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DmECTOR ŞI PROPJ..aETAR: 

ti .. 1. Şle'ăDeS~U -
BEDAC'l.'OARE-ŞEFĂ: 

orice Ciura-$lefăoesco -

t~ Un mănunchi de fraţi bănăţeni - (!in 
sfâ.rtecătura de pământ românesc.. Ji" 
masă. încă. sub vitregia unui destin per
fid - au cemt să. fie primiţi valunta.ri 
in Armata IWmână., să lupte impotri'Vli 
bolo;evicilO'l' ! 

ne. da Em. UngureBnu; colţ cu 
or~ . Eugen de Savoya, Timişoara -

TtWon: 89--36. 

Deie Domnul: cât maJ multe treziri 
- ooveditoare că, oricât de sângero.se 
au fost toate prigonirile, sufletul r0mâ
nesc n'a putut fi înăbuşit 1 

Telefon tipogra.f"J6: 14-69. <Apare la 

Il etSp ettiut Ce 'se· · I · I 
ii ":i"m';' d~". mom ... tul propaga0d48tice "" pot fi 8OCO- riu ZI il re e It a i e n e 

anesc al pohtWK europene. tite lupte. . C 1 
I $pUneam printre altele că Iată deci că luptăm pentru O aborarea României este seoasa-. -ID 

a de 22 Iunie deschide Ro- cucerirea cii,torului cum am 1 
;e . iei nebănuite perspective .. luptat totdeauna, leal, cu arma re ieI şi i se face portretizarea' 

mrdOMtele' Bpirituale ale în mână .. continuână o tradiţie sol dat u I u .... rom a'" n 
oarei a.şezări' se Întălnesc şi o soartă. .. 
pleooă de pe,pământul din- Dacă neamul românesc în de- Ro .... D 25 (Rad ) ....... or • - Colabo- Ziarul »Coniele 'delia sera" pu· • t· 
Nistru şi Pisa.' . cursul istoriei nu ar fi -~tiut să r"""'n Ro""""'; ." desf~ romaneş i cu aceelU} căldură _<ti y .... "":" ~eI ln aşurarea Mică. o lungă corespondenţa din t 1 1.3 ' Y' 

ouă mari destine, _ cel na- lupte .. ar fi fost şters de pe faţa ~ve~entelor militare este pusă RIl!larabia, dela trimisul specia.l aJ rece a sOw,atul român .. al că
socialist §i cel valah for- pământului, Acest adevăr. sim- m r(>lief de toate ziarele itaJiene, acestui ziar pe fr~ntuJ armatelor rui portret se desprinde î1WTUn
de revoluţia din 6 Sep- plu este misterul existenţei Lungi ~eportagii din Bucureşti, aliate germano-.române, din Moldo- tat pe fondul minunat al pij. 
. . t l' ~ noastre' " ~- d l . "tr°n"' .... ,t t' .. l . mântului strămo-~esc 'tlentru 0(J0 _ se C'i'1.8 a l.zeaza pe tUCt~ 1« prag e um& Şt ~ ~n UZl. asmw. opIniei pu- va, Bucovina Ri Basarabia.. AutoruJ T r 

r 
~ d" t bli"'" ro ti y re a plecat să moară. 

piile de luptă ale răsăritu- ascruce e tn erese, ~v ro aneş cu ocazia acestui acestei frumoase corespondenţe în-
tleunde paradoa:al~ venea in- Astfel stând lucrurile.. cari ruboiu sfânt, care este destinat registrează, apoi, cu actlm.şi putere ~,E8te7 în aceşti b9"uni soi--

,.; ecul.".,. ':,' ,sunt perspectivele pe cari' ni le să. ~libe~eze pământul patriei, bi- de expresie şi cu acelaşi elan de daţi români .. cu feţele in tune-
., ~ d h~J- ·it senca. 'Il familia, eate ca uniforma galbenă.. de 
2! ă cum Rom.ânw i:şi legit1.- esc'w,o tn oml' r p:trticipare la evenimente. trecerea 
li 'Ii wr exi3tenţa ei' În lume, Cucerind permanenţa în ia- Sub titluri mari, pe două şi Prutului de către armatele române. culoarea pământului moldooo-

deosebire de alte neamuri torie inseamnă că neamul ro- trei coloane, ziarele redau repor- Prezenţa dhiziilor româ.ne de in, nesc .. ' este în aceşti soldaţi caM 
, 'ri) care trăesc parazitar la mânesc va rodi la infinit, ade- tagille relative la desfăşurarea fanterie şi de ca.valerie alături de vorbesc O lim:bă tvt atât de a.

'feria spiritualittWlităţii ve- că prin gravitualitatea sa va °alPerapunilor cond~ de gene- C3rele de asalt aJe armatei germane p"opiată de latina ca şi italia
'uiacesta mare. . :. . avea puterea să tndeplinească 1': ul Antonescu. este cea mai plăcută surpriză. a na .. - este în ei şi o furie, o b~ 
. Ion Veverca într'un arti- rostul pe care Dumnezeu i l-a T~te ziar~le 9in Roma şi din acestor două prime zile de război, rie ascuţită şi vie7 care în ne. 
de e8enţiale adevăruri ro- dat în lume, dar mai ales să se provmciel~ liea în acelaş timp fiindcă pă.rea apusă, pentru totdea.. răbdarea lu.ptei e neinchipuit de 
~ti,pauza viitorului ro- p7inească el, aşa cum ii dă drep- co:e~po~en 'yet trimise din Ro- una, vremea în care nechezatul cai- impresionantă. 

t"l toată . t . . 't d mama, ca re corespondenţii 10" R1' asprele glasuri al" ".-enllo. Am văzut, pe margmea' ._d 
c", publicat in revista'~ ta ana Şl ma.a sa e 1 """"",1. Ast4'~' . rul TI a., '" --- ~ .......... . până acum.'· or 8.r-............... 1.01. Zla "scandau ritmul sonor al bătăliei", râu, vreo zece răniţi, poate. cei 

CI aJJ din Bucur~ti, scrie: D~ ~ • Mesaggero" publică. o corespon.. dintâi : ciţiva so:ldaf;; ~----; 
-,ecart naţiun.e t~. are ca""'" ,..umanta Mare nu este t&u- den+<i din Bucureşti, care rel""'a~ Şi continuind descrierea acestei .Y" 6~.u.uwu. _ -:r".......... t 1 .- . . '10 '~ " VY t ,'. hi' ,. ~i :mţiva soldaţi români. Vor· 

70prie. Fiecare naţiune cre- mal o noo a gie a tn~ml r noa- t>ntuziasmul de nedesris cu care s raDU unperec en a m~meI cu 
'n destinul ei. _ O naţiune stre ci este o realitate care se popula;ţia română a întâ.mp1n.at elementul uman. autorul scrie: beau şi stăteau, fără gesturL 
cauză este o nafiune mer- profilează undeva în zarea mi- hotărârea guvernului de a mer- ,,Este frumos7 neinchipuit de Germanii erau mai detaşaţi de 

)' r- torul' n A_.3 ~ tat P fr de t'· A~ suferinţa lor. In ochii RomânilOi 
'. _ Cauz'ele ... n+.unJ1-- sunt Ui u prea ~'nu,epa?:' . en- ge alături de Germania în războ- umos. suges IV ŞI ~ emo-

."'""". ./AJI t ~ R A. M t ţ' t ~ , inil" d 1 strălucea o extr8.(}Tdinară inwa-} ~.3' ruca omanta are nu es e o ;"l sfaAnt lAntrep"';...,C! pentru elibe- lona.D sa veZI IDa.5 e e oţe. 
, 'ge revpnu/~care a veşniciei, ':W.LLAO -tate v • t d ele se câ§tigă permanenţa op.ortunitate diplomatică ci o raxea lumU de pericolul comu- IDvăluite într'un nimb de fum SI : carora. nu sun urerea. 

tarie ~i se păstrează legă- necesitate absolută. Am luptat nist. Autorul scrie intre altele: albastru, brizdând, cu crâncen Ei priveau t<warăşii de luptă şi 
~ezentului cu viitorul". mereu pentru un fel de Europă) "Azi dimineaţă curţile regimen- sunet metalic, verdele câmpului infinnierele venite din satele a

căreia ~am fost utili, dar care, t .. lor şi pieţele militare au fost şi avansând la atac, întovă.rişite propia.te, cu stranie lucire ha 
oinţa -"permanenţei în isto- dindijerite' motive .. ne-a imw- asaltate de cetiţeni, care cereau să şi urmate de escadroanele cava- ochi. 

. ~te expresiunea care de- rat sau desconsiderat, . Mâine fie inrola~ voluntari,. fapt care leriei române in galop, cu cos.- .. Fnnnoşi soldaţi şi bine se 
"..le hotărârea dela 22 Iun." Y' 1" A - li t - I - -~ t~ K- însă vom fi indispensabili unei demonstrează pe deplin marea pa- me e In vant, CU sab' e s ralu- uptă. .,Gnten kamens.u.0n. -

lupta căci .. scrie d. Vever- alte Eu,r01Je. care va ~ti să ne siune care însufleţeşte pe Români cind goaJe, în fâlfâirile galbene mi. spus un camat"ad german. 
~. aprecieze în m5.,'fflrrJ '. în carp in aceste momente. a e SIA">Ag\1 0.1' ••• ' . ŞE cuvântul "kamerad" avea In : ,Nat1iunile cari nu mor n;"; I I 40~~ riI-" 

. ii sunt naţiunile cari luptă vom ptltea să fim noi 1n.~ne. P1 Al-este zile vor rămâne, într'ade- Apoi, autorul corespondenţei a.cest caz înţelesul de colabora,. 
IJIIent pentru cucerirea vi- primttl pas în realizarea Mas- V'dr, mari ~ simbolice". . _< vorbeşte de Ia§iJ oraşul culturii tor." 

~jlliJi cari ştiu, in orice mo- tră aunt tocmai aceste perspec-
Ba se invmgă pe sine". tive pe cari ni le~am creeat 

./~~!ând, suntem siguri noi. 
batalnle diplomatice sau P o mp i li u Tom ici u l'tati· mun~lfJslalii 10 Madtid 

........ _ ...................................• -.. "': 
o ........................ . 

divizie savielrcă măcinată" impclrlun Rusiei si Angliei 
de focul germandor 

LIN, 25. (Rador.) - Uni- ra.re, ea a fost măcinată de focul 
\!I'mane s'au isbit, dupi. ce au g:ennanilor, 
~ liniile sovietice dela froo- Forţele blindate sovietice, e&re 

.111 CUl'8Ol zilei de 28 Iunie, de erau pregătite de luptă, au fost ri, 

D~ Serrano Sunner a SPUI: "NjmIcirea Rusiei Sovietice -
lată ce cer e i S:C:ia Europe.", - iar multimea a Slrigat. 
"Jcs kus.a ILv~etcă. jos Anglia I Vrem Gibraitarulll

: 

~.ieticA.. - afli. agenţia sipite de avJajia germană. 
. ~~ln sursă competenti. Pierderile germanilor in cursuJ 
fi lJlte '* .. divtz.ia sovietici acestor lupte, au fost excesIv de 

MADRID, 25. (Rador.) - Cores- este responsabilă de războiul 
pondentuJ agenţiei DNB. trans- nostru chil. . 
mite: Camarazi, pregătiţi-vă pentru 

O mare manifestaţie, la care au ceasul care vi. va face apel Ia voi. 
PUtut lua măsuri de apă- mioimp. 

.. participat mii de studenţi ,i mem- Fiţi gata. Nimicirea Rusiei Sovie-

~U[ etnfiâirmâiiiiri·Romiifu·· :::~::~ ::=:t:.: U,~ ~~:::::'::::'" 
, ,Bjută la evacuarea copiilor :::'::8:;:~S:~:!ari';:~a~~: fj>-S~ţi~~~~~ !~~J::e~!~::uec!: 

" dilJ BucureştI· . , , .' ţile de seamă ale faIangei, printre sebii de interesante. 
~. care şi d. Serrano Suner. O mulţime imensă s'a adunat in 

faţa ambasadei Angliei şi şi·a ex· 
prima.t nemulţumirea cu prilire la 
conspiraţia Angliei cu Uniunea S ... 
vieti că prin strigăte: ,.Jos Uniunea 
Sovietică! Jos Anglial Vrem Gj. 

brutarul P' şi ovaţlonând Ia adr~ 
Germaniei. Româ.niei, Finlandfll ,i 
Spauiel . 

Mal multe geamuri au fost sp&rte 
la ambasada Angliei. 

Mulţimea a fost ră.spânditi de 
poliţie. 

,;IlIlEŞTI, 25. (Sm.) - Bj, speciaJ, vor fi trimişi copiii din ve- Ministrul afacerilor străine, .-
\ p~ al grupaJ etnic ger. chiol regat (BuCUl"tlIJti) in regiu- adresându-se mulţimii, a rostit ur- Anglia Drotestează contra manifestat~ e i 
I :=că:, '. nea muntoasă. Ei Vor găsi in Ţară mitoa.rea alocaţione: 
'eoPIP' ope~l ~e aJU~r "Ma- Bârsei, odihni. şi îngrijire. Primele "Ca.maMzi, nu este momentul dft 
I:1i CNS' asOC13ţia na.ţional-so- transporturi s'au efectuat zilele I a :rostit cuvinte multe. In această 
Ilit A) a grupu!aI etnic acestea de către formaţiunea mow- I zi, falanga spaniolă îşi rosteljte sen-
\~~ază.,. pootru prima mat! a vobm\!trilor Gl'UpuJul et;nic a tinta sa: '. 
--1WeIo oop.iilor la tari-!Ia SVmu. a.-Sovietici este ~Oftti. :Ea 

MADRID, 25. (Rador,) - Co
respondentul agenţiei DNB. trans· 
mite: 

Ambasadorul MlLl'tli Brita.nH.-
1Icut IL ~ d-lni ~ Saner. 

ministrul afacerilor străine al SPI:' 
ruei, pe lângă ca.re a protestat ce" . 
t,.. manifestaţiei care a avut li}(' - • f. ambasadei )Ia.rei Brit.aniL 

a 



. Pag.2 
'., 

E C OUL 26 VI. Anul XVII. 1941. - Nr.:?28t J.ittI 
.......... ~ ................................................. ~ .............. __ .............. ~.E·.--8C:&~~~**,~QA&R" __ ~ ... 
'Heu! ~!Itr.iiri de d~umuti 

in i~~lI~tul '['~~;~i§,-'tewutul 
AnQaJarea uensioBariIor 

S10!ului II t. j. M. 
Justificarea 

publice 
cheltuelilor instifufiunilor ÎI 
din teritoriile ceda~e LI 

"" I -.0.. .. -- ~de .... I_" ·'fl·ml·~-"-' . it... .;:; d 1 . d Prin decret-lege s'a hotarit J' 
• ..., .. ~'V1lUUIO' JUU ,......... '] IU"' JD. e. plS ra Sp&1'_ pe rumu JU. ~ ..• . ' . 1 IiI - 1..0--. .., 

......... apPOhaa Q~ftI.loeac JRa.i Dtlta-6hertini" ia valoare de ~~ penslO~arIl ~tatulU1 provemţ~ O!§1 '. u.rea ~ C:O.nrlISlUIll 

;~F lIMIl'ld d~ dl'umUl'i. şi' anu- 268.751 M; payarea ea pavele nor- ~m, f~cţionarIl de conducer7 Şi "MonitaruJ. Oficial" din 21 Iu- ta Curte de Conturi. l'll, 
.... ItoPI'GViitÎ0191":l. Sti :i4tt m. c, ma,fe a drumului jml\. TimilJoara- l~s~~ţle C .. A. ~., prec~ ŞI ?-~e, a. C., ~u~că. ~toarca de- de pre~cdinte al ~vnl,:;.;i\Xilii.; 
P:iUră spatti.ă- pa drur._ul jud<>ţun Fr~idOl"-C('ne' în nloare de fltern pensuman provelllţl din cooe a lllll'llU:ItePulm :de fmanţe: Dem. Georglan, du-ecLOn6 
Timişoara -, :~J.7j3Ş -s inersig, jn ~ ..... &'S l' .. activitate, pot mdeplini fune~ Comisiunea instit14â.ti prin de .. tabilil:kţii ministerului 
valoare de ::;:.~ ::m Ici; facerea ş&1l- .. w N.., ţium în cadru1 !lerviciului ~1l!tru cretuL-lege NI'. 1.2~ publicat in 10'1', ea membru delegat .. 
ţnrftor ti .u""./·~Hm.'Iii:~ll)r pe dru- ~asemen1 s a aprobat rec8p!Jio. . ..a~ ..... 'h..;";~ t ...... _, I .MonitortU Oficial" NI". lOO\.dill terului finanţelQr; d. Const. 

pl 
II 

," kH!r.... .... _ orga.m.za.rea U1&lH.rllJl.I.U.u UiL.LLllU~ L • • , .. ::.4:." , 
IM!riIe' jud'. l'imişoara--Li\,OY1l. BDHa pro, oome a l.lruOll tH> ~.... • 10 Mai 1941. pnVl:t.oI' la JUSwJ..l"" cau, mgmt,lr Inspector 
lih\l'II'Pe' ~ ,.~ @&!ilt-d- lOO.f;\lO lei; ma.cadeDlizarea drumului jud.:u.. l~, ilU'll. ~ ~ timbrelor la detai- ~ea. ~heltuelilor instituţiunilor S\lbdirectorul ·"""'F>.tin ... ,'~ 
&prodzlOllarca Cit 250 IL •• pm.tl"ă pova-{;~izătrtu, În valoare de hş~, depmzand de Casa Autooo-: publice wn teritoriile eedate, va ce 'de lucrări publice, ca meJ11h.111a}" 

Sllfrtii. pe drumul jud. Timiljoara- 745.000 lei. ma a ~1~no~luril,;. R.e~atulUl fU11CţiOOJl! pe l~ngă minis~erul fi- delegat ~l Ill:'JJ.i,s.terului 
Foeni-(,ia--voş. ia valoare de Valoarea totală a lucrărilor este RoI'l!1â.nielly fiind re:..ribuiţl cu.· el. mIilU.ţelo:.r. avand urmatoarea lor pl~lee lŞl al oolnul~ltii11,.1'1I'I 
2a3.02D k>i;, Ilpl'{wiaioaar6lio CII 1179 de 2,605.656 Ici. diurnă. lU1larâ., fixati. de con.siro comp~.: '-~" _ , . d., N. ~ata.. şef, da, ~ 

, . liul de- administraţie al Casei. D. 1. ~u. con~ la. blaJ- ~t':cţJ:u.o:ea. contabilităţii 
•ifSl'iC.l!~~~l!5*':~~Jîl~~ . . 'nunlsterulfm31Thţelor, in,t'~"., .. r.t'" 
,_.__~~~~~:Ji ~~-.,. ~;;;c.uw~~ ........ ..,.,................................. ........ de secretar. 

LA C;INltEMiA "THALIIĂ" .' TE o~<:=~~.:.~:h~lg:",.,,;,~, MICA P U B L leiT A lui de contabilitate al 
IIIMUlllltllllilIIII1!I11I11I1l1t14l UIIIH'ltl IIlIn II 11111 III I!III III W IIIIUltUlltlt 1I11i1ll1ll1l1ll1ll1 HIHlIltIl flllllIIlIIltllIl """,' . meniu1u!Au institUfl;iei'-"'''''''JL...i~ 

Din nOll la Timişoara Apare In liecare zi. Minimum. 10 cu",iltte :~Ş~â~,;:U~eBtnl 
:.. .. f"!.,p.; R .~nu nai"'i pnni~ ai ~f ... ă.7.ii" .t\nlluhlrilA in <;;l'bimh. nrphtJ ilubltl. iar ee~ ett eJ;~t1 tar5f fine- :~qli~rt.ij1UI~!~~~<r.TI;L~J~1 Ila. UrIce- anunţ eerut sa ath1ra Ul aua l'UW'~ .. ",c.. 1;,;11;; .. ~ :J: 

CftJi re,rezintă tinerii de azi pân g'l.riti do mâinile însâ.ngerate ale pectivă, se taxeaă dHbba. la. rşedinţe1e în eare se vor 
,,gagsteriIor". Ei vor si se sai '\i1e:118 dia ghiarele _micilor AnWlţ\lrile pentru rubricile IJCEM]<~RI DE SERVICIU'" (Mea& ,dliseuiie aetele d" clwltueli 

omenirii ..• Lu pte .•• Pericol.... . - . __ ~l _.:I_~_"" '_..:l.::l -'- -b.T VOIt' ÎJl~ing8 't .)ere) DU &e pot publica c. adnsa, exacta e. B~ IMU"'~ Vll1'\l1; \l-ep8il'La.men",~ 8.?1.1 

Rezruta,tlli it yec~i vedt-a Îll fiJnmt senmţlona' de azi rosi Restante &811 la. Ziar. tia la crnre funcţiollleMă. 

),t\DUl ! i'l GER Il O R 'fel. 18.61 ,,D ACI A l' :E L I X,. 'I'el.18.&l 

'Iimil)oara II, str. 3 August N'.25 (\iS-a-yls de P-ţa "Colonini"', 
M1J!OClm m"llelCl'&Io llll.ele,;eruar ne vanzare-clUIIp:!IrlI.CU ,. U1CI un:mn"" ...... 

cu 

r 

Incep. repr. 3-5-7-9. Dum. şi ărbi.tori tRia 01'&011 a.. .. 

kw#g •• t4M!~1':::Z~~=':::; 

CINEMA "COR.SO" 
, .. , 95, ~ 

""~ mai fantastice :realizări ameneaJte. 

• wobiklef. în conditiuni foarte 3Vll.J'tajoase. 
V.L1iIi:U,KI: ea.s. eu. că,te 1. 2. 3. 7. )lOŞD: 50-90 jugăre Hemea-

9, 11 locuinţe in circ. II. Str. O'li- cova; 2 jugăl'e, hotar Moşruţa-
c1iu. Titu Maiore~u. Moldov~t N ~ T ~t .. ..:· 1<';" 176 191 stJ' . .. oua. ....... Il0l.\. 4'011 • ' • 
PUlWllel', Irlanda, Luna!, 1'1', A - F 1,.._' ~ n~ ... 
Bonti.lă, Gh. Asacw.. HOOl';; circ patra" langa ,gara a.~lCa. ~ 
Ul: Buleva.nl CllilmeueeaLl, l~e- .. rad: );lOŞlll 53jtigaN a;ra.bil, 
g~nt Buzdugan, Eneaa, 3cro- lingi gara Strehaia., juti. Jdeae-
b~te, Crişul. Cavaler Martiai; dinţi, cu conac Doel'ele (ne, ÎD. 

circ.:ry: StradA Şinca:i• G~ll1; o~ ovăz. griu, portlmb. Z8rZB-

j'ratelia, centru tra.mVal; BUZl1lŞ, ~.,..; "0 J'u'" pa~ du- d ~ 22 ani 
ta ~ ~.J<_ - 1-;3" va,...... ... q' ~",. I cu res uran... ~auwa." sa a \4'0' • ~ , 

mes&. locuiBţe. pivnită, lângă exploatabila.. drum petrult, bun 
parc. pentru orice vechicol. 

PMlin aJlun!1U'Ue &pOl'Wte iA ~ cadn 3. .. U:re!& la .,II6eia. ,,_ .. , 
telei. lS&L 

...... a~ ... *A ....... n ....... +~ .. -...... ' ....... B .... !!M'me.u 
ANGAJ .... --Z bucătăreasă Dt. KraU8Z 

1. Str. Pau}eseu No. 2. (Casa 
Lin()leum) . 

DE V ANZABE e ealll Bod eu etaj 
şi atelier. grădinll de flori ti le
gume în atr. Hi5nig Nr. 11, vis-a.-, 
vis de gara Fa.brică. 

Capitol :I~.,cine al ~. 
Thalia : ~u1 Ing~. 
ApoIlo:. ,,;FataI mea e 111> 

ge."'. 
Corso : :Buffalo . .I::illIt' •• iiia 

pieile Roşii. 

"APOl 
Fetll mea~ e un 

eu ., TUTUNGE1UE Modincea, Bul. Re
rele Ferdinand S. ~aută pentru 
imediată. angajare. dactilografă 
fll) pr&etiA:a. De preferiD.'~ă să 
cunoască limba români ~ ger
lHBi. 

CA.Ut' cameră mobilată in Cet.ate, BALPH ARTlIUB. ROl.~ 
cu intrare aepara.ti. ~dreaa la şi GERALDIh"E 

Ali DEPUS UN PRE.lIlU DE Lt..'1 
5000 în cancelaria d-lqi dr. Sava 
Iorgovan, str. Cavaler lacobici ferior - la. oriee materie. Pret&a· 
Nr. 2, pentm găsitorul cinstit, jiuni modeste. Ât\resa la ziar. 
eaN, in aorii zilei de 11/18 Iunie ____ e_-____ _ 

4. Vin Indienii. a găsit între Piaţa Axente Sever CAMERA mobilati eu intrare 
G. Slritura fatală. ti cafeneaua "Palaee". o broşă separată, baie şi toată între-

Cetitl " răspândi~ 

"E-C O U . 1. Ia vâ,ltoarea. torenteJ.or. 
... Ia ghiarele 0ag0ar0Jui. 
S. Rizbona.rea MeilsuJui. G. Dinamita. pătrată, eu diferite piatre mici. ţinerea de tnt$iriat, .,u-ada 

7, Duelul morţii. colorate. Mercy. Nr. 7. enaj L ziar de curaj .OintGln"lii.. 

snnnmnlUulllllnUllllllilmlilllllllllmIllIIIIIIlIlIllUlllllt!llmllllm~llIiiH!!Hlm!mmllllii!mnmlll:lmamlll~imUlmUl!lIIl1l11nUIIIllll\lIlmnHUUI1I1UIlURmlmllllllll1nUlll!llItllllllll UIllIUIIl~1ll1l1llIllUIl111I11H1lnIllUIlUII!l!lllllllmUU1lmUlIIII!llUIUIIUlUllnUUlllUmmwr' 

LA CINEMA "CAPITOL" • • • 
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ounoscut !n 
senzaţional ,J 

Siie&" 

Plata 
~tlIJ fflj 
La 26 

'Gad, ]Il 
1000. 
261ut 
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~,~------------------"""~,,,,--~~------------------------------------------
~ interes a n t II ru ,e~ d t: -=wCI,ua re : (iiiiiiiii2iiiiiiiiiii~_pjiii~iWWZii&iH-·A-=;==i;i.iLJE.;;v_er"_-iiiiiiiiiiiiiiiii"--' 

Ludovic WolH este evreu sau german r Dacă adul HOTEL LAF A Y ETTE 
'pe eare-t posedă este fals el s~a sustras Si dela Hueureştl, Calea Vietoriel 11 

fegea pentru exgrcprierea bunurilor Urbane evreelti Cel mtti bun ~ confOf"fabil Hotel al Capitalei 

L.1II_~1iOJ~Y!lJ.1 ubttnă,.' pul etnic german. Pe'" altA mai Bla.re .. Anwne pentru a-p Preţuri moderate Preţuri moderate 
•• _bi.\U1~ eri, . t>ari4t, Ltld6ric WoIfI.-.i ~ SIlStrage imobilul" a.w.intii dela. ZIA! a_ !iAJI. __ W:&M~~ 

eva<C8Q.l'91 iBt",atat hlll ~ .. o-rigiBi etH.ici, exprop.rien,~, dacă. intra
Woll'{" proprie- eli~1d de- _tIt. Prim6riIl..... devă,r este .VNtt, k ~t de&

dia sw. M:.u:eşal 'eipiuIW 'I'~ dia ..... liWJ camdată.. 
t!, contra. ehiria..~ :etNI$Mti ci es" e~ CArtifi. Dacâ se va. dovedi ei este e-_t... aeesta 111 .. N'F. 1l"'Sl- vre~ atuDci <BZ1Il să.u. es~ foar-

tl fir. PaTel &1- 1941. te pav, dooarecft şi ... procurat 
reprezentantul reela- (lu ...... ewvinte, J..1IdMio WQHf \1'11 ftet fals, de care sta f<rlosit 
~t calitatl_ * 1 .• Ii~. ev .... " ... !t'e..... eUIIl pentru .. WUC& .tlwităţiht St.-
a lui Ludovic WQlff I vrea. să pară. Certificatul de 0- tu1~ în erO'8.l'e. 

eA ., pmtru a d ... ,_i1iui .taiei gerataă " ... ti Deshaf1eft8 JNOOOSuhti ~. a.
de origină. etnkă Pi'OC1U'a1l, nQ in vedefoea ~StI- mâruI.t .. la.. cererea. repl'ezont;an

~ procurat lIa ce~u. lu.i de evacuare po<R1lii oontra fe- tubli l1'Clamatei,. eIlI'e s'a obligat 
aLJe, însă, după. câte (meU Ana Mttncilă, el pentru un să far" 4ovada. da. Lv.dovic 
... -.ni _la Gn.. fapt ... imporia.Djă CQ mult Welfl ~ ~ şlllU ,erm,an.. 

FORMA lUNI 
t .... au 

,. ~ leni .... SOO 
_-1~ ~i; peJltN 
te stat" îuh"epria-

4iJtitet&lfllre -- 200Q lei.. 

Olioiu' de ~4R'Q •• ,'-1. A. f. din Tirnifoara l. 
Sf,~ Mercy No. ~ ÎR e Q,d de spirt al" şi spirt de 
ars a mai .pus in "â,~;lJr.? ,. ,,.led veche, ftohJPClld 
d. ".. ... Pola .... "'led Alb.llm. ref. 39-62. ............... ~ ........•.• ~ 
Introducerea tn tară a leilor 
încasaţi de Compania Mltropa 

BaDea Naţ~.l_ IL ltomani.i. &, fua6ţil\lla1'lll ~ JU'imitOl', \1& 

.dmia ee.reJ'ea CmapaBiei d. V&- t ~~~ ţa.x~\onU," ~}l8.'"e.i ije 
gceu '"'u ~t .. ri - Bedia "lilit~ I vagoane \!\l pat\Pi "Mlţr~" \\il 
pa''', Cll\ .umale de lei l'o.uitate div: e~mlWl~ ~QmPl~ţj.ţ ~ aemnaţ al 
v~" tren .. bU.,et&lol' P'mb~ prq~~sul1,1i vefba\ inQh~at penţn,l 
patlU'i Ş1 bleuata t'\e ea.t.re tl\llatQru .. ~,. kn·' U· 
aeelei Com}l6llit. ai poatl ti iutl'O" prmUrel\ aum~o~,. l.a.r ~~. . va 
d t... ..... ...l A "<' _1 . d· vărsa. pe oât posIbIl m acelaşl s, la 
•. u~ .lA t-.. 11\ Ul'ma~o.~. OOU lt Otiei\l1 Poştal de IPentieră, in eon
rJUu.ol 

La frooUeri. tua.tt:>rii v~e. tu] dela 086, al Societăţti Comer-
lor cu paturi. VOI' depua& fefului aial. d,e 'fu~8.&l România d~ Bueu
echipei de fuJloţionan vam.aU, ~re Peşti, .el'V~du,ae În aeeat S6tlp de 
face controlul eălătQrilQJ'. f)qati\ II\J i:mpl'i.mI'o\U\ Hlllfil q(lPlm~ri li ~@. 
aum~e \ie leţ mcaaate m "'~ q.m Cl\\tlMlţ~ primiti Oela. Pfi~ul 
vânzarea biletelor de paturi un for- Poştal. o vor anexa. pentru des-
JP.l.tl1.l' ~ pwcet vQJ"bit. în Qubl\l qifOlU'\\ la, al joih~a Q~mplM ~ 
~~mpl~ lJi un Uul\MlIlit Jl4U\ţl'U p~ilqlui nr~ ~\m\lţ 4, :f\I:Qc-
d~punerl la Cec. ţionafti va~1l.li. 

, 

(je"man;; au 
primele 

Prin evenimentele rălliboiului, 
llArUle geo,ra.îwe aU eâşU"at ma.re 
impottiU1ţă. }'ă.ri. hă.rţi e~a.cte n\\ 
poate fi conceput războiul JW>dern 

• ,ee,. 
hăt,i utlale 

grafică. Il pă.D1â.ntului; opera lui • 
răffiM mai mult de 200 ani singura 
re"li~re in l!W~t domeniu. 

Acestor savanţi pionierl le-a. Ul'w 

lUa' aI1ice..-cetii.tori ,e:rnuwU. CoeI 
Ulai Ula1'6 dintre ei Il fost renumiWi 
Gerha.rdt l~remer din Jilllcb. al 
DlllA6 ~tinii&t lle.rcator. ('.IU'e • fi. 
cut !lin Ii'af\ll uu. uatal DuiabQq, 
capnun. 6""",""'1. • .,. .. 81o ....... ";~ Voi 

este ivtlat&torul e&J't.ogN.fiei IMI"! 

derne, pe care Il ridicat-o la. ra.ugqI 
de ştiinţi exactă, prin metode ...... 
tate de pI'O&cţie. In aaull56Q JUoII, 

~ arQlărils • \'&Ili/.Jlell telOf riio\K>iw 
hU. nQ,oale. ti ,a\nd~ fări\ ~t 
iasiruumt ăe~tul de iiimyltio da" in 
~ tbup u. ,_imi. imIW'ia.a;i., 
D_bu A wAsnwu:le interesului din 
ce În ce mai mare, atât din partea. 
miHt&rilor cât şi din partea. popu
lAţiei civile. serviciul hărţilor geo
grafice dbt.lIerlln a Î1U\ugurat o ex
nq~ltie permanentă, unde fiecare 
~''e v~ .. ~ _ .... _ -- ___ .,,-. _"" .. ~ .. >-.H __ " __ l_ .. hO-.... .l. l"otJm. 
tere o hartă geografică, cum se dă" pentru Jla.vigaţia ma.rftiiiii' ,i 
măsoară, oqm se reduce. cum se t-ot el a ~t omeni.rii prbnu1. 
ridică topografic, pii.mântul în toate atla-<J, pe care ra tipărit ia J'eDnmi- o 

~~ hK. tele Mle &teliue &~oa. .A" 
Cu această. ocazie pntem fae& ia. atlas,. ~ aue ,Ira nllll\ii dupi ... 

tetesaBta oonstatal'6, eil întrea~ . mele titaavlu.i eva ...... -.ul 
cari6g..-afie modemă cu t&ate JIIlmi- din 1iUtolQgia ~ eup~" 
ficaţinnHe sale, maiematiOO, impri. hărţi; ioaie at.la&o~ ee a.~ ~ 
mara, 1Iepl'OduceN. ew', 88-' ex,,.u- ................ a<:> <ti.. _~ta rădăcini &le. şt..' 

Iasului Kremer. ~ siv inventle gcnnană. :(:c.ceputurile 
aoostei ştiUi.\e lllQdern~ U pot d~ După Merca$ol- a ~ - "" 
oifw. ia timp~ descoperirii Am~ ge.nnan, Matthăus Meria.n dJn :aa-l 

tieU ci\rul twnea a int'l!ot \ntr'o etit. !ieI, ea" timp ~ 40 de aai a m~ 
cu Mul uwU\. l"o:rtu!:;hezQ.. C,,"-()S, la ridi~ell topografi~ a. intregel 
euţi ~ Olari. descoperito},"", au !i\Cris Europe iar reznltlltul acestei ~ o 

1iăr~ leogrt\fiee .uuple~ ÎJ;l cari oou- titanice a fost Ii!Crierea. a. !O de ~ 
\u.ra.v. teritoriile a.ou.i descoperite I)i volume, cari sunt cel ~ im~ 
~ăile na\'igabile. - dar germanii monument cultnrai al Europei. 
'sunt aceia, cari, În special îu urma Tradiţia. acestor mari cel'Cetitod 
descoperirii tiparului, aU pus bazele a continuat In Gennauia seeollt' 
carto.g\\lJ.iM moderu.e. d1,Wl\ seoole. In ulmm, 150 de ~. 
UNuta.t~ pl'iuci.pa._ ~ carlQoo Germania a deţinut ~ ta 

grafle este după cum se ştie. repro- arta. hărţilop modem .. O .... a.,..: 
d:Q..,.l'elil P9isajului. aşa (RUQ se il,\- ţl'~" ~e ~ edituri ti eartogra.. 
Urneşte pe )lământ, pe 6 su~rafaţi Hi looreau aeîncetM mână bt 
ae~ ~.u~i. ~ hi.riie. lleac~m ~- ~li\. Ludwig nave.cuitein dia 
ceputurile su fost destul de grele Frankfurt a provocai • adevărată 
.. a.lUnt\i Wlpi lill~" "t~l'\lin~ şi $J\. rev,(}luţi~ in~'" eADd ba 
P&flea:t& s.'. tUllIUI W. obt:mefea. IU"'" lUlul liAi .. _rit ,..,. ~ 
m.ullU gloll PiJnâ,ut~ in. s.nul oară. hărţi în relief. ,Ju:$Q} ...... 

H91/9~ '"' N1irnberg de către din Gotba, de~ • oăl'Ui ...... _. 
astronomuţ MartIn Behain; pti\l implinit 125 de aal. iii M.wt ..... 
urmare, eu 450 ani in urmă. savan- .i ... " impreun" 00 geo~ ~ 
tul gemtaR ~ obţiBut g~u\. ua6t 181'., aQ, aUa. de ~ • ciUvi 
,.t complect ~n~ i", tiwPul'Ue Mt\l 3" de:p~it toa.te :realizări1~ 4a 
a.~~t~, p.i~' ~tqDCi. In ~~ lasa ~ 
După obt1nelWo aeest\li IU'tn\ Il tipă.rlt tuituQl stlaş plastie al 

glob pământe~ to~te hărţile s'aq Reichului. ea.l'8 s, răspilţdit in mi
străduit să repFOOUM fo.rRlele pă, UM1l." ue.mPbl.1'9 k1 t.oa.te IIm
mânţ\)lu~ ve \U\rţ\\ a,di(lll'~ iilWr~- UiIe, :{leas,emeni atlase\e prof.. noln
feţe. Cl'i\ nu Qljl.i 'l'a~ l1fotun<l.". riCA Wepert ~ Berltn ~~ ~. 
fl'ne(~ta,q q,.c~Mt~ \la SUlll'&f1\ţ~.. t~t ~~ l'6q\U,Q6 nwnilitllt 
f<\St ţ\ea~enw'll' ~('.i;tql"o il'ea lJ.i ~l\ril& lexiC4la1.l& ie.\'UUl.llt'l ~ 
~hi~ în l.\u,d 1507 gtll,)!ll1l ful Wil.4l· .Ierdl'(' ,1 Brockb~~ &11, ad~ 4Ia
serutiller ~ii li'feilţul'g a r~\1IJi'. !4emenl m~ contn'butil oart.o~ 
t,pi\l'e4l~ P,fillla lunii. ea\'(} să fiel, N1llUeroşl satanţl t1 g~~ 
MiOP,u\«ă 6\\lw.~1M' VfelJlii, T~t gruqarq \lU ~tlnnl\. U\~ ~t,Qr 
ao~l leo~iof • pt\ţ OQtinentului pi~tlri. (lonţnD~d ~tfel ptl:to 
""" d~p,r,* ~ilte ~1l0. lnUlWMl velW1lfi la t:rndiţht. ~lel II 
4!~ .mnri~ Prof~\ Schtt!llUIJ." cartografi Il modem~ alii~1PI 
Munltter ,''" lbiueloofg a fiWut itt locul intăiu~ ~ ca~ l'~ ~~, ti 
"lIU\ lf»Q prima, QSllCrieN e3fl;Q. contipqă siH (teţln", 

E~~(I~nţ~". morllor 
del1ozltelor de 

şi, 
făinii 

·...../"-r'--~',_~~x~/_~_/ ___ "-.. ... ''-'''---~---..'.~'_i'_'·~~~.......,.'''-'''-''' ..... '-....... ~_~~--.~.''-~~-"-"-'~~.-._'"'---...."...-._~_- __ ' ________ .......... -"-~.J'-./ __ "-' . ...-~." ... / ____ -"_._"'"-"'" ___ .. _~/ __ ~~~-~ ... ~.--~---~~ 
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10 misiune militară si lechnică engleză Sir C!~~~!l!)~!Op!~~r~ r~Q"'''" .'-
va pleca la ·Moseova -....:. din Egipt drumulprinSuedeianUhlai 

. • • ., ,w ., ' Geneva, 25. Rador) COTe8°1 mai strânse reIaţ" 
Stockholm, 25 (Rador). - RUSlel Savieti.ce la wndra dlm aeeastă prop~re cu.~ne... pondentul agenjiei ~,DNBu. a. sovietic. 

Cores~ndentul agenţiei "DNB" FAen. ml~tryl ~e exte~ al ~ ~teap~ :a ~ nuslUn: mili~ nunţii: Amintim că 
tra.nsnute : Marel Bntanii, ca ambasaiioml ta.ro. Ş1 t.ehnlca sa plece ln cu~ I'n ZegaVturaV 1">' faptul că sir t' 't d l_ 

A :ti", R t· ţV în l ' ti d ~ """,.."",1 ~ d la M "... anw a ven~ eW. 
v g:'Dir- .e~ er a.nun a :- SOVl~ c a a: us raspu.u<>u.< ,guver: ran v 0SC?~a.. v StraffoTd Cripps a kotăTit să Suedia? zia:.~ 

,atură cu Vlz~ta pe care a fa- n~w l~ propunerea de asIStenţă v Acea:rt~ ~lune.' va pleca fa- se inapoieze la postul sau de 
cut-o d. MalSky ambasadorul bntamca. Moscova, a acceptat ra ioooiala din Egtpt. ambasador la Moscova? ziarul va trebui să-§i aleir.2; 
...................... ~ •• ~.~._._ .......... _ ••.• _ •.• _ •.•.• _._.~.:.~ • .:::..:. nic dor~te~ ca sir StaffoTd altă rută .. deoa:rece .. 

. englez scrie că guvernul brita- Suedia nu mai este 
{f'l'"ipp9 Dt: fie pn:;Ztmt m faţa La- -5lc.s .n-§ gidnm 
cului~ pentru a menţine cele gur. Se va p e. dep 5 i cu m o a r t ea: 

furtul, incenaiUI, v!olarea de domiciliu, etc
săvărlite În IămpuJ alarme.or sau ata(ur~lor aer~ene 

BUCUBEŞTI,25 (Sir).-Mo
aitoml Oficial, publică acest de
.aret lege: Art. 1. - Se pedep
,teşte eu moartea, în timp de mo
~ilizare ori stare de l'izboi: furM 

tul, incendiul, violarea de domi
ciliu, înlesnirea evadă.rii şi eva,.. 
darea arestaţilor, să.vârşite sau 
încercate, în timpul aJarmclor 
aeriene, sau în timpul aUwului 

aerian, Cu aceiaşi pedeapsă., se 
pedepsesc şi furturile să.vârşite 
sau încercate in clădirile ce au 
fost evaeuate de locatarii 100', 
din cauza atacurilor aeriene. 

~ .• ~.~ ••.••••••••••• ""+:_ •••••••••• " ••••••• "" ••.• _. 

Opinia publică 
este neIDulfulDilă din 
I a x e i <:e se ...... a a 
expedierea yalorelor 

New-York, 25 (Rador). neutre. 

Reichul n'a luati Pierderile 
. În arendă insulele bolşevicilor 

Corespondentul agenţiei "Stefa
ni" transmite : 

Din opinia publică ameri-eană 
s'a stârnit o reacţiune. Comuni
carea fiiclltă de ambasadoro.1 
britanic, că la Washington în lu· 
na Iulie va fi instituit un sistem 
de .,certificat de expediţii pos
tale" pentru valorile ple.cate !din 
Statele Unite şi destinate ţărilor 

Se va percepe taxa 
Iar pentru valorile 
depăşesc suma de 25 
Această măsură, 

adevăratăi~pun~a 
asupra trimirerilor . f '. ti dAI d BERLIN) 25. (Radar) - U .. • Dia n e z e a an nităţi germane au îtmintat in 

Berlin. 25 (Rador). - Din is~ Finlanda un acord prin care gu- cursul unor lupte îndârjite) a-
tor autorizat se comunică: vemul finlandez ar fi cedat Ger· dânc) în interioruZ liniilor 80-

~vonul răspândit în străinăta~ maniei sub formă de aren:da.re vietice §i a distrus într'un sin
i le că la sfârşitul lun,u trecute insulele Aaland, nu este confir- gur sector) 180 de care sovieti
: w'ar fi incheiat intre Reich şj mat în cercurile din Berlin. 

ce care alcătuiseră un front S'a extins sU80endarea 
Intre englezU si bo:sev~ci 

se Încheie un Ira\at mililar 
"Amsterdam) 25. (Rador). -

Corespondentul agenţiei DNB a 
transmis o informaţie a agen
ţiei "Reuter" prin care arată 
ră guvernul sovietic, care soco-

teşte că ajutorul mutual în pe
r: 'lada de colaborare militară 
care incepe, va trebui să fie or
ganizată pe bază de reciproci· 
tate. ................................ ~ 

defensiv. 

• 
Berlin, 26. (Rador) - Nu-

mai in cursul unui singur atac, 
dat de aproape, pe frontuL de 
Est, de către o formaţie de a
salt germa:nă, bolşevicii au in
registrat - flupă cum află a
genţia "DNBIt 

- 100 morţi şi 
mai multe mii de prizonieri. 

ullor pedepse Si Dentru cei C@ftft~!r6iri 
intre 19 Aprilie - 21 hUlie 
de jnstantele c~vUe $Î m~litare 
BUCUREŞTI, 25 (SIR). - INSTANŢELE 

VOR BENEJ!'ICIA DE DISPO. LITARE ŞI CEI rln., .... , .. 

ZI'.l'IUNILE DECRETULUI LE 1 INTRE: 19 
GE NR. 1132 DIN 19 APRILIE 21 IUNIE 1941 
1941. PENTRU SUSPENDAR PENTRU FAPTELE .. 

fnulmzii S~ indui~5! 
• EA EXECUTARll UNOR PE-- TRĂ IN 

Berlin, 25. (Rador) - In DEPSE PRONUNŢATE DE STEI LEGL 
cursul zilei de Luni aviaţia ger- . 
oană a distrus într'un singur __ ....... 4~ .......................................................... ~ .... ,l;MN 

'că bo~sev!cii vor putea 
rezista armatator germane ~~~t 7~~~~~ ~aftrof~~~ Jtcui uiclari suulelite. 

mi;~'nă tn prezent nu s'a putut a fr,untierei linl 
'BERNA) 25. (Radar). - Co

I'espondentul agenţiei ~~tefani' 
comunică: 

Oorespondenţa generală a zi
areoor elveţiene din Londra, 
subliniază preocuparea cercuri-

lor engleze cu privire la condiţi
ile armatei ruse precum şi asu
vra în.doelii ce se manifestă cu 
acel/te armate .să poată face fa
tă armatelor germane. 

const r
'" numărul carelor de a- Helsinki, 25 Rador) o - Co- violări ale frontierei 

salt ce au fost distruse pe în- respondentul agenţiei D.N,B. 00- săvârşite de aviaţia. 
t··~gul front, munică! ca şi bombardarea a 

• 
BERLIN, 25. (Rador.) - o in-

Centrala de informaţii a. sta.- fin1aIl!de.ze de..că.tre bater.i 
tului, a. semnalat, Marţi, noui tice. 

~ ......................... ~~ 
Reulementaa:eu 'Umpt~ul\Wrti.i 

şi ;tă.eriî de animale in 
jud. l'imiş-Toronfal 

tread escadrilă d ....... ~-_ .. a~ lup

tă sovietice care au incercat să dea. 
un atac asupra Prusiei Orientale, 
in primele ore ale dimineţii de 23 
Iunie, a fost distrusă. 

Bătuie sânuerOHsă pe cu]oareI~ 
TribunaluIui Timis-A vi08llele germane de vânătoare 

In· executarea. noului plan de rÎ1.aţii specluJe de ,·ânza.re. Cererile au întâmpinat avioanele de bom- Ieri, la orele 10 trebuiau să a-11nCulpaţii caa-e fuseseră 
. Iprovizionare cu carne, Prefectura vor fi certificate de primăril. Ia pară în faţa secţiei a II-a a Tri- pe culoar in faţa. camerei 

, • "del-ului 'l'imil"-To. rontaI aduce la oraşe ,i de preţ.ur. i în comunele ru- bardamenl sovietice, chiar Ia graM • 
.. )' 'T bunalului 'fimiş-Torontal, mculM mărul 71, unGe urma sa 

CiJloşt1nţa populaţiei următoarele: rale, cu menţiunea expresă că prin niţi. şi, după o luptă. scurtă a dobo- paţii Ioan Căldăraş, SiIulon Câr-,deCe p:oocesul, s'au luat la 
. Intregul a(:.oc ie animale, bovine, I vânzare IlU se pericliteuă bunul rit 20 de aparate iuamice. paci, Ana. Rista şi Ignat Ferax, tă şi pe urmă la bătaie. 
porcine ti ovme, sunt şi rămân mers al ~'Jeţ~l economice. Avioanele d~ bombardament ina- pentru delictul de înşelăciune luI, care ridicase in 
blocate la dispoziţia Ministerului; Cumpamrlle se pot face de: de- mice au fost doborÎte unul dupii săvârşit în dauna Sofiei .Balintz (treg personalul . W.>a~"'W'" 
E cono)lU·ei Naţionale, 8ubsecret&- t lt'.g"\-ii CGmnndame~t~lor. miII. 'tare, C jdi' 

I .. - altul, în timp ce eehipajele căutau din comuna uve a, pe care a? etaJ'ul al doilea, abia. a riatuI de Sţat aJ Aprovi7jOnăril, j}enuu armata romana ŞI Uruunea t b et tu! -
prin OfictuIui dc Aprovizionare al exporiatorilor pentru trupele ope- să se salveze, sărind cu paraşutele. €,scroca -o. - su P! ex .~ potolit, prin intervenţia 
Prefecfurii.' ratlve germane, pe bază certffi- Până acum s'au gasit zeci de il vor ~ahnca~ o s~a fantasbco: reclamată de către 

Vânzările de animale, de orice 
jeJ, nu se pot f~e decât pe bază de 
autorizaţii eliberate de Prefectura 
jndeţuloi. Ofir.illl d .. Appo,,-h:iiooacfl. 

Deţinătorii de animale, vor cere 
înscris Prefecturrei judeţului auto-

Catt+'r de ""ntlngenta ..... Pentru ~., f~ 11-"" de bam - luandu-l şase galbeni ,.n..-n.. N Bărb"cia.nu. 
v "" A., mo. Y' ŞI S au acut mu ~l pnzomeri. ' d d ~ ,... "'"'"'" V,l. "" 

con!tIDnul intern al judeţului, de ~ ~. .• • I man e aur, ouazeCl.Ş1..cmc~. CO: s'au ales cu răni grave, în",' .itll~ •• >n 
Vanatont aerlem germani au l'oa.n~ de arglJl"t ŞI dOUazeCIŞIW:)l '1 ro:: d~ 

angrosişti (măcelari) autorizaţi de t~rmtnal lupta fără nici o pierdere. : taleri, tot de argint. CJaI oan '-"<11 araş, care a 
Vr .. f .... hu4 jttd"~utu.l la propunerile CU faţa desfigurată de 
primăriilor de oraşe şi preturi pen- ................................... __ -# .... '. rile şi muşcăturile 

!: :~::I:~ein~~~O~enj~;e::: ft0ndllf1grOfjel- UrU'DU'iII~UI· elnfc german tov;;ă~~uza. scandalului, ........................ cumpărarea se va face fără autori- bu UliLU" t.. 
pl<:>i:ul ..:10 juUt;~La ;rorrnil~ 

Lituanla nu e proclamata 
stat autonoan 
BERLIN, 25 (Rador). - Din 

lsvol' competent se oomunică : 
Ştirile care 3U ciToolat în stră

inătate, CU prlvil"6 la proclama.
rea unui stat aut.onom al Litua~ 
nlel U;l sunt OO'llfirmate ÎIl cer
curile locale. 

-' 

Z1lţie. Medicul veterinar va face au r@fut !i 'ie inrola'i In armata domnii: Valentin Presteseu, 
menţione pe autorizaţia de vânz al'! 
0&, .. UD&.(Ilh .... rea 8'a făcut pentru română ca să lupte contra Ruster şedinte, dr. Ioan Paica., 
muncile agricole. Nicolae Bărbucianu _ .. _.",,,. 

TăiereIe nu se pot face decât nu- BUCUREŞTI, 25 (SIR). - Dl81l, au cerut, - la izbuenirea Dumitru Momârleanu 
mal pe bază de autorizaţii elibreate JUroul de presă al Gnrpului et- ostilităţoor eu Rusia, _ să fie hotărît amânarea 
de primării in Timişoara şi on ,mI nia german oomunică : inrolaţi în Armata română. l\1i~ pentru o dată care va fi .LJA·''''.h~'._~ 
Lipova, şi de preturi in comunele Şeful Gmpului etnic gel'DlaD, nistcrul de l'ăzboi a. o-rdonat cbe- ulterior. 
rurale. Aurorizafji ee se vor putea 1 d. Andreas Schmidt, împreună. marea volltntariJor de către uni- Bătăusll au fost 
da numai în limita ootelor stabilite eu 36 membri importanţi dîn tăţile respxti'Ve, In măsura în Chesturei de poliţie, pentnl 
de noi. oonducersa Grupului etnic ger- care vor fi trbnise pe front. eetări. . 

. , 
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