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2 lei 
'. , 

O • v uJrn.ne~a, 

A noastră 

va " ziua cea de Jt!tA-l1e, 

de-ar fi ca s'o hrAI"':.I.U 

cu sAnge-

Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoara 

DU CII pAinel 

Florica Clura-Ştefănesca 

A pare la orele 12 

-. 

P. U-ot H. ÎnrOIHI Si copii~ 9naltele· lim,iimintealeOst8,ilo" 
mISiunea speCIală de a găsI pe SPion. ... .,. ., . II 

so~=~ c;:::~!~~:= n O , IJ 'IJ' 6 'li n fj .e ,.e '!' fJ I [J/IJ tJ 
tit în taia microfonuhu Wl apel 
prin care roagă pe amazoane să 
meargă pe front şi si lupte 00-

ragios şi eroic pentnJ ţara. lui 
Stalin. 

BUCUREŞTI, 12 (~vJor). -- Subsemnaţii soldaţi. Nea.cşu pensa.p Ctt suma de 1000 IeL 
D. general Ion Antonese~ Con- Vasile şi Dragomir Ion, ooniin-' Din tot sufletul vă trimitem 
ducltorul Statului 'şi P-o...~_ tuI 1940 ....lr,"'ind, ..4-.U această sumă pentnt ajutorarea 

..... ~ gen , &...,. IK" ~lI.CI/Ul:I., familiilor oa.ma.ra.zilor nostri ee 

Dea.semenl piloţil f~menini 
ratl'1I~'" tineri au făoot cUJ'Suri sunt rugap să. egale-re în vite

dinte al Cootsiliului de miniştri o brăţară. de aur şi predând o luptă pe front. ' 
a primit Ul'1l1itoa.rea !ScriSoare: proprieta.rului, am fost recom- Să trăiţi Domnule G8DEJ."ll11 
._- ---- - -~.~-- ~'.~' -.-.~ -.--;;;-- - ... _ ••• -_ •.••..••••••••••••• 4 J:- :rJ. ~~--u:. _ 'l.&.. -ta. 

ul frant@%, a respins cana Stalin a in(heiat. pactul cuGermania 
n!?!I~R!!RT~S!!!~L"l!!!!aA~_ pentru a deslăntui ... răsboiul 
;~:;~~~~~ci:AL! 'GUVERNUL FRANCEZ A In' acest fel Europa accidentală fiind sortită distrugerii. 

CONDIŢULE ARMISTIŢIULUI BRlTANIC OFE· U. R. S.s. ar fi intervenit la, sfârSitul răsboiulu' 
CONFLICTUL DIN SffiJA_ n In .... ii.'.i ... 1 '''' •• vll'1I "u ... u.u~mIlIUI pe rUinele Iturope' 

ietele nu maă dispun o . senzaţională destăinuire, ~'fostului cores
pondent, al agenţiei .. "Bavas" la ,Geneva 

decât de 210000 avioane 
mode.r~e· de ' luptă 

GENEVA, 12. (Rador.) - cO-' Daei dincontră Rula SOvietică ceze deoa.reoe toată p:resa francezi 
respondentu! agenţiei .. ri. N~ ,8." ar accepta Pl'Opunerea 'Germaniel nu avea Ilki UD interes să disp1aci 
transmite: , . (ceeace de fapt Stalin 8eD1JUI.!ie ambasadei SGvietice din Paris. 

DeJe militare, sovietice DU sunt Intr'an ~col intitulat. "Două. chiar in timpul zilei) atu.oci Ge ... 

loate in, serios in u.~. A. 
Câteva .zile ~ târziu. continni 

doennumte" !daml. • .Journal. de mania va a.-~- fără indoiala Polo--.. d. Buffin. a fost publica.t 1llt nou 
Gimeve" reproduce un articol StlIl- nf. ~ intervenţia Angliei şi Fran4> ... , 

12 .(l~or). '- de altfel că Sovietele au pierdut 
m'~llOn.deJlltuI agenţiei ,,DNB'~ în primele zece zile de războiu 

~i 1 al f tul' d t la f<' document senzaţional. Era vorba 
7.ay ODa· os U1 oorespon eu devine inevit&bilă.. In acest fel 
Geneva al.agenţiei Ha.vas •. Henri Europa occidentaJă este SOl'titi de instrucţiunile date de Intema. 

ca.ntită.ţl considel'S.bile de ma.t&
rialmecaniza.t şi de avioane. 
După informaţii din. sursă si

gură, sovietele mai dispun nu
mai de un rest, de a.proximativ 
2000 a.vioane de lupti moderne. 
Acest fapt este aovedit şi (!le 
graba CQ care Londra organi
zează livrările sale de material 
de răzbuiu destinat SovieteJor. 
Proelamaţia prin care se spune, 
ci fumiturile americane vor fi 
deasemeni gata să fie tran.'i;por
tate în Rusia Sovietică, arată 
deasemeni cât de criti~ este 
tnhla.ţia pentru sovieto. 

~.-~ ................•.•. 

RuffilL . .' . ., '. distrugerii. ' . ţiun.ală comunistă spre a Justifica 
Aeeste documeute datează .dela I Atunci _ star te tu l' raportul lui Stalin. Această indi"" 

27 ·Noembrie 1939 dar ele nu IMI . a spus In x a. creţia a fost comisă de lUI ziar pari-
putut fi publicate atuRci.: . . . "Vom avea ~~ şa.nse să ne ~eUl si.a.n aproape nec1lDoscut "Ordre 

Abi intâ.i este vorba de o decia-. de o parte ŞI sa aşteptăm in liJnşu Nationalo" in ziua de 14 Decem
raţie făcută de Stalin la 19 August momentul favorabil. Acesta este brie 1939. Instrucţiunile erau destl-
1989 inaintea· Biroului politie cu interesul nostru. Dictatura partidn- nate şefilol' de secţiuni adjuncţilor 
privire la acordul încheiat in aceiafi lui comunist este posibilă nnmal şi seeretarilor generali ai partidului 
zi intre Beich !1i Rusia Sovietică. prin mijloci1'ea lUIui război mare. comunist din Franţa şi Belgia. No-

Ruffin spune. că cireumst&.nţela In plus ar fi interesant pentru Bu· tele eraa datate: 25 Noembrie 1939. 

Prin care a ajuns în posesia acestui sia Sovietică - urmea.ză Stalin - Planul lui Statin era comentat in 
document sunt un secret profesio- ca Germania să ducă războiul eât aceste instrucţiuni: singurul scop 
naJ şi nu pot fi destăinuite. mai mult timp posibiL Rămânând 

Raportul d-lui Ruffin spune Intre ne.utră Rusia ajută Germanie.i. El'1l al politicei exteme a Rusiei Sovi. 
18 tice Pămâne ereiarea regimului co-

altele: in aceiaşi seară. care foarte firese insă ea asl8tent;A _ 
Stalin se legase de Kelch, a 8tm~t vietiei să DU depăşească. oarecari munis' In toate ţările capitalist.> 

• x' t'fi liti· in Războiul european oferea eondiţiiltl neV01a ca sa. JUS 1 ce. po ca sa limite astfel inc.t Uniunea Sovi&-
,f",t- __ 1-011 .... I>i_ ... lut p .. 1itt ... 1iM ...... 1 .. _ ... 1 .t .... _l>ll .. p_ba. <10 .. 1&...· 

a declara.t, că dacă Sovietele ar fi 'lca 5& DU..,. slaoeasca propna sa ţuirea revoluţiei intemaţionale. 
incheIat o alianţă cu Franţa şi An- a.rmată. In acela!} timp pl'Opa- Instrucţiunile spuneau apoi: am 

submarin german B scufundat 
două cargoboturi· engleze .. • gauda comunistă trebuia să fj .. __ 11_'" ~_"'_+l2.I_ _ __ *"'-. ftX_ 

""u.. _'--.d r.L. __ I .. ..t __ «,--- UUl!tli cu IBaI muna Ul1;ensu;au. 
, 12. (R,ador). _ La I Au fost 8CU.!UtUlate ca.rgobo- constrinsi să caute un "modus vi· boiul a izbucnit firi ca noi să luăm Rusia Sovietică trebuia si fie . • un submann gerrruJ,n a turfl6 ~,Designer' de 5945 tone vendi" cu putt'rile occidentale. In parte. Vom da ajut-or Germamel 

rn. uun-vot brttan1c ldnga .oM ,Inverne.as" ele 4897 tone. felul aoosta insA războiul ar fi fost ome pl'egatlta pentru CI1pa c&nQ tot timpul războiului astfel ca el 
occidentală a A/Ticei-. y· J evit&t. războiul se va fi sfârşit." să poată ţine cât mai mult timp. 

. I Fostul corespondent al agenţit\i insă nil până atunci când armatele 

t: MIHAIL, ANTONESCU 
.. Havss" adaugă, că este limpede gernume ar putea să triumfe defl
ci\ această Informaţie nu a fo~t nitiv. Această decizie rămâne să ., 
dată de majoritatea ziarelor fra.Q· dăm noi. 

vicepreşedintele Consiliului de minlşt:ri ·····.·····7··· ... -:·····-··· ... ··· 
a vizitat mai multe spitale din CapitalA, Maresulll U3108110v, Tlmoscenko, Bndlenuv 
impărtind daruri răniţilor p'ermanl .' tiU fost numiţi comandanţi supremi pe 

..... . fronturile de Nord. Vest şi Sl.ld~Vest 
1Z (RlMlor). -1 mstr.ibuilld cărţi, jumale şi ţI· l' Dsa a mai inspectat spitalul, . . ' .. 
Antonescu, vi- .... răniţiI • . e ,. ,,Filantropia>J şi al C~ Asigu- STOCKHOLM 12 (Rador). -1 ko ŞI Budi~nuy, au. fost nUIDlţl 

~!tlinll:.Al,,· ,Consiliului oe ga.n, . O,f germaru. .. . '. rărilor Sociale (,,,Potizu") trlul- Corespondentul agenţiei D .... "l.B. oomandanţi supre~ pe fronturl-
. a vizitat,' în di- Ds~alD~~tattremn·.!t".sam. ,tumlndşifelicitândrotţulmedi- transmite: •• ledeN~rddeVestşl.de~ud.Ve;,t 

ZIlei de 11, Iulie, Spita-l tare ŞI a a.sls~t la debarcarile 4e l' cat şi de Cruce Roşi~ ~ltnl mo~ I . Radio Moscova ,)Ul~nţa" ca 1, ,NO?I1 , co~and~n1] ~':l:-:au !!laL.J 
f'll<lll!emiei Bomil.~ -<~s"} Ii.nili din gara Mogo~oa!a. . fiul ~ ~ indepUnesc datoria. mar~alul Vorosiloff, Tim~n· funcţiunile m pIl!IDlre. 

î" , . 
..-L..-_ 

~----- -

" !"_-.' 

~--~ 
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,Daţi venI"," "tJ,ueea fltoşieu Programul Jocurilor . . ..... 

... ~"'!"~~:.~;j~l~~: =~);:t:!.~:,.!8~!';~ ~::!!::~UgR:. '1IlNIIEIMIA ,,<COI~SO 
mişoara., fa.ce un că1duro'S apel oora cbita.nţe de sumele do·na.te. ţ' ~ tr 2 . L Ar > c 
-x...... uJ F Tim" • W 001' ~ne In e 81 2"'1 uguat a 
~t.d~ pop a,J:t lŞ01UCJ ea sa Nimeni aItlll n'are dreptul a . .. A .' 

dea. tot sprijinul său Crucii Ro- • • ..... n--" D~" c. vor fi mz~tat8.n cea mat ma~ 
. - mcasa In n~l" 'V,Hftlll nuSU rt d ld' 
ŞlI. • .' re pa e e 80 aţt, conform or~ 

Sumele de l;-',ni ('~, pare "iecare mei o Fiurnă s~u ~I~ da,ru?, de dinulut Dlui Dr. GObbels, Mini
doreşte a, CO:1t:-F)[lÎ, ':;8 'Yor de- ~ popul'aţia ŞI mtreprmd'~ 3truz Pr andei 
punf'! numai "'; 5:'Luinl filialei în riIe sUDt rugau, a se adl'88& di- opag. 
Pa.U!,tul Cul~ .l!'f:.l ~ fost Hotel rect fillia.lcF-i ~ii R.o~ii" P'f'O{}'1"tJlmUl fWcvodc; op~rf:'i~ 

concerte §i piese de teatru. Se 
r. ..................... -.-......... .... VOf' repr~enta printre altele: 

• 1 >J • t ..., .t~n JtWAI"') ~,Nunta Jui Figa-Sit u ati a a grI e o a din a r a ro''. "Caoolerul Rozelor'> con-
certe date de Filarmonica din 

Dirccţiunea ecoi1omi~ agrat'.ă I Se urmează prăşila a doua. la 
din Ministerul. Agdculturei co- porumb, floarea soarelui, ca!"toIi 
muniei urmă.toarea situaţie a,- şi sfecla de zahăr. 
gricolă dela 2-9 Iulie 1941. In câmpia Dunării, Banat ŞI 

Timpul a fost ploios si ~ .:i~jros ])Obrogea, seceratul grâulnÎ ŞI 
In toată h.ra, Riară de Olt.enia orzului este in toiu şi se conti· 
unile ploile au fost parţiale. nui recoltatul nutză.rei. 

Seceratul,' prăşitu! şi co,)itul Lucernierele şi trifoiştele se 
fâneţelor au fost mult impiede- cosesc a doua oară. 
onte de Fl"ll')ul noptietn:!c. producţia rurajelOr este bună. 

CHlhp'iTe in "eneml sunt tru- Calitatea va suferi din C!tllza 
moase dar au vegetaţia Întâr- timpului ploies, care împiedecă 
ciatl\ din ea.l.1ZiA P'I"'OA muU",l mne- uscarea in bU:t1e condiţiuni. 
_li ,i a te~pe~turei scă.zute. Viile şi pomii se preAi.ntă bine. 
~ .......................... .. 

Berlin, 8'Ub OO'fIducerea Dr. Kar2 
B?Jh,m~ eto. 

Dela Instilutul 
Social B ana t-Crişana 

In _wa. du 6 crt. urma slt ai'bă 

loc adunarea. generală an ua1ă a 
Institutului Social Banat-Crisa
na.. Din cauza. neprezentărti nu
mărului necesal' de membrii. a.. 
dUIla.rea s'a amâna.t pentru ziua 
de Duminecă. 13 Iulie ?rele 18, 

Oimmtelcgia si bnlnecleuia ~~:!.ţjne C\l orice WUl1ăr 
... 11 mUIEtl1 De I~DmlnDU ••••••••••••••• 

86TViciul centraZ de balneolo-I Pe lânod U",itlM.<M.tăjile dift 
gie ~ cttmatotogie din Germa- Hamburg şi Pra.ga e'au infiin~ 
-W .. anexat Orga11izaţi8i centra- ţat catedre specicUe in acest 
le de Turism ~ eondu.s de Prof. 8COp. 
DT, Vogt H. dela Universitatea Pentru toate staţiunile balne-
din BTeslau.~ - face o dare de are,. climatologice .. .'tau Iăcut 
seamă asupra activităţii din ul. studii asupra m.ediului tncon. 
timul timp. Ca 8UCCe& deo8ebit jură tor, căci 8'a ~ impor· 
8e aminteşte că in urma verifi- tanţa ce o are aerul, apa şi in 
cdrii roadelor :m·le, s'a admt..'1 general mediul din localitatea 
tle către Ministerul lnstrucţiu- respectivă, asupra pacientului 
.»1 ca atudenţii dela Facultăţi- soo turistului. Nu mtmai apa 
le dp, iti edicind să fie obligat. minerală este deoi3iwl ci a1'1'l"lC-< 
8ă treacă examene de balneolo- nia locului trebue tttudiată şi u
gis şi clima-toloqie, din punel til~~tă ""!IN inUiturată, după fie-
de 'Vedere turistic. care caz in parte. 

IDIIIlIlIllIlIlIlUII1l1II1I1I1l1ll11IIIllUIllHlIIl1I1111I11U1I11111§U!UIl1ll1111llImmlllllllllllllllll!1ll1ll1ll1l1lllflllllllllllHn 

LA CllINlIEMIA "iIHlAlIIA" 

locurile festive dela 
HayreUlb din ooul1941 
După cum 8'a făcut CUno8cut 

din timp~ .e vor orgam.a §.i in 
anul acesta jOOttri festive lq 
Bayreuth, 00 în toţi anii; dm 
jocurile di» a.mU acesta vor f~ 
dedicate, intocmai ca anul tre
cut~ nu ma' 8CZdaţilor, răniţi. 
lor şi lucrătorilor din tntr8pritl. 
deri de ră.zoaw. 

8e vor organiza excursii C'U 

t?"enun 8p6OtaZe d4n cele $0 de 
districte ale Marelui Reich ~ 
tnan .. care vor lw:t, drumul 8p1"tJ 
Ra'J'f'mJ.f4_ ora..cml ;or..tJ.'Y'iJ,rw 1."'
stive germane. 

Azi, program senzaţional! 

Ultima producţie a geniului în regiG Frank Lloyd preziltti 
DOUGLES FAIRBANKS, JR. GEORGE 
MARGARE'I' LOC.KWOOD. tn 

StfipAnltorl1 
o fidelă redare a epoeei de glorie ~ntru supremaţia lllill1:illl,ll_ 

Azi Ia ora 8 şi Duminecă la oreJe 11, matineu: "BEL AMI" 
WILLY FORST 

Peprezentaţii la 3,5, 7, 9.15, 

1l111l1l1l1l111ll1l1l1ll111ll1 111111 Ilill I 111111 

MICA PUBLICITAT 
Apare in fiecare zi. MinimUDl 10 cuvi 
Anunţurile în schimb, preţul dublu, iar cele cu clişeu tarif 
cial. Orice anunţ cerut să ap~ră în ,dtĂ mh';",'" .u....A+.

pootivi, le taxează iublu.. 
Anunţurile pentru rubricile "CEHF.RI DE SERVIOW'" 
Jere) no se pot publica cu adresa _ exactă. ci numai 

Post Restante _o la Ziar. 
IIUlMlnmllllllllllJlllUlI!fIIHlil~lllmIIIIIIIJlllllllllllltlIl1IlIlNllllltJllllIIl UlIIlllIIlllIlUlIIlIJUllliilUllilllllllllII1 

Un fibn se nza.ţiona.l 

Oonduc6r6a mu.ricală o au f4 
""ui /1068ta: D-M Wimfred 
Wag'KeT ţi Heinz TietjeA, tt1 
timp ce organizarea şi înoo.rle- --------··-------------1114 TU're cad m 8Mcina organimţiei Tel. 18.61 .,D ACI A FEL I X" TeL 18.6l 
naţkmal-80cialiste ,,Eraft dureh 'l'illli§08J"3 D, str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţa .VUiV_ Cea ma.l superbă danstt. toale a tuturor timpur:i1{)r 

"ZORINA " 
(V ERA BAR N O V Al 

u m:napranumită "Femeia cu ce~e mai scumpe picioar~' 
" -l'8Vi8ti în care 'lVentllN. dragostea, muzica ,i dansul 

sunt in f;e-",\re scenă! 

Duw. şi sir~ " la ore.le 11 ~ 3 el. m. • 

Freude". Se oor Tepy-ezenta ope-- MijlOOOlJle vWări. cumpil'lri, 8Chimburi fi inchirieri. 
re de Wagner intre 1B fi B4 Ju
lit'! 3i 1 şi 3 August; printre bu
r.o.tiZe din program oom intâlnt.' 
,,k<1i8f7/'ried", .. OerC'Nl Niebelu-n· 
gilor"> "WatkUr6" .. eto. 

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

INFORMATIUNI 
nUnlJllHllmlllllllltUlIIlllIIlilIIlilIlIIHllIlIIlDlHlnlJllKI 

ABONAMENTE: Pt> un an 
- 600 lei; pe şase luni - 800 
lei; pe trellunl- 200 lei; oentru 
instituPi de Stat şi întreprin
df'rl partlcula,re - 2000 Jet 

--o-
Pentr-t Intregul mate!'lal aDA

rut În '\Cest ziar - fări semn .. 
tn"ă saD cu psebdonim - rae
pn!)de nHmai d. Const. , ~tefl
nescu, directorul nostru, Care e 
t(\(odat!. şi girant respoO'llsabR ................ 
S',.:ec,tac,()ee 
1111111 ""11111111111111111 fIII IHUIIIIIIII!HlllfIIltllll IflINIl lfI 

CIN EMATOGRAFE 

Capitol: ,,Noaptea il'jtărâ-
toare". 

Thalia :. uZorina'·. 
Apolo: "Femei in la.nţuri". 
CorSO .. : .5U2ln!t(:ui1 .m.irUar" • 

V ANZĂRl DE CASE: Circ. II: La t 
tramvai, casă de raport, 11 lo
cuinte. cu câte 1, 2, 3 camere şi 
dependinţe. curte mare, apă şi 
canal In curte. Idelll. Hlngă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen
dinţe, cu bae, apă, canal, curte 
frumoasă. ldem, casă cu 7 locuin
ţe a câte o cameră şi bucătărie, 
cu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apă şi canal la 
stradă. Circ. m: Casă cu etaj, 2 
apartamente a câte 4 camere şi 
dependinţe, bae. parchet, tera
c,1ta. ba.~c~n. etirte mare. Idem, 
Cl\Să nouă, 4, camere şi depen· 
dinţe, curte şi grădină. Circ. V: 
2 case a câte 2 camere, bucătă~ 
rie, curte, grădină, lei 150.000 ş.i 

, 180.000. FMdorf: Casă boui, :i 
camere mari, bucătărie, antreu, 
magaaie de cărămidă, grajd, gri· 

tărie, 2 cămări alimente, 
casă nucă .tn curte din 1 ~"_.~I •. , ... ,.~ 

şi bucătărie, grajd, grădini 
stj. patratl, CU pomi şi 
tur!. ldem, casă cu 2 camete 
stradă., bucătărie, cameră ._ .. --.1 ........... 

bae, verandă mare, curte 
dină. Fratelia: 2 case c:Un 
cameră, bucătărie, camerii. de 
mente, cu curte ,i grădinA, 
19215 şi 1927, preţ lef 95.000 . 
104.000. 

LOCURI Dt; CASl: IN CIBC. OI 
152 stj. lei M.OOO, 176 atj. . 
65.000. 191 stj. lei 75.000. 

V AND urgent imobil cu 2 """.-_ ... ~ .. 
de case, situat In centrul 
Oraviţa. 

PREDAU urgent tutungerit 
Piaţa Iosefin. 

dinii. 1 şi jumătate jugăr, cu zar- DE INCHIRIAT una locuinţă 
:ilavaturi şi 100 pomi fructifieri. 2 camere ,i dependinţe, 
Idem, casă 8 camere mari, bucă- de centru. 

Pentru anunturile apărute in acest cadru a se am_Ia ',.,Dacia 
telefon 1861. 

PIERDUT fotoaparat Leica. Adu. 
cătorul ui recompensa bună. Biro, 
I., Str. Regele Mihai 4, etaj m, 

CAUT &pre cumpărare trăsurică 
modernă pen tru copj~. Adresa la 
ziar sub »Trăf-'ll'ă", 

DE V ANZARE binoclu Zeyss 6, 
Bulevardul Regele Mihai L 
etaj m, 16. 

UCENIC eu leafa primeşte 
Fmncisc, frizer. ~ 
Str.Grizelin1, 



'ElE 

Anul XVII. 1941. -- Nr.230,f. 'P. r O tT " 1:» .. ." •. 

-~~------------------------------------ ... - ___ R~ __________________________________ _ 

AVIZI 
RERZOG PEIRE & Co. TESĂTORIE MECA

(JASA. cIb Comerţ peIl tru Covoare, Stofe de Mobilă şi 

a,duee pe calea aceasta la. cunoştinţă Onoratei Sale 

do • preluat Magazj nul 

OLEUM" 
1111111111II11~lllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllll11111l11111111II1I1i1l1IIUIIIINllm~lIl11l11 

ardul Regele Ferdlnand, 
localuri se va muta ii va fWlcţiollA în viitor şi filia.la 

din B-dul Ca.rrol 12. 

stă la di3poziţia On, Public, înzestrat cu. cele 

ti l1LI'iate prodtlse ale. fabricei noastre. 

Onorata clientelă să. ne acorde şi pe viitor Înert>· 

eare ne--a onorat In trecut. 

Perdele, Preşurl de COCOH, Linoleum, Pături eto 
găsiţi mai eltin ca ori unde la: 

ETA" tII se de caVlBre II perdele 
grullr. TR. HERBlR r 

şoara IV Bol. Berthelot No •• 0 
TEL. 44-21 

-
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După un timp io.Jdun gat larişi impreună 

A NEGRI IVANPETOVICH 
in 

paslona.ntăJ In ". ci1.rei desfl.şara.re va tine IDoorda tă 
l't t -'"tia. spectatorilor 

Uma. ~i bărb. ti la orele 11 ,:Î J d. m. 

ScuUreu de recbizltle 
D nnlmalelor de praSila 

MlnUJteruI agriculturii aduce 
la CWloştinta crescătorilor Je a
nimale că oerlificatele de recu
lIoa~tere pentru 8COtirea de re.
chizitie a armăsarilO1l' şi iet)elor 
de .,roduetie Se vor elibera de 
c&tre dlnctla creşterii animale
lor din ministerul agricalturli şi' 
domeniilor numaJ pâ.nI. Ia 1 Oc
tombrie a fieeăml an.. 

Aceste certificate ~boi.csc 
prezentate de proprietarU sau 
de reprezentanţiI lor oomlsiunl
lor de clasarea. rechiziţllIor ce se 
tine după 1 Octombrie, jl8-iltru 

a fi notate ia t.aQerele de rec.hi
dpe. .... , .. 

al _ 

GHAND 
HOTEL LAFAYETTE 

Bucureşti, Calea VictorIeI 11 
Cel mai bun ,i confortabil Hotel al Capitalei 

Preturi moderate Preţuri moderate 

rri!SMi ...... lL"'!14PMtSMJf;.IW3& • 

Primul con!in~ent de voluntari 
sDanfc!i au plecat să luple 
contra Soviete:or 

Madrid. 12 (Rador). - Pri· 
mul contingent de voluntari sJ)a
nioli plecaţi să lupte CO!1tr& 80-
vietelor. au trecut frontiera. la 
Hendaye, In celălalt capăt al po
dului internaţional. yoluntari 

spanioli au fost primiţi da a'll'tolo 
rităţile consulare din Henda.~ 
si de atasatul militar al Spaniei 
> > 

in Franţa. Un grup de infirmie-re 
le-a împărţit alimente ,i pgiri. ...... -.-.. -~-.~.-.-......•••••.....................• ~ 

. Germania. Iara turismulUi si OSDUolilăIii 
Multi oamenJ dIn .. ,_ .... graDiţelol' cilă.toreşte în interes de afaceri, bule sit porneasci dln tmboI4 u. 

germane, ee vor mira cAnd vor afla ta.oo o excursIe, işi vizitează fami- ţional "i nicidecum din In",.. 
ci de,1 ne .. film Intr an război lia, _ numai in Berlin s'a constatat economice. Frumosul fi :repre .... 
destul de Incotd.at. În care toate că 900.000 de persoane mănâncă. tatiw] nu trebuie unnArit ,11nf1.tt
tmera;ille ne.iionale sunt concentrate zilnic in rest8Ul"ante şi bodegi. O ŞBt numai în ala de mAo .. ,.. .. 
•• nn~ fronlnbd in VMIAPAII. ,":t'lt--.n.. ~'! ____ --1:1::_ ......... _1_' ... _ ... _1_+-= __ 1 C/I-- ;:_ ... .,,1 ____ • ..:1_ *'"-=-_-= ___ = ____ e.. ..... ~ 
rîei finale. - zilnio se iau dispoziţii mane "'jr.,, zunic În contact cu cele plnA In bucA.tă.rie ti cl.meri, .... 
,i hotAriri În domeniul turismului, 450.000 de restaurante IJi bodegl i mai a1e8 80010. PJ'Obl~ma ~tn.I& 
pentru desvolt&re .. acestei rămurl 2'ermalle. nlus hoteluri. case de, e8te~ ollvit&lltatea .. fie • 118* 

importante a economieI naţionale, adăpost, etc. vie din marea famlUe naţionali, • 
Printre prOblemele turismului, Datele de Iruli SUs do,'edesc Im· ~f'luIă activi It corpului nationaL 

problema oBpitalită.ţii ,i • organi- portanţ& acestuI domeniu de activi· PIlDntuantat.ea, eiruJtea!fl ,o .... 
zării restaurantelor, ocupă primul tate. Deaceea ministrul subsecre- t~t~ nu trebuiesc arAtate b'iUiial 
lo". Ace"t lucru l'a. dovedit de tar de stat liermann Esser, eondu. oa8ueteluJ care pJA.~t4t bine. ...., 
curând, cu ocazie. tinerii congresu- citoml turismului german, a con- î"l dă aere de mare bogăt&9J .. _te 
lui restauratorilor germani În vo<:at in Weimar congresul restau· gata "i-şi plăteasoi orice o""'" 
Weimar, Wlde s'au pus bazele unei ratorilor germani şi într'un dis('tlt's nlcle cu bani IUlU si ceari baW •• _ 
j .• SOilldăţi • tuturor re-st&Ql'atorilor foarte amănunţit, a dat directive şi proteoţle, pe baza ~'IlIuL l'flI. 
germani", pentru promovarea. ace- generale pentru fUDcţf,onareB tntre- CaUtătiIe amintite me.l 8U lua .... 

~tui domenilL prinderilor de acest fel, - diodu-Ie in funcţiune de b&ni, ci treb'IdMI 
IdeUe ce au condus la această misiuni sooiale ,,1 politice. pe lfi.n!l;!\ inţelese bunuri na.ţionale. ti deal .. 

organizaţie sunt caracteristice pen- ,·s.loarea. lor economici necan- f!fI res,.ectate ca .. tam. 0e1'lllADlll 
tru poporul a;erma.n ti raza dome- testatl\, ;'rea si :revoJuţ>lon~R "Ia ~ 
oiului său cultural. Interesant 00 Aoeste regnU generale nu !re- domeniu, de Indati ee pDe _pl.' 
este • Ingriji ~umal de repau~ şi , buiesc l'e8peetate humal acolo unde ~oncepttel fi practlcel dtt ~ 
turismul din tunp de pace~ CI toc- vin strAini unde sunt . localităţI acuma, cind banul an slApnI 
mai acum in .tlmu de ri:z:b91~. c~n4 ",.W4...,.U, .:. .... Sl, __ """ ........ ~t-tt .... 1 ~ .. H ........... :Il" .. Il ... ~ __ ,. .... !It. , 
peste tot ~II~ uupun restrlcţlu~l?l balneare, _ ci peste tot unde clUil- tate. . 
rap.ooalizan, se cere ca vlata,sa fIe toresc germani şi străini, In interes Turismul gel'mall pornette II 
cât mai plăcută ti mai bine md~. de afaceri sau În călătorii de pUi. lucru pe baze ea total noul ti NIIIIt 
mată., tocmai pentruca Ireotăţile tate1., nu 'Vor JntArzla tI-tI ..... 
inerente să nu 11e prea mult 8im- . ce~eoare pa*> fleM.'N reformA tre- roadeJf!. 

:!"~:r!~:~ ~:u~:-!r:;~~~~ IIilUllllllllllllllllllUI:11111111II1111111111111111111II1II111111IIIIIIII1IIlUlIIIIliiii11111IIIIIHllllllll111111111llilmUllllmiiiIIIIm 
locuitor, mmimul necesar, mal aleR 
pentru articole de strictă necest-
1:&te, tot a.attel se iau mărmrl să se 
ulaure satJsfacerea nevoilor celor 
CfI căIă.tore8O,. io inter;,. de afaceri 
Iau in ~on~f>diu. ~o atH nmi mnlt 
cu eU 1'!'I.trl!'t1unii1e .i "'E\ntătilf1 
Imnn~('I !lE' M?:boin, ,.e fM sim1it(' 
aioi m!\l mult ca. oriunde. 

Dar rezoh'8.rea. acestei prObleme 
este În acelaş timp semnul unui 
conţinut cultura.llnalntat. pe oare-l 
dovede,te poporul german. Nu est .... 
vorba de reguli fixe. generale, de 
standardizare, pentruca porţUle de 
mâncare să fie uniforme, si nu tiA 
una mal mare ea oeală1alti, - oi de 
formarea unui mit. unei etici pro
priI persoanelor ce.lunt eh~m&te si 
servească în acest domenIU; cea 
mai mare parte din locuitorii Ger* 
manIei de azi .,1 petrec mare parte 

. din vIaţa lor. in l'iIlt&urante ,i bo
teluri;" mal mult ca oricând, popo
rul genoall elite acum veşnic lu 
ml~eare, fie ci unul merp sau vine 
dt-la servicIu. pleaci in eoncedlu, ......•••...... "" 
Nuul OIOSll comerclol 
al S De ni ei Iii Bucuresti 
. Madrid" 12 (Rador). - D. 
Jua.n Antomo Gimenez cores
pondentul agenţiei telegra.fice 
s9a.niole la Roma, a fost numit 
'ataşat com.ercial al Spa.nIl>i la 
I Bn ~l1T'e:::ti şi seer:cl;- r ti l CJ.me· 
: rei de_ccr.~n:ţ rox>< ,.:1 I 
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IJummoii ~i pDrtU~iID. 
naturale proteJate In GC!rman.a 

GENE. AL llNTO' ES 
ane citeşte ziacele genna.ne, in

tâlneşte 2lilnie, pe lângă ştirile poli
Uoe ti militare saa măsurile guvel" 
1IOIai in domeniul 'Vieţii economice, 
- diferite noul ţinuturi JJ8tnrsle 
,.. sub ~ legii, pentruca 
Mtfet bogăţiile naturii, adesea la. 

rităţi in zileJe noastre, să DU. fie dis
&I'a8e 8I&U rău IY.'q)loatate. Această 

grija de natură in infinitile sa·1e 
1IIIIisţlani şi enrioUtă.ti, este ca:rae
teriBtică germanlllni, fiind legată 

.te mţa lui În timp şi spaţiu, - al 

.ar:presie 8 ftrbirii Jui neIDă'JtJraţe 

..--__ ......... .l .. UDlal 1n prO\'lnCl8 
Meeklenburg au fost puse sub pro
...... legil in ultimii ani şase ţin .... 
... «18 animale ţii plante 1'aJ'&; tot 
.... __ ~ _4. ••• _.....,."....., .,. .,.. 

tMoa Pegiuni eu. dune interesante. 
Begitmile ea stânci din mnnţii Bie
_gebirge au :fost puse dea semeni 
MIb )H'Otec1;ia legii, pentrucă disp1lD 
de eele mai rari varietăţi de piatră. 
Zilekl ~tea s'a făcnt cunoscut că 
teritoriile din jurul autostrăzii din 
ftCi1lJtea Fraokfurt a. d. Oder ao 
Josi iocadmte în regimnJ prot«Fei 
legii; nicio schimbare de teren nU 

poate ti fieută .:fări. aetoriza.ţie 
pftl8Iabilă. 
. ba ~ fimp riarele germane 

_ informat că dnpă rizboiu. se va 
~ pI'Otejai de lege un terito
fta dkt BJM.'Opierea Munţilor Han 
pMttra pWri rare; astfel de teri
torii se wr rezerva in toate pro~in
eIDe prmane. 

Drago8iea de natură este proprie 
ael"lD6lUlhli, din vremuri vechi, dar 
~smuJ după 1938 Î-. 
W OOIIţÎIlllt legal, printr'o serie în
lreagă de deereie legi, cari realizea
.. p.rok!eţia ţinuturilor naturale. 
8pid.tuI 8ICeStei noui legislaţii este 
pnciaat In prefata legii de protoo. 
... domenillor naturale din Bei· 
... goeaoan din. 26 IUIlie 1935. în 
MIle ee apane: .. AzI ea pe vremuri 
....... .de naturi a poporului 
lJNiDMl este tot 8I!JII' de ms.re; in 
~ ti pe eâmoie, dond şi bDCU
.......... primese forme vii, ~ 
heeea pqrnul gemt8ll "rea să 
prot&jNe aeeste locuri de desfătare 
II ~en. a căror ntili28.re s'o 
~ şi eelui din urmă locuitx& 

CoDtwm artiooIukJi 1 dia JlJgea 
.mintliă mai -. ~ legii se 

~ e&tiade 88Upra tutlll'Or plantelor 
_ Il ~r asupra cărora 

... interds vânatal, mai depe.rte 
aftIlIPlm mOIUlmeDtelor naturale, 
.aw ~ ale ntt.turii ea 

stânci. căderi de apă, pomi, regiuni 
oprite în scopuri ştiinţifice, experi
mentale, etc. 

Protecţia naturii este ~unoscută 
in Germania eu o su~ de ani în 
urmă, şi rumeni a'a mai intrebuin
tat vreodată cuvântul aşa de preg
nant, pe care l'a exprima.t pentru 
prima OItri în anul 1819 marele 
sava.ni german Alexander "00 
Humboldt! monument natural. 
mcă din anul 18.50 anumite părţi 
din ţinutul munţilor Han şi Boe-
-'.--! ~_ .... __ ... r-~ ....... " prv...ecJ-m 

legii; totuşi abia în Reichul al 1lI
lea s'au ereiat bazele porteeţiei pe 
scari întinsă. Astăzi numărul ţinn-
turilor nyntAiAf4 .. _ "" ... ..x L- ~-

mania la peste 000, ~ărora li <;;e 

adaugi zilnic altele noui. 
Tel'iroriile protejate se impart in 

jinuturi ale Reicllului şi ţinuturi 
locale şi mai departe sunt clllSifi
(l8.f.e pe categQrii: pădnri, câmpii, 
bălţi, stâ.uci,. mllRţi. cbme. 

Cele mai renumite regiuni prote
jate sunt nnnătoarele trei: 1. Pă
durea ElchwaJd in Prusia Orien
tală. 2. Câmpia Rominter cu lJă.. 
trina ei pădure, in eare se întâlnesc 
molte rarltăţi. 8. Câmpia Schorf de 
lângă Berlin, care se bucură de 
atenţia personalii. a MareşuIului 
Reiclmhrl GOring, 

Incepâod cu anul 1988, protecţia 
legii s'a extins 881lpra tuturor re
giunilor unde se Impunea ingrijirea 
naturii sub toate formele sale, 
destul de vari&te. Ca ţiouturi noui 
ereiate amintim în primul rând ţi
mJtn1 din fosta Austriei dela Lacul 
Neusiedler şi pnutDl dela graniţa 
Beicbalni spre pusta ungară. 

Legislaţia protecţiei Daturei in 
Germania este înk:egitii. de Legea 
din 24 Noembrie 1833, Legea vână.
toarei din. anul 1984, şi decretul din 
18 Martie 1936 pentru protecţia 
regianilor sălbatice şi nnde vânatul 
este oprit. Se interzice vâna rea, 
omorirea sau chiar dera.njarea 
8Ilumitor animale şi păsări; chiar 
euibmte şi ouăle sunt protejate de 
lege. 

Pe baza acestei dispozi1ti. s'au 
rezervat locuri 8Ilumite pentru cui
baI'e de pă5ări, de pădure sau. de 
apă., printre cari cele, mai renumite 
şi -t _10_. "'W-It ~Ie dela 

Lacul Norderooge ,i din apropierea 
insnlelor din jUnii Mării N ordnJoi. 
După războiu se prevăd programe 
mult :mai desvoltate. 

a aplicat sanctiuni grave conducerii 
punzătoare pentru cele consta.a~ 

organizarea regimului sanitar din Mo' 
BUCUREŞTI, 12 (ROOor). -

In 1ll'Dla oonstatirilor făcute de 
d. general Antonescu, in orga.ni* 
zarea regimului sa.nitar de răz
boi din Moldova şi a inspecţiilO'r 

făcute de d. Mihail Antonescu, 
vicepreşedintele CO'nsitiului de 
miniştri la trenurile sanitare, a 
aplicat sancţiuni g:ra.ve conduce
rii răspunzătoare. 

D. Mihai Anton~ 
tând trenurile sanitare 
lor de funcţionare, a 
mă de măsuri noui 
nă.tăţirea 
b~or. 

lin osediu de ei al 
Manner.h~im 

,...... .. ..J:> ... nxz, ,.,.. (~&.<J - 1"~ 

reşalul Mannerheim comandantul 
suprem al forţelor armate fin lan· 
deze a dat UD ordin de zi. 

.. In timpul războiului de elibe· 
rare din 1918 am spus Ca.relienilor 
finlandezi, ca !Ii Ca.relienilor dela 
frontieră, că sabia mea nu se va 
odihni în teacă pâ,nă când Carelienli 
fin1andezi şi Carelienii dela fron
tieri nn vor fi eliberaţi. Timp de 
22 ani provinciile Viena şi AunU! 
au. aşteptat îndeplinirea acestei .................. 
locurile tineretului 
hitlerist dela Weimar 

Jocurile tineretului hitlerist dela 
Weimar au inceput anul acesta cu 
opera lui Schiller "Wal1enstem". 
Peste 7000 de tineri vor "eni "ara 
aceasta la Weimar pentru a asista 
Ia reprezentarea operilor lui Schil~ 
leI', Lessing, Goethe şi Richard 
Wagner. In legătură cu prima. re
prezentaţie. s'a ţinut congresul 
cultural al tineretului hitlerist, 
parte la Weimar, parte la Erfurt, 
la. care au luat parte reprezentanţj 
din toate ţările europene. 

Dramaturgul german dr, Schl06-
ser a inaugurat centrul tineretului 
eur/)pean dela Weimar, oraş in mij
locul Încântătoarei Turingii, care 
îşi aprljină activitatea pe marii 
'POeţi şi refonnatori germani: Mar· 
tin Luther, Johann Sebastian Bach. 
Goethe şi Sehiller. 
După inaugurare s'a prezentat 

publicului premiera. Di~i lni Gluc\1: 
"Sărbătoarea primăverii", Progra
mul s'a terminat cu o serbare a ti
neretului, sub motto "Tineretul se 
prezintă!", în care s'au executat 
bueăţi din Mozart, Beethoven, etc, 

promlSiWli. 
Timp de un an jumăta.te Ca.reHa 

}i'inlandeză a aşteptat această zi 
după războIul de iamă pe care J-am 
dos CD cÎD8te, vitezii mei soldaţi 
Un soare MII a răsărit. ()arelia. se 
ridică., în rândurile noastre pă.şe~ 

batalioaneJe ei. In f~ 
avem libertatea Carem;t i 
landă mare. . 

Soldsţi, păm!ntul pe 
căl~ este pământ 
făuri un \iitor mare şi 
tru Finlanda". 

SutttJlul mediein;; (J1U'./.II.m-
in eombale"lJa boalelo" dlJ 

Renumitul profesor Lindn<tr .. 
savant în boalele de ochi, serie 
În .,Miincllener Medi:zinischen 
Woohenscha.ft" despre 1Dl nou 
mijloc de combatere a ~lor 
de ochi. Este vorba de un p.re-

parat din gt'1lp8 

cunoscut în vindecarea 
mei; acţiunea vm:decăWel!L. .... 
de 97 cazuri la. suti fD 
tratam.mt. 

~ ULTIMELE STIRI 
Casa. Pădurilor ReichuJui ger

man a hotărît să rezerve o su
prafaţă de 4.000.000 ha. pentru 
~tări ştiinţifice, cea. mai ma.
re parte păduri şi suprafete im
pădurite. earÎ' pentru agricultură 
nu prezintă. pământ de calitate 
superioa.ră.. 

Fabr~ de Locomoti,'/ ~ 
schel & Fiu din Kas&1I, a . DCl 
cat zilele acestea. a N'J.II·Y •• ~A 
de locomotive., fabrieate 
motivă. Din totalul eelor 
ma de nmi sus, 12.000 
livrate Căilor Ferate 
restul de 13.000 .. t-..t ... n .... ~·· 

-o-- ne şi extra europene. 
Au început lucrările preg.iti- ---o-

toare pentru târgui vutor din . Societatea de 
KOnlgsberg. Cea. mai mare partI;! riene ,,Deutsche 
a ştrandurilor au şi fost ocups- xecută transporturi 
te. După. cererile de până. acum 12 state europene, !:Il 
ee tx-te v~ 1nteresul deose- de întretăiere este &..rlin. 
bit pentru ştofe, ltn.gecie, ma- -o-
şini şi aparate casnice, substan- Vineri dimineaţa Il 
ţe chimice, hârtie şi arti.col~ de solemnitatea depunerii 
biurou, etc. mântului nouilor WI:U""!hi\~_ 

Deasemeni pentru târgul "il- Consiliului baroului 
tor din Viena, care se va ţine în dnii Banciu, fost sutlSeCJ:fUo)uÎ 

w.~._.-.-:.T":'.;:'-• • -• .:.-=-• ..:..-.: .. _.~.~.-~:.-::-.~.-.-:-."-.~""-'.' ••• -.-••• -••• _..... a. doua jumătate a lunii Septem- justiţie şi fost decan al 

'150 li fJfJee;i şi toale ;nl"efJrit1de~;I13 
'

brie, s'au anunţat foat<t..e multe de Târgu-Mureş, Al, or firme, majoritatea din strAină- netiu, şef de contencios 
tate. Ca şi data trecută., târguI prinderile IET ale {1lU!·"""''''-~:-. 

, trebue să-si declare autavehiculele si câte cauciucuri 
au ~ si daci le-au tlstreinat si cui le-au instreinat 

dela Viena va fi predoroin.lt de Timişoara şi avocat 
artioole1e cerute de statele sud- yer, numiţi in COD'lpIW. 

Deasemenea trebuie să faeă declaraţie toţi 
proprietarii şi detinătorli de automobile 
cari \ le-au dobândit dela evrei, după 
6 Septemvrie 1940 

estului' europetm. membrilor demisionaţi. 
-o- Solemnitatea depunerii 

O\iie rerate genna.ne vor 01'- mântului s'a. făcut în 
ga.niza şi în anul acest.. un ('ou- dlui Ilie Lungulescl1, . 
CIl1'S sub numele .,schonhei~ cler dinte al Curţii de Apel Şl 
Arbeit". prin care se tmnăre.,te procuror general PopiştiU. 
amenajarea gărilor şi cantoane- După luarea 
lor; pentru cele mai reu,:;it.e se prim-preşedinte Die 

a.re; d) dacă a. înstreinat autove- e) data 00n.d a dobâadit-o şi d) VOI' distribui premii. a felicitat pe nouii 
hiculul; el şi in caz afirmativ, actele încheiate în acest scop. partea cărora a răspuns j.' 
cui a înstreiuat, a.ri.tâ.nd adresa. ART 3. - Proprietarii p1"e\'ă- -o- - silier Baociu. 
exa.otă.; f) În ce scop; g) cu ce zuţi la. an. 2, care între timp au Universitatea din Gottingcn a După masă a avut loc 
preţ; h) ce acte a încheiat pentru transmis proprietatea. antovehi- înfiinţat un Seminar pentru pa- şedinţă de consiliu a 

1 
BUCUREŞTI, 12 (Rador). -

D. geoeral Gbeorghe DOIbre, 
ItIbsecretar de Stat allmlestră
rii şi AdmiDistrap.ri A.rmcl.tei, pe 
lfiugă Minisrerul Apă.ră.rii N aţi o
__ • dat u:nnătoarea decizie : tra.nsmitarea proprietăţii. cuielor, VOI' mai arăta in decIa.- poarele din răsăritul Asiei, în cu care prilej s'au .l;~+'",nll;'. 

raţiuni numele şi pl'Ofllunele per- care se vor studia. docu~uentele ferite ajutoare pentru t.",ill.,.WMeIle 

ABT 1. - Toti locuitorii şi în- ART. 2. - Toţi proprietarii soanei căreia. i-au transmis auto- şi materialul adunat cu mul'tă avocatilor mobilizaţi, s'a 
tlleprinderile de orice fel, de ori- şi deţinătorii de auto.vehieule de vehiculnl

J 
adresa exactă. sco.. .. d trudă.oe diferiti l'tAv:. nti 8"'· aOMţÎC de 20.000 le.! ~en[ru 

... etnieă evreiascI\" proprie- orice el, care au dobândit dc-Ia t.uwmJUlSIUlUl Şi preţul eu <!are au mani, din aceste ţări. cea Roşie sectia TimIŞoara . 

.... _ dotţi-4*ari aub un ce ..,.ud ~ta calitate, sub ori- vâ.ndut. -tt-- dona.ţie de 10.000 le~ p~ntr1l 
UtIu de aot.oveb.icule de orice ea~ 00 titlu., după. data de 6 Sept.em- ART. 4. _ Declara,ţiunile!le Societatea germană de tuoor- dul rănitilor româm Şl 
ter:. Mie, până la c:bta. preze-ntei brie 1940, vor fac.e deel8,raţUmi.l~ t··te· 1 ~, 1 ~ dl'n lupte' le contra AA1"~~:i(:Jf\Ult1nn • vor ~pune sau rlml prm poş-, cu oza va ţme congresu l;ac. a- d 
declzfi, VOI' f3C',e o doolaraţiunf\l In care vor specifica: ,tă, recomandat, Sll'bsecretaria- nual de data a'ceasta în Baden- fond care este creat, una 
la «IIJ'6 se va specifica : a) felul, a) Numele şi pl'Ouumel<3 pro- tutui de 8taţ ni ~tră.rii Ad-: Baden, între 8 şi 10 Octombrie, se ştie, de d. gen.lD"t A,' ~tDll'51Ul:lanrA 
MItovehlenlutoi; b) da~ posedă prietantJui evreu deht 0111' a doo. ministraţiei Annatei. Dlrect!~'l ~e vor discuta probleme actuale Conducătorul Stahllru 
1':1 a'li autowhi~uJnl; ~) s(:area I bândit autol'ehiculnl; b) ,reţu! I Jnd''iship; ~e război, rână. Ja 25 d~ m{'rlicină in domeniul tuber- I comandant al fO"ţe!nr 
tn -tAre .e află. şi câte caudu.curi l cu Mre a ddl>âodit proprieta"too.; k Iulie 1941. . . . . culozei.· _. ~ . .,... _. 'româno-germane,. .'. . "" . 
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