nf,,'ul1 'i'An. "dane C~UI1-

tr O greşall a soferuluf. ~. 
: Dinţre cei 29 lucrători cari se 

aflau in autooamion rn drum spre 
un şantier, 2 lucrători şi o lucri .. 

I loare au murit pe Joc; iar 22 surit 
~ riniil grav. ~ . ... 

.1 
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[ # -JmlşOara 
182.000.000 Un pI~.ft v.:a~f do luc,~,J o<lJ111.::11'0. S. 

de malne STIRI EXTERNE· 
BERLINi 10 (Rador). - Cores

pondentul agenţiei "Radar" comu-
..4,.15 • 

Lei prevede construirea palatelor: pz-imăriei 
Ştirea in .legături cu ocuparea 

localitătil Spltzberg de englezi. toa .. 
te relaţiunlle date denotă, că acea-

ropola Banatului lasă vizita
fui O impruitl admirabilă, chiar 
.. ,.ploar., p. car~ ;-0 imp,.imd 
tardtll. sai. largi, bogăţia par-

tr fi palalel.· i sompluoas •• Şi 
nă drtlptal., cdd Timi,oara, 

I
nd imtdtat după Bucureşti, 
cel mai important şi Irumo, 
,"di';col'o de ac.astd impre
loraşul nostru ar. şi multe n.r caro ,. TOclamă locmai i .. · 

Ir.' ~1~&eu ~1;'~~'~1~' 
jc al oraşului - conţine toate 
_rile de Interes general şi di
~le construcţii, cU costul lor, 
f "'1........ I ... "·· .. "a...,.~ • 
totuare, 576,000 m. p. constru~ 
1312.000 m. p. de reparat, 65 
ba.n~ leI. Trotuare noul asfal-
(100.000 m. p. a 500 lei) 50 

. Iei, idem dln cărămidă, 20 
lei. dlo platrl 64.000 m. p., 

fO.oOO lei. In tolal, 173.400.000 

tolo, ropartl!l!:ato po 60 1tm.. 18 

f
iei j • 

. umurl, lungimea :l90 km., pa
cca 130 km. nepavate 160 km. 

j, asfalt şI calupud, 100.000 
~. 150 miI. lei j 

~,pavate pe bazli macavan, 
tOOO m. p. a 800 Iei, 360 ml!. 
I 
,. piatră, 16U ml). lell. Total, 
! mil. lei. 
pdurl pe canalul Bega, 73.800.000 I 

I • 

brtul c. Bega, 116 miI. lei j SI- , 
II, 60 mH. lei: I 
I~secarea apelor şi bllţilor. 84 
lei: 

. 

-r.-~T ---J~. -' • .&~--., .1..:.& ..... .14_ ., ...... JJ .. ~ ... 

p"rtanfa sa de c'ntru comerciali pensare şI azlIe, pentru bătrâni şl 
indu.trial şi agricol al celei mai copU, Cămin al servitoarelor, Casa 
bogal# prouindi rontâne.li. Uncrelufuf • 

Suizând toate nece,ită/ile car, Nu s'a uitat nici laturea sportivă, 
ii Bunt imperios recerute, d. primar TimIşoara fUnd prin excelenţă Un. 
Dr. Eugen Popp a Inaintat Mini.t,. oraşalsporturllor.prevlzAndu-se UD 
rului d, Interne, un plan "a,t de Palat al sporturilor (6 mi!.), Sta
lucrări, cuprinzând toale necerită. dlon (50 mii) hlpodrom etc. 
3.1822(IrIOOo fii}~"p-eTÎtru-ii'l{î;"~o;: *. ---- -~ Y-·~·~· Y"&&aA""', 

justiţiei, poHţlef, judej, Cameră a-
porat şi incadrat In planul gene~ gricolă, de muncă ect. ln schimb 
raI de lucrări al guv,rnrzlui. In plin centru avem o suprafatl de 

[
4-11, n~4' •• ~... ~.fk-'~l;( .. n4-_ __'_140 .. 
Ară interes la !:SerBn. fntrucât a-

cest panct nlt are vr'o Însemnăta
te, nici militară nici economică. 

1'1 

STOCKHOLM, 10 (Rador). -
Corespond~ntul agenligl. DNJr a
nanţă: 

Ziarul .Altonblad.t" afirmă, cd 
wtka··ă'u"pJi 'ării"tcfFeIYă,J·iifonfe-1 J; 
SOlJielde, au 10,1 a,asinaţi d, că
t" G. P. U. 

• 
f 1 

IU na. cu o cazarma m1ntara ve- i 
cir e O r che de peste 200 anf. Ea va tre- f SrOCKGOLM, 10 (Rador). _ 

bul mutată, construlndu-se acolo: La carerea guvernului at~rman, gu-
Mt$;.t .. Pft .... a. • .n. .. «ult .... ll.. tA ..... 6,1.a ... A .. 

noului plan şi completarea c. fun-
duare, J O miI. lei; 

Exproprferea terenurilor, 15 mi
lioane lei i 

anlcîlr:-a·d~f~fs~r'ătI~~el.:re..! ~râşiihîl. ~ supra"safn'teresele 'ge~m"antfo; din 
Toate acest~a sau preV"lzut, pla- ! teritorille IranJene ocupate de ruşi 
nul cuprinzaDd construirea Palatu. r' ,t englezi. .. 
lut Primăriei (65 mii), al justiţiei Ii!' 
(1"'>. .... 11\ .. 1 rb",n~,.._",J (')r:; _11\ f". 

ae vite, mera de muncă, ae agricultură, in- ~ALUNIl\., lU U<adorJ. - \,;g-
spectorate şcolan, sanitare, veterl- respondentul agenţiei .Stefanl" a-

i\mpuncarea ODorUlUl 
30 mil. lei i 

Aeroport (construirea 
de acces) 15 mB. lei i 

drumului oare etc". nunţli, eli autoritAtile elene din 

M.utarea cazarmelor şi construi
rea depozitelor de muniţiunl In a
fad. de oraş, 150 miI. lei; 

Adăposturi, tranşele pentru a. p. 
20 ml!. lei j 

Edificii administrative, 350 mU • 
lei; 

Edificii culturale blsedceoU: 98 
mii. lei: 

EdHlcH şcolare, 360 mil. Iei; 
Cămluud şcolare, 85 mII. Iei i 

. Edificii culturale generale, 255 
mII. lei; 

EdIflctl sanitare, 137 miI. lei; 
EdificII socfale, 352 miI. leiI 
EdlftcH sportive, 80 mtl. Iei; 
ColonII. 20 milo lei; 
Clmiter, 8 mii. lei. 
Total general, 1.182.000.000 leI. 

• Salonik au obUgat pe toţi cetăţenii 
cad au primit ajutoare dela UD 

comitet de binefacere american, să 
restHue sumele primite Intru cât s'a 
dovedit că persoane cu bună situa
tie aU profitat de aceste aiutoare. 

Aşa fJ~d, primarul EUR,n Popp 
Timifoara de mâin,. 
Aşa o dorim şi noi, «tălenii ei. 
A,a. tin trllb"i .'(10 "adă ,j gu

vernul. 
. Căci numai astfel metropola Ba~ 
natului "a· dev~ni, cu adevărat 
mari şi mai român,a_că. 

Mlrce. Laţia. 

illlIUHl11IMIIIII ~WIIIIUJIIWIIIlIIUIlOlllllllllllnruuullnllJlnllllllllHI1JII 

o maro bltAlio de Iftcer4 

cllire Si de dlstruoere cum 
DO 1'11 mal dat, 18 gregl·: 

ţ 

teste ! 

La Clltem3. "consolA 
Miercuri ,i loi 

10 şi 11 Septemvrie 

:mlşOara, aşa cum O· vede primarul 

BERN, 10 (Rador). - Corea. '; 
pondentul agentiei .. HaTall-Ofiu 

trall,mUe s 
o mare bătălie d. IncerclIire 

,1 distrugere.e pregăteşte, o 
bătăUe cum 1111 .'. mai dat" 
declară ziarul .. Gazete d. L8U- ; 
.ane" IDU o coresponaen,a 1 

'anctianea de primar al Timifoa
- care este o ad.vărată demni
,- dtlpăsind o simplă functiune 
Mp actminilfratlv, Implică titu~ 
:Iui orizonturi va.te. de ande 
t,vorl gânduri bune d. infăp
i mărtt'e. 
I'dgur, că d. primar 1, are con
t" văzându-k I.nfăptuit, intr'un 
tr nu prta 'ndepărtat. 
Iar .ă privin prin pri,mo dşale 
:i,oara de mâine, a,a cam ne-a 
~ri,-o,i nouă In câllflo linii 
ITale: 
fimişoara este nn oraş de mare 
,ro Metropola BanatuluI - fae
de mare import, export de ae
e, animale şi desfacerea produ
r Importatoare emeniti la 010-
re generală.. 

eaceea UD edll se va gândi la 
liUcarea şi reconstruirea por
I ... Rp.!ta'· ~lt tnAtI:~ In.dA1Atill", 
!sare: amplificarea abatorulul 
oborului de vite. cU completa
de construcUI pentru târgui 

Inental ,1 pentru expoziţia per
entli de animale, conltrufrl de 
:ud etc: 

Dar TimIşoara trebille sl devină 
şi un centru de culturli.. 

Plan111 dSBle nrevede t!nmnletA~ 
rea paviUonului pt. completarea 
poUtehnlcel (180 mii.), edificarea 
Facultălft de ştiinţă (100 mi!.), şi 
alte Bcoli ca: academia de muzicii 
şi de menaj, liceu Industrial de 
fete, liceu dl construcţii pentru 
băeU. \lcoală ce subingineri, de pl
ched bldraulic1, de con.,truiri de 
drumuri, mleştrl de texUle etc. 
Mai sunt necenre construcţii pen
tru diferIte instiluţU de cultură 
cari se resimt, şI anume I Palat cul
tural (80 miI.) Muzeul BAnltaan 
(12 mii.) Bibliotecă (20 mil.) Pala
tul de radlo-difuzhme (~5 mii), 
Opera (100 mI) Palatul Episcopiei 
(cu seminar, cămine etc. 50 mii), 
terminarea catedralei (20 mil.) BI
serica din Ronaţ (3 miI.) 

Sunt de asemenea necesare edl
ft~U sanitare (uneI", fnt'p l'l1t", nAr 
neterminate) cu Spitalul T. B. C. 
antlrablc, Spitalul. de copil, Labora~ 
torul de higienă, Z ootehnic.vete
rina., pentru a nu mal vegeta In 
locuri improprH. Apoi edificii so
claIe şi Institute de ocrotire ca dis-

primită dela trimisul du din i 
Berlin. :, 

IJl Capitala Relchulul .e de .. j 
clară, COAIUIUa ziarul, c::. aU. 1 
trupe sovietice sunt hărăzite t 
distrugerii, anume trupele ce ~ 
se găauc 1. est de lacul Lado- ~ 
gal prinse Intre trupele finlan- I 
deze anătoare spre Nord şi! 

S~ deschis '-restaurantu~de lux 
'. ţ~ • 

,1 9.15 

" ~··I 

" 
CARLTON~~ 

. ., 

sab conducere românească 
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Ce 

I 

a discutat d. Churchill cu i~:!le::~tn':~is:~ves:t 
d- ti · R It l marin german ~ 

preşe 10 ee oosev~. I vo~E~Tt:~ ~~ ~~:,:~~~ DI'Jr 
Declara"'iile· premierului 'britanIC ! Sovletele pretind, cA ar fi . 

\ '\ şi seche!ltrat submadnul U. 731 
AMSTERDAN, 10 (Rador) - I de ajutorare ii bolşevicflor i 

Corespondentul agenţiei .DNB· a- , . 3) In ceeace priveşte polltica 
nunţii: i de urmat faţ~ de Japonia pria 

Postul de radio englez a anun- ! care · se va căuta s~.e previnl, 
ţat, el In discursul rostit Marţi ; pe cât posibil aite neinţeleQ~rl In 
In Camera comunelor, d. Chur- : Extremul Orient şi 
chUl a vorbit · mal ales de Intre-! · 4) la ceeace priveşte probleme
-vederea sa cu preşedintele Roo- i le tehnice şi problemele legăturl
.evelt. ; lor personale ale comandamente-

El a a'lrmat fncă odatA, ci pre- ! lor generale ale armatelor de da
,edintele Roosevelt şi cu el au l' cat, de mare şi de aer, din cele 
putut dIscuta toate problemele douA ţllrI. 
'privitoare la i'Asbot. . D. Churchll a mal · declarat, el 

In urma discutiilor avutE!, - d. ar fi imprudent al se păşeascl In 
CburchUl ,i preşedintele Roo.evelt ceasgl acesta ladlscuţH asupra 
- au luat decizlt importante tn faptului cum se vor rezolva mul. 
urmiHoarele patru chestiuni: tiplele probleme care.e ... or ITI 
_ 1) In ceea ce priveşte declara- dl.tpArisbof. . 
tla celOi' opt puncte relative la In ceeace priveşte India; ' pre-
prlncipU ,l la ţeluri generale j mlerat britanic a relnoU promis!-

2) In ceeace priveşte măsurile unea sa, ci aceasta va de ... enl du· 

In' Australia 
partidul comunist a fost inter.zis 

pl rălbof un partener liber şi e- l marea Barents. 
gal tn drepturi In cadrul Imperiu-I Această ştfre este Ifpsftă d~ 
lui britanic. mei. Nici U, 73 nici ... reun I 

Deasemen' el a anunţat Instala- I ~ubmarln german nu a fost 1 
rea unei cltonomil In BirmaDia In Marea Barens de forle 8 

ca fiind o Intenţie provtozfe a I Uce. 

MaRrefi Britall
l 
n'

b 
II dl Ătl I inIlIIIllIIIllUIiIiUllllIlIlJlllllilliIlIlUIUIUIlIlUHUIUIIIUlIllIlIlIllIllIU-

e edtor a !itli a n an- .. 

tic el a declarat ci "Inamicul de- Telur.9 le plntocratl'lri 
pe celala't ţărm al Atlanticului ~ 
ute jenat intr'o măsură dince tn ce sunt pur imperialiflt 
mai mare de vasele de patrular. . A • \ 

nord americane", repetând . alcJ, , tinzand la stabditp 
cA dac! Anglia nU poate să fur- 1 dom.·natiei mondi I di 
ntzeze date exacte asupra pierde- I a e.f!t . 
rilor sale naval din Iulie şi Au- eterne fU 
gust, aceasta este din'ccauză cll. fn .. 1 00: 
amicul nu trebue să fie incunoşlin- I BERLIN, 10 (Rador). - "V; .. t 
tatII. Se ştie că dacl perderlle 1 kls('her beobschter" revine aS1lJp 
navale engleze au diminuat In ul- f cererei ziarului New Y ork TI~1 
tlma vreme, aceasta se datoreşte. ca vapoarele americane să desclit 
faptului el traficul maritlm din I focul de indată ce văd sUbma, 
Atlantic a scAzut fn mare mAsuri. I germane fn t'eglunea Islandei. ~e: 

D. ChurchU pretinde că aceastl I Aceasta inseamnA, srie zlarull I 

solidere ar consUtui un succes, . ţlonal socfaltst, că Amarica rent~ , 
tnsA a prevenit pe englezi să nu ! pe viitor si mal invoce UD 

creadA el marile pericole sunt In- i lIerman pentru a-şi justifica a t 
lăturate prin acest fapt, 1 81un1le cum a făct In cazul Grl~ 

, NEW YORK 10 {Radar} - Co- In motlvarea deciziei sale d. ĂmlraUtatea, a declarat el, nu Aceasta nu este dealtfel dec ' 
respooentul agentiei "ONa" anun- Huges arati ci partidul cOOlunlst poate să garanteze cA succesele i nouA. formulare a cererit făcui r; 

ţi, dupl .Unlted Press·, că d. nu s. tntere.eazA decit de Uniu- vor continuu. . . I Inceputul anului de a se Intra Cl 

Huges ministrul de justiţie al Au- nlea sovietlcl şi de - rAsbolul el, Răsboiul aduce In fiecare clipi j .escortele In Atlantic. :;el 
.tral!el a refuzat lOl revină asu- dar că rămâne adversar "l rh~ câte o noul . ;Jrprizli, ;dar aceste ,,12 uhr Blatt- ara~, el bel~ J 
pra decretului prin care partidul botutul pe care-) duce . Australia. surprize ou sunt agreabHe decât I tu amerlc&ol dfstribue un a{j~l 
comuold este interzis. . _ -- . foarle rar. i inscripţia j "Deschldeţt focul-,'~ 

IIIIIIJIlnllll llltllllll l liI Il DlllilIl llli lIll lll llilllll fi; : lI l11lll i il!!li!lH!!l: i lIJ l i llllllllll ! nllllli1I1I1ll!l!I II !I!il l lilhUm;lIIDllIlImmllIlDllnlIllIlIIIHII'lnJmllIIIUlUn :H I IIIIIIIUlillllllllmlln~UI ! I~Ul lI! lliÎ lm M!llI!ltIlfflUlI!I1l1i ll!nll!I Ulil llm111 11lil l l ! I IIHIIIIIO l ll lltll ~ . ~::::~l!nş~r':şne~f:~:l:r :z:tR':'sef!: . . de D le ! .. libertatea măJilor pentru de,ni 

. !şezămlntele Industriale 10 fa 1 i i~;~~~~~i!~:'::~r:~:~{~~:~~f 
DU .. snnt In masura sa lur'nlzeze soYietelor materiale de r8zboio : IA ~~~~~t ac~u~c:e:P::ă c~ree ~:.t~! 

ISTAMBUL, 10 (Rador). - Co- mAsuri 111 furnizez.. mnterlale de m'\terlal. manu(aclurate. ; rllsbolului mondial. ' 
. . nite a mal pract1cat -o In CUlt 

respondeotul agenţie .Stefani- răsboi chiar dacă armata sovieticA Vorbind despre situatia Pe~ers- ~ Există Ins~ o deosebire ,t IJ 1 

Comentâod bUălta depe frontul In Urali. firmă, că ocuparea oraşului Tsar:,- t\ smulge masca plutocr8ţHlor, · Ia 
transmite I , . ar reuşi si organizeze o nouă !lnie burguJuf, generctluJ Isban Sabls a- Ill(', voinţa national 50cf8liŞtilOl 

oriental, ziarul • Tasvlrl efklar" Criticul mtlltar al zlara'ui "T85- koie Selo, fostareşedinţă a tarilor, . lurile lor adevArate de rAsbo g 
publică · Un articol semnat dQ gene- viri efktar N scrie apoi, cl aşezA- prezintă o mare importantA, fllnd- . fost idemnlficate. Ele sunt pur o I 
raiul Ihsan Sabls. mlntele industrialc sovietice din că germanU au străpuns un punct : p~riaHste ,1 tind la stabilirea fir' 

In acest .artlcol.e declari. cA Urali sunt compuse In special din capital al liniei ce aptiră Peters- · mioatlel mondiale eterne. . ~t 
aşezlmintele industriale 50vietlce uzine pentru extragerea fierului, burgul. i nli~l\ijl!lml:mll!iIlHmUllmIIllIlUUNnUIJ1m~IIH !illlllllfnIiHlHlnnJne 
ce se glsesc 10 Uralt nu vor fi In {cir nu pentru transformarea lui In , -- I , ~ nll 

_IIlIHIIllllItIUBMmllllllll"H.lIMtI1"lmIJIIUijHUUlm~ftM1llllllIlJlllllllltllllUlllltllllIIllMlJjlJmmlJ/lUJmmllllllmllll!"l~nH1lKlmUUllIlllllIIJIIIIIIIIIlIiIMlI8lflllllllllIlllUllUnamUlIlIiUIUIliUIIIIPlllllUHIIIIIU",1 ; C onsili ul de stat J·,mr 

Germanii . de pe· .. "olga 
VOI' fi deportati îlJ Siberia 

1 · ~.' 
! pO·1)ez s'a Întrunit ~~. 
: ~l 
II TOKIO, 10 (Radod. - Corf. 
, pondentul agentfei .DNSN anu~ , 
i Consiliul de elat japonez a tiPic: 
I o şedinţ3. Miercuri d! mlneata sp de 
l a asculta un rap.ort şI dluf · nen 

BERLIN, 10 (Rador) - Cu prl- mi Ingrozitoare a IOvletelor. A- bit, că gzrmaoU depe Volga au ; ministrul de răsboi şi al u!lul ""0 
Tire la ştirea transferi rit Intreg el ... ându-se In vedere totala lipsă de dat dovadl din cele mai, vechi i ţer superior de marină cu prJ'f r 
populaţlun! germane depe Volga capacitate organizatorfe şi incon- timpuri ale origlnet lor Şl pânA I -la răsbolul clin Europa şi indeota.c 
In Siberia ordonati de cons.lltul ştl~nţa bol~evidlor, acest transfer In prezent de activitate civilfze: : bit cel dintre Germania şi RlIIstr 
superior al URSS agenţia .ONBN echI valează cu O tentatlvl de nl- toaTe şi de factori productlvl '1 l sovktică. ~pel 
face UrmAtorul comentariu li . mtcite premeditatli. creiatorl. ' . I . J. 

Acestteansfer este o noul cri- Trebue subliniat In mod deose- Germanii de pe Volga au fost .,l/l)Ir,.\WIaIUIlIlUIlIHIIIUJIIIWfUnlll,"IRJIIHW dUUIIIIllIll!ll! ItI~ 
• !b Intot,deRuoa un popor de tArani şi I PAR1S, 10 (Rador). - Cor4ivili 

E 
nil • alt o~upat niciodată cu polt- pondeotul agenţiei .DNS· trans~(lt: 

n~leZI·l-dl-o JapOnt-a Uca . I te. Contrar informaţiei date ~up 8 . . . _ Motivele slabe prin care se ca- luna Oecemvrfe 1940, că EmU B'\rop 
mufleazlla Moscova această criml, directorul ziarului L'ordre" şi Je 

vor fi repatriaţi basmul .coloanel a cincea- şi efl- oul din principalii atatatori la r~pţi 
. . cadtatea pretfnştlor mJi de sabo- boţ ar fi murit, ziarul "Le a iii or 

TO. KIO, 10 (~ado. r). -. COTfS-/ v.aporul chin,Z ,.Uuhui" a,. ,osit (a totI, sunt prea "echi şi prea uzate. tin" anuDţă, ca Bure se află ~. Ro 
pondtmtul agfn/llli .DNB comu- JCJk~hama ,prll CI imbarca ' Pf m- . Aceste motive au lervU prea viaţă, ca şi PerUnax şi cu Gen ta 
,n,ied: . puşii britonici domfciliati In Ja- I adesea drept . justificare peotru vleve Taboulll fAcând ediţH lD U~up~ 

AmbaSfidorul Marfă Britanii a ponitJ. - . teroarea sângeroasl bolşevică ,i Impotriva Franţei Jf In favoat' nă 
'comunicat, că . la 24 &ptfmvri. . -- ~ I pentru crimele el nenumArate. Angliei. lIiOf 

""lee 

Tipografia Coop. Naţional., Timişoara 

x:: a 
--_ .. - --...------
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