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,( Dând Ţării, dăm pentru noi. 
Liniştea şi avutul nostru sunf 
asigurate întrJo Românie puter .. 
uită şi bogată~ Subscrieţi la 
IMPRUMUTUL REINTREGIRII 

i~ilDlin !ete ajutcore disperate I FRO~TIERA DINT~E 
a-l' 4 .- - - erI. 1-' '1 '111 -t ' , Tltallandaştl\lalaezla 

:~:. " A\~U I~I. $1 ~ .. D .. e Dt "li OI e"" _ ."" a fost închisă 
Dleninland tU .... IDE ,cnt~aE.· UD lUD "anu.mlll!. "B.~GKOK. 13. (Ra.dor). - ('~ 

fe' - ... . -1- , , . 1 t" d l pondentu.J agenţiei Havas Ofi afiA, că 
~:~dSUtl mi Ilar.e . 'D~i, vot "mer.ge: cat e . epat e M~Jai1»ruI OficlaJ al statelor ~" 
m' j BOSTON, 1&. (Ra.do:r). - Corespoll- . Ziarul scrie, ci. Stalin 911" fi decla.rat proş~ Sovietaor modul cum sunt:re- publicat un decret prin ea.re se decla.ri, 
)f iD-tuJ. agenţiei D~'B transmite: . .. ambasadorului Cripps, ci situaţia este dactate oomunioatele lor militare "peu- că frontiera dintre Tll&il.ail~ Iji ~ 

1 După informaţiun denme de încredere foar1le serioasă anunţâ.ndu-i luarea de tru uzul ţării" ele nefiind dMtinate a fi zia este inchisă pe o durată de tin'ip ne4 

li-.l Umanski ambasadorul sovietelor a in· ~~&1lmnite măsuri miHt:.a.re" în cazul când citite în stră.ină.ta.te. Dacă se voeşte insi. detmmJna.t. ' 
'n" ~rma,t pe preşcer.lintele Roosevelt într'o nu s'ar da. ajutoare Uniunii Sovietelor a fi partenerul Uniunii Sovietioe. Was- Intrarea ma.laeziloi" in Thaila.nda, este 
.,trevedere avută Joi eu dsa., că M()SCI()oo mai repede şi Într'o 8l1umită măsuri. hint.onul ar avea. dreptul să. ClDliOCBoStă ce pennisă nmn.aI prin punctul Betong. 

s~ ~ va fi nevoită a ma măsuri militare ee In Iegitură cu acest fapt, zia.ra1 re- se petrece în realitate. 
e1!Ol' merge foarte departe, dacă puterile . 
:$o jecidentale nu reuşesc să. dea ajutor 80- ....... _ •.••••••••••• , ••••••• • ••••••• -_.-. • ............... '.:.~.-._ ..... " .... ~ ... 

lH lIetelor în funDul cel mai scurt. 
ă- ~ Atacurile or~"jelo-r germ.a.ne făcute de 

~iaţia, britanici nu compensează. a de
~t amba-sado .1 sovietic, un adevă- . 

.... t ajutor enerJ." _ 00 ar trebui să lre dat. 
, ltuaţia pe fro' ... ttri a devenit extrem de 

1
".". inci, înerez~ndu-se într'o acţiune f'D
Jleză care ar ii produs O u.,ura.re. URSS. 
J aruncat in vâltoare ~te" remrrele ei 
le oameni si de materiale. . 

.~ Izolarea Petersburgolui de restul teri-1 k>riului sovietic şi pierderea. localităţii 
~...a Iipsit~ sovieteIe "de. centrele 

r),rindnst:riaJe M a1"ll1Ament ce1e.iDAt 
• ir..portan~ iar pJ,'Odncţiunea cUn bazinul 
I btltului suferă mult din ca.lI'Z& armt-

.riUn aer a ba.mju)Ui de pe Nipro. , 
00; Districtele industriale din Urali şi din . 
. Siberia nu pot intr'o măsură satisfă.cJ.. 
In ioa.re să în10cUiască producţ.iunea aees
~'lor centre pierdute. ~ 
I1Jf W lSl&l'l,lll a.u..I. .... " ..... :t .. uu1 ""~ -

III ffăcut observatinnoo., ri. în aceste cond). 
l.-'W nu ar fi de mirare din cauzaa ~n
t:. ~i unei acţiuni eoorgice engleze, ca -sA 

131emen'ele"" t;ij,ăci'e sabota 
bunul mers :al: căilor ferate şi -al intreprinderilor; care 
lucrează pentru armată vor fi' împuşcate pe loc 

BUCUREŞTI, 13. (Rador). - Minis- de aJ.t.ipa.rt.e să Încerce a Pa.raJ.iza eoo.-
terul afaoerilor interne comunici: nomia de războin a Ţării. produ.cind 

Din informa.ţi~ elementele comuni- desordini în rândurile populaţiei. 
... ',,--

.... pur1ft.elde-~ aetiWlide Babo- 'Ceice se vor deda la aserItene& a.ct;4tde 
taj îndreptate mai ales la căii.!....ferate şi distrugere, comit crime contra siguran
intreprinderile industria.le, care luerea.-I ţâ statului - vor fi pedepsiţi pe 100, 
zi pentru armată în dublu scop: pe de o prin impuşcal'et conform legilor de răz.. 
parte să se împiedooe transportul de OOio. 
tmpe, muniţiuni şi apI'O\izionări., Iar pe . Deşi marea ma.ssi a personalului şi 

lucritorilor căilor fel'l:\te. executi servi~ 
ciile lor mai presus de orice laudă., se n 
aplica aceeaşi pedeapsă rităciţilor oeI.." 
rişti ee ar încerea cea mai miei. acţiune 
de sabotaj. . 

Tot astfel vor fi pedepsiţi şefii rr~· 
nici dela intreprinderile industrial@ c.a~ 
au intreaga rispund{'re pentru .buna. 
funcţiooare a utilaj ului 00 le este i.llCr&
dinţat. 

PelersbufgUI 0"1081 VIUlenlbOmbafdHI jla fiinta din ce în ce mal mult, imp1'f'8ia 
lin Rusm. S(r~i.etici pirăsIrea ei de către 

~ ~nteri1e occidentale cum a mai fost pf.- de 
Jisită în timpul ultimul ni războia. 

aviatia germană care n'a putut fi 
deeată de apărarea sovietică a î re de altă parle,,New York wo..rld te

III ,legram" serie, că bptul că infonna.ţii1e 

l'sovietiee sunt adesf'.8. \'agi şi pline de .BE,RLIN~ 1~. (Rador)., -~ Din. sursă I S'a ob8ervat, că in '!'lon ,oM in cartierul I o,buzele artilerie, i antiaerimte
l 

precum .o:i 
'eontraiHetii. este foarte îngrijodtor - - - l r T,· b J~ Y 
'pentru Wasingtoo. . bIne tn~ormata 8" e anunţal ca a'V~ne ,8 indt.strial8'au declarat incendii. , er ~K; proechlelor luminoase ale m.Îo-
,f In A ....... n·"'" l~~";':' lom"'&. es"te' Jnmtn-- de lupta germane au bombardat In ult.... 1 t ~ lat . ...... 7"t • tralt.erelor. Lupta a cOntinuat n~ptea 
j llXV La ~ "" .... ~"J"~-- ..., a a re Grea unUl 1'""'" german. ~"', " < 

ltăsi de nemu~~~re8. care este in creş- mele zile ŞI trop!' instalaţiile Q]JOTtuare S - ..1~_~. .. ..... 1 ' tarzm )ti ea nu va inceta' inwnte ca Q-
J > 1~'lUlll • , le d • . d' P t I buram ~pra OT"'V ..... UI pe un k: __ "": le -/' -

t Here în Uniunea Sovietică. din ca.nza. ata- Şl u.ztne e ap-roolzwnare m e ers- ,~ VJ<N,HVe Sa te attn.$8. 
!<"itorulllÎ mrţtn E'f!ca.ce pe care il dau An- burg fără Il fi Împiedecate de apăratea splendid clar de luna. De desubh"z noo- EI t ~ lod .-,' A" • _ • 

'.:; 0'1;'" şi St. Unite. ' 80trietică ' ,tru ţ~n68c ro nişte mingii royii §i albe d ee uat un t:1ra1 ne uulreptam spre 
p~J e ... , • . . reapta} unde 8e văd isbucnind flacări-
/1- .~ •••••••••• ".~.-•• ~.-.-•.• _.J ••••• -.-.-.'.-•.• -.-.-.-•• :..:: •••••••••• -•• -••.• -.-•• ~ le gigantice ale unui enorm incendiu. 

~lS0VIETELE n~~ă ~~:~~~e':.t BULGARIEI 
~.l 'BERLIN~. i3. '(&ador). - Corespon-: I sată de guvernul dela Moscova B~ I tAţi, So,ieteIe VOr fi obliga.te să prooe
o~. t.entul agenţiei Rador traMDlÎte: " riei căreia i-se atrage aimtia, că faţă detJe în consecinţă. nu s'a dat încă Did 
t In IegituJ::ă. eu nota de protest a(Ire.. de nerespectarea unei stricte nootrali- un fEi de relaţii Ir. Berlin.. 
f' , , 

y ~._._.~ •• _.~._ •• ~._ ••••• _ ••.•• , ••••••• ~._ •••• _ •••• _ .... _ •••••• _.".~." •• -•• ,.-.-._.:1 

:iDebarcareain Anglia se va produce 
~:l atunci când nimeni nu se va" astepta 
~ BERLIN, ţ~. (Rador). - P'!'68pc;n..1 ~ili~ar in. ~~6 8e ~Pă de JWObabilitli-1 duce atunci.. 06nd Jaim.6M fIU 8e m Of-
~ Ifentul ag~nţt~' Ra~ ~u,,,ca: ~ < ţile "'OOZJelln AnglIa. tepta şi pentru. Anglia oo:tastro[a este 

l EG.~ Rczc1t m ulhmul sau .numar nu- ltt ('O?l('l!,"'ie aee8f articol arată că "' d't" . ~ :,. bZ' - t' 1 d t;..." ~ " • .' mal aproape eca oncCJlh... . ' ,1 tea UiL aJ' leo a OJ'w utUn comentator debarcarea in MaNMi,6r!Ja,!~ se va pro~ '. 

" 

"1.' ., 

J 

~rile situate la guTa N evei asupra 
carUTa am aruncat bombe şi in atacu-
rile precedente~ wnt luminate ca in 
plină zi. Nu departe de ele aruncăm 
bombele noastre de calibru. mare G-8U

pa unui mare arsenal a!e cărui flegre 
~ri 88 vdd perfect. 

LIs Btânga fi la dreapta "oash"G un 
mare ""măr de alte bombe sunt arunca
te asupro cartierului industrial. 

In timp ce ""yam pentru Il ne face re
intoorC8re4 la bazele noastre de pleca. 
re :r 8buTam dea8Upra jrOflfullii, detu
ftătt4ri fi noul explozii şfâ:jie întunerecul 
ir vrrna tIOO8tră. N md incendii 3e de
clară i'K obiectWele ţintite şi care ne fu-
86Seni dinainte desenate. 

! 
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:llJrpelul fliihlllJ',ului cătlle poporu' german 
in favoarea aiulolJuCuj de iarni 1941,.1942 

, Oraşul Slau 1 
capitala prol'lnciei Shoml 
bombardat de jap.onezi 
Toio} 13: (Rador). - Corespondentu 

agenţiei "Havas ofi" anunţă. că 15 for, i 

maţiuni de bombardiere .,Jalo Japoh' 
japoneze au bombardat Vineri diminea 
ţa oraşul Sian, c 1IPit al a provinciei Sha~ 
si, pricinuind stricăciuni important 
gării ~i mai multor clădiri militare. , 

Berlin, 12. (Rador). - Fuehrerul a 
adresat poporului gennan următorul a .. 
pc! în favoarea operei ajutorului de iar
nă. pe anul 1941-1942: 

Pentru a. nOlla oară fac apel la popa.. 
rul german să dea ofranda sa volunta
ră pentru ajutorul de iarnă. 

Intr'o luptă uriaşă forţa armată. se 
bate in aceste zile istorice pentru eKi&
tenţa tnsăşi a naţiunii germane şi în 
plus p'Jntru păstrarea acestei Europe, 
un izvor de cultură şi de civilizaţie şi 
care de mii de ani este pentru omenire 
care va trebui să fie tot aşa şi tn viitor. 

In lumea care ne este ostilă, capita
lismul pvreP-C şi bolşevismul unit -
cum Leus2"a odie.ioară în interiorul tă
rii c;; singurul scop de a distruge Reic-
1:ul german naţional-socia1işt în tot 
ce('Rce renrezintă el ca fortăreaţă a Eu
ropei noui şi mai ales cu scopul de a 

nimici poporul nostru. 
De trei ani soldatul german tşi dă 

sângele şi viaţa pentru apăL'area ţăru 
noastre ~i a poporului nostru. In acest 
moment împreună cu aliaţii noştri el 
luptă din punctul cel mai îndepărtat al 
Europei şi până la ţărxnurile Mării Ne
gre împotriva unui inamic, care nu a· 
l'e in el nimi~ omenesc şi care este al· 
cătuit din adevărate fiare. 

Succesele dobândite prin sacrificiilfl 
sale de sânge şi de sudoare, de grija şi 
de lipsuri, sunt într'adevăr făre. pere
che in toată istoria omenirii. 
Ţara prin atitudinea ei şi prin spiri

tul ei de sacrificiu trebue să se arate 
vrednică de faptele eroice ale fiilor săi. 
In interior participarea ei la. această 

luptă. va confirma principiul comunîtă .. 
ţii noastre naţional.socialiste şi va în· 
tări frontul prin certitudinea, că intreg 

poporul german stă strâns unit la spa· 
tele soldaţilor săi şi că aceştia nu duc 
numai o luptă. a lor, ci duc lupta. Intre
gului popor, a întregei comunităţi naţio
nal-socialiste. 

Lumea va înţelege astfel, că fn Reic· 
hul german frontul şi ţara formeaza. un 
singur bloc, şi că prin urmare Reichul 
nu poate fi Învins. . ............. -.-.-.-. :.~ •.•••.• -.-.~.:::.=.:.-=._~-~ 
Clericii germani În rasboiu: 
BERLIN~ (UT A). - o informaţie din Fier". Se reliefeaz(j in mod de08e;~lH 

sorginte oficială relatează că numărul faptul, că pe frontul din Creta, au ~g 
clericilor gm-mani, allători pe tmtrul zut .er~U: şi ~oi clerici ÎMCT .. Î§i pe fr~ntlo11'i 
de luptă al războiului actual~ este eJ7- car., 8a~tSera C'!' parll§utel~ ,mpr~na et4 m 
traordinar de mare. Dintre clericii ca- al~' tret p:e?f", pe~tru a tnăephm. a~u.rn 
tolici~ care işi lac stagiul de nooiciat mtte ~erV?'cf' samt.are. NeJ?T~C1fpeţit~ 

• A ~ A • J contnbuţte a preoţtlor catollC& §', ev~n 
a,u fo.~t deco!aţ".pana ln prezent cu ~t8- gheli~ accentuează după conving .• t 
tmcţn de razbmu, peste 350. Numarul Qermană ro7ul hotărâtor nationala .. 

18.000.000 de locuitori in 
Guvernământul Gene'ral 

preoţilor evangheliei inralaţi pe front, bisericil~ din întreg cuprinsitl G~ 
eBte estimat la mai multe mii; 1700 din niei î" acest războiu crucf.al, unde II 
aC6§tia au fost diştinşi cu "Crucea de hotăreşte destinul intregei Europe. , l' 
................... t •••••••••••••••••• .-:.,JCI 

list 

Mersul autobuselor CFRf~ 
din regiunea Arad şi Timişoarata 

f'npi incorporarea districtului Gali. 
ţiel ÎL' Guverllământul General, se sub........................... -.-, 
Maşinile noui sunt scutite 

de rechizi\ii 
Primăria aduce la cunoştinţa publică, 

că 8e dă scutirea de rechiziţie pentru 
mobni.~(tl'e pe timp de 6 luni} a tuturor 
maşanilor noui nerulate, cumpărate du .. 
pă data de 1 Iunie 1941. . 

Cererile de scutire 8e vor adresa dt.-
rect Marelui Stat Major, Secţia 1-0. în.. 
soţi te de: autorizaţia MinÎ8t8rUlu~ Eco
nomiei Naţionale pentru cumpararea 
maşinei, factura sau actul de cumpăra
re şi ad,everinţa Serviciului de circula
ţie despre data, la care .na.şina II IOBt 
pusă in circulaţie. 
~ ........ -.-.. -.-.-.-.. -. 

il~J!jN'JJ UNE 

Intru!l litru de apă medicinală "MA. 
GUS" se află următorii componenţi, Ionii 
grupate la săruri: 
Sulfat de sodiu t30" Na2 10.3228 mgl".la litru 
Sulfat de magn. sa" Mg 3.3760 It ., 

Sulfat de calciu sa' Ca 1.6364 .. l' 
Clorura de sodiu CI NI. 2.4074 ,. It 

Clorura de potasiu CI K 0.0231 " " 
Clorura de litlu CI Li 0.0085 It " 

Clorură de amo. ClNH4 0.0005 " " 
!Odura de Bodiu 1 Na 0.0034 ., .. 
Bromură de sod. Br Na 0.(){)02 ,. tt 

Azomt da sodiu Nas Na 0.4230 n .. 

Azotat de sod. N02 Na urme " ,. 
lIidrocarb. de mgn. ,(COaHz) 

Mg. • • • • • 1.2490 .. " mdrocarb. de fer (COa H~) 
Fa. . • . • . 0.0204: t. .. 

Bidrocarb de magneziu . 
(COa H2) Mn. urme .. 

Sfliee Si 02 0.0120 ... 
Substanţe organice urme •• 
Bioxld de carbt,n liber 

.. 
It .. 

C02 __________ -0-.-00~6~O---.. ----.. -
Total: 19.4007 .. .. 

Din ace!te date rezultA că apa medici· 
nal1 MAGUS este o apă minerală sulfati, 
sodică, magneztană ,i ealcică coneentrată ' 
cu conţinut relatţv mie de eloruri având ,i 
nitraţî şi urme de ioduri şi bromurl. 

Jiniaz! din partea cercurilor competen
te germane, faptul că populaţia Guver
nământului G~::teral insumează astăzi, 

circa 18 milioane locuitori. Suprafaţa 

calculată a acestui GuvernămAnt Gene
ral comportă 170.000 km. p. 

TRASEUL ARAD-NĂDLAC. I sosire Arad ora 8.00, 8.15. 15.10. , 

1. pI. din Arad ora 6.30, 14.00, 18.30. legale circula. numai: . 
a) In zilele de lucru: b) In zilele de Duminecă ,Ii Sărbătorj~ 

"\ 2. pi dm Nadlac ora 5.45, 5.00, 13.00. ., SosIre la Arad ora • 8.15 
sos. ~ăd~ac ora 8.45. 16.15. 20.00. J;!'.:.. PI~are din Năd1ac ora 6.00· U 

__ _ ' .. - . Plecare din Arad ora 18.30 ttaI' 
.. iSiI .. 'I=~~;-.~~';;:::.:· • ...-~=::;; _...-- ='., Sosire la Navdl".I> ora. 2O. A I:: de RPF .-__ ... ._.......;. . ..... ~ 

C I I 
. TRASEUL ARAD-TIMIŞOARA:. el II NI lE MI A C O l~ S O gai: ~~e~~~~minecă şi sărbători let~ 

,H I 1111 11111 11111 111111 IIl1l1nllUlllillIIllllIIIIIlilIIllilillIllIIUllllllllllflUllllllll1U llllUlilIlIUmU IIl1l1fmllllllHlllUhhJl 1. Pleac! din Arad ora 6.30, 13.30. ~gi 
PREZINTA FILMUL CU CEA MAI Soseşte Timişoara ora 8,10, lt.lfl. -a 

_ E!lUW! --=s __ 
t 
ca:: . 

-

ROMA~~CA IDilA DE DRA.. 2. PI. din Timişoara ora 6.30, 13.30. la 
GOSTE ŞI CEA MAI PASIO. . nosire la Arad ora. 8.10, 15.10. 

NATA ACŢIUNE TRASEUL ARAD-C1UMEGHIU. dE 
Circulă numai în zit~lA d@ MlU'ţ! ,i VI, " ' 

neri. . sâ 
1. Plecare din Arad ora. • • 17.00. d~ 

. Sosire la Ciumeghiu ora. • 19.20. l.Ssr
t
·' 

2. Plecare din Ciumeghiu ora.. '".ll). fU 

Sosfre la Arad ora. , ~ ii 8,8fJ. J' 
TRASEUL ARAD--LIPOV A. ~"1111 

V~~~ulă numai fn zilele de Marţi JijiSl, 
1. Plecare din Arad ora • • 14.00. 

Sosire în Lipova ora. • • 15.30. 
2. Plecare din Lipova Ora. • • 6.80. 

Sosire Ia Ar8l1 ora. • I • 8.00. 1 '\ ~ 
TRASEUL TIMlŞOARA-FOENI. f 
Circulă numai fn zilele de Muţi şIl 

Vineri . '1111111 
Plecare din Timişoara ora • 14.00. ' .... 

Sosire Ia Foeni ora. ~ ii lG.40. j. 
2. Plecare din Foent on. • • 6.40. . Ci 

Sosire la Timi~oara ora. 8.20. 
TRA.3EUL TlMIŞOARA-RECAŞ 'a 

LUGOJ-FĂGET. .. 
Pilreulă numai fn ziiele de Ma.rţl ,J -

Vmeri. 
1. Plecare din Timişoara ora 16.00. 

Sosire la Lugoj ora. .. • 18.00. 
Plecare din Lugoj ora. • IZ.lO • 
Sosire la Făget ora. • • 19.20. 

2. Plecare din Făget ora • • 6.00. 
Sosire la Lugoj ora •• 7.10. ~epreze!ltaţli zilnice la orele 3, 5, 7, 9.15 
Plecare din Lugoj ora. 7.20. 
Sosire la Timişoara ora 9.20. - . ~~ ........ 3& . ..... 212 __ sr:c 

= • 

Modă bărbătească şi croitorie 

IOAN COSMA 
(F o s t HOR BAT Z) 

l\lare asortiment de sfofe finet desene exclusive şl articole 
TI~frSOA RAI., BULEV' ROUL RFGELE FERDJNANO 6. 

• I 

de modă bărbătească 
TELEFON &6-82 

al 
m _ 
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n ofiter şi 5 soldati englezi In câmpul cazematelor 
~i Internati lntr'un)ag~r din Elvetia, condamnaţi invizibile dela Tobruk 
I pentru furt şI tainuire 
ltu 
'or na,13. (Rador). - Un subofiter 
, h" ci soldaţi englezi internaţi într'un 
) în Elveţia au fost condamnati de 
ea.alul militar din Lausanne pentru 
an şi tăinuire la pedeapsă cu inchi
o.t e pe timp de mai multe săptămâni. 

prilejul unui mare incendiu aceşti 

militari englezi fuseseră tWrniŞl să dea 
aJutor pompierilor pentru stingerea in· 
cendiului şi salvarea mobilierului din 
clădirea incendiată. Găsind într'un du
lap franci elveţieni de aur, ei si-au in~ 
Buşit aceste monede. le-au schimbat in 
oraş şi au cheltuit banii. 

Un reportagiu german de războiu de I terenului. Cazematele sunt legate intre 
pe teatrul de luptă dela Tobruk De aduce eIt! prin ganguri înguste şi acoperite, 
primele informaţii aut~ntic,,: ~ef~ritoare cari duc şi la metereze de 20 m. diame .. 
19. lu~tele care se des~aşoara_ u;t JUrul a· tru. Aceste metereze sunt ocupate in 
(:es~1.U port atât d~ b.me înt:?-nt: aşezat timpul1uptei, prezentând posibilităţi de 
pe ~toralu1 Gyre~a.,tOOl:.de atâtamdelun· .apărare in toate dirediilt!. . 
gată vreme. Forliflcaţiile dela Tobruk 1 t A d' te ' ... ~ J 
compuse din 170 cazemate independente ~ aces ca~p .. e cazema , care WI'I 

nu fonnează o linie continuă, ci un câmp fera ~e toate l~le eAuro~ene de ~pă.ra,.. 
de lupti după toate regulele tactice, pu- re, a~ Intrat ,totUŞI a~a~c infanterla ger.( 

~e d ea sa'OJ c ' t i F t ternic intărit in adâncime. Cazematele mana,trebumd totUŞl sa recunoaştem el \ P u m O are n raD a sunt construite în solul stâncos al deser- atacul, din cauza împrejurărilor specia) 
rl, pentru port de' arme tului. cu o adâncime de 1 metI'Uiilf .iumă- le, nu a putut aduce nici O decizie. Dupa "t! trtte, fli prin ~ombifl~?"ea h~tonu1ui cu un nou atac cu prealabile pregătiri, du-J 
oi RISJ',1.3. (Radar). - ?oresponden- Oricine va poseda arme de foc, mate- !'t.âncile eon~01.It'~tJei natut'Q,l.e, sunt pă o luptă grea, deslănţuită concomj.( 
~ genţtel DNB. tr,!~smtt~: -rale de războiu, şa.u orice fel de arme~ foarte bine aoărate si camuflte contra tent cu declansarea unei furtuni de ni .. 
rttpm~nda~entul m1.l'ltar dm Fr~n:ţ!l .a va fi de acum inainte condamnat la tragerilor artileriei. Aceste cazemate in~ sip, s'a ajuns î~ posesia înălţimilor Ras 
~ maswra ca pedepsele portulUI tIteit t discernabile, deoarece nuse ridică nică- El Medaur, care domină Tobrukul şi ca..., 
".-"I'mP. să. fie agravate. moar e. I'n' peste ru'velul ob'~nU1't al solului, cu â W 

• ..,. .... - 'J' re p na atunci, oferise posibilitatea. En~ 
~t""· .................... ~ ............. -••• ~ •.•.• -.-. greu pot fi descoperite în terenul stân~ glezilor de a vedea mişcările ava.ntposo 
:~j.... 01.- _., cos al nec:fâ~;tt,Tui deşert. Cu greu s'ar turilor germane şi cele din dosul frontu. 

~UDa lernlnarea ostllitaiilor i:i~~c~:~~~~l: !:r~~:i~~~, :!~~f.~~E'~! lui. Astăzi asediatorii Tobrukului, in 

~ 
.. ~ A t- 1: d 1 posesia acestui avantaj pe care ştiu $s""J . 1 \J te t ţe f v cam~J.Lare. cp.~ sas .are e nerun pro- f W va promu ga o Doua cons 1 U le raoceza duc nesnuse dificultăti tirului artileriei olosf'asea, sleiesc încet. dar sigurt p~ 

deo~l"ţ;,ee 9(';este "inv;7.ibite C87;emate de- apărătorii Tobntkului. (UTA). 
_ w,' hy, 13,' (R, a.d,or) '.-, D. Barth. elt!. my.. nouă c,onst .. ituţie fran~eză. . . I la. '!'o"'rr·tl1~" 'l'l1l"'lI.i dato!"ită l'l'[t

w

lli 'l1ll'lH.rii _ _ ;; = ii 
- d tIt 1 - :II. f .u.'-......-~-,.,,;;nr ____ ~~_ = :;, !io,trul JUstiţiei prlmm pe zlarlŞ 11 ns ltUţl1 e urmeaza S/.lo le reorganl- 'Pot fi Hnttte si dis+.r11se nrln strpl)ater"'1 al'!1x.tr~~~. ____ iajii • 
• ,..... ~ , .QliiiNiUJ~p)S1MtlWM" g • :Paris cu ocazia vizit~i s~le~ In cap~- zate pentru a pregăti noua. constituţie. aronerhm1ui g'ros de heton sau 5 t ;;,OlCi. de 
LI Fran~e~ a ~unţat, ca dupa term~ Codurile civil şi penal urmează să. fie c5tM obuzele de calibru ~reu. N}ci ata- (1 n !!m D It)) ClIC 
ta ostilItăţilor s.e va promulga o modernizate pentru a se da magistratu~ cl:l ~t"l~~<;I-ll,.ilo" nu noaJe fi ateI I"'e~e,,: . ' , '. , . lr'. •.••.•••• ......... rii franceze tot prestigiul de care are l"l'llnat, ~€'?arece b~mba lor ~a!' trebm~: iiliillWlHlHUlUlIIllIUllIllJllliIlll!UUllllllllllll4liUlllUUllflllillnllllUi 

~ •• ]()~r"",s ... ~, '~nro<:!I,bil 1iI.ce~qta c~zeml'lt'3. 

·l C sov·let-,e respa.nl ~ev~e: ~ declarat totdeodata mln1strul mi(';q, 1'Irtlsti(l fl<:r..ll"1"';, ot4"e ln,nf,urR .,in Ultimele 3 săptămâni 'esli". 
rIIa JUstIţIeI. Qnropierea ei fiind fărea. efect din cauza 
j U e· Inl german ....................................... Sâmbătă 

J!?eŞt~l~m:!'adOr).-DinisVOr 1" ,F-OR' ~nr. A' TllU: "R\TlI' Urtne şterse 
[:

. ar se anunţă, că bolşevicii spriji- l' Jl .Il 1 ~ Christina SOderb6UIn }<'ritz Vlllt DongeD 
de elemente blindate au atacat po-- O deslănţuire sgudultoa,re de pa.timI ODIfto< 
e ocupate de o divizie germană în • ti neşti. Un subiect emoţionant ,t tntereeaut. 

f'jorul central al frontului de răsărit ABVl'ilU\U'.iN'.l.t:: Pe un an - 000 provinciilor Basarabia şi Bucovina în 
hua de 11 Septemvrie. lei; pe şase luni - 150 lei; pentru imstt· llpaa. acestora. sunt asuDilai ln ce pri-
~gimentul de infanterie german ca~ tnţU de Stat şi intwprmderi parti\CuJ.u... veşte sa.lariul şi cheltuielile de revre-
ie-afl~,m.1lrimele linii j trecând ime- re - 2000 lei., ... .' _.' ~ zeutare cu secretarii generali eie Jlllllii.-

l:a contra-atac cu sprijinul aviaţiei, -o- tere. 
. espins pe bolşevi.ci. In luptele ce Bucure.,ti~ 13. (Rador). - Prin de-
desfăşurat cu prilejul acestei ac- cizia preşedintelui consiliului de miniş-

• " tl"U~l~ gcO"MtiaQ u.u &rttt",l"it piGr- tri, g11VAl''lHl.t.Ol'ÎÎ 111'nvlnl'.iilol" RIl~'I'"Jl_ 

sângeroase şi au pierdut în plus 21 bia şi Bucovina sunt asimiliaţi in ce 
de asalt. priveşte salariul şi cheltuielile de re

tr'un sector vecin trupele J!ermane prezentare eu miniştrii secretari dfl 
~istrus alte trei care de luptă sovie- stat. 
" Directorii locţiitori ai guvernatorilor 
· flllllllllllllllllUlllllllIIUIIHllllUnl1t1l HIIIIIIIliiiiilIIIIHrtlllllllWllll1tI1IIIWlHlllllllllllffUlI111I1111II1IIMIIIIIIIIlilli111111l1II111I11HlHltlllff~ 

(a ;SChi;\rest~ran;UI ~erIU~. I~I ~~ ! 
j\\'" r\ ~~........, ~ 
J . - sub conducere românească I 

-o--
BUCUREŞTI, 13. (Rador). - Un de~ 

oret Zog<; apărut in MQnitond of. dc a.;;~, 
prevede, că. plata ajutoa-relor acordate 
familiilor nevoiaşe ale concentraţilerr se 
va face ,unar de comitetele de ajutora
re prin state nominale din sumele pu
"6 la dispoziţie de cercul de r60rutarfJ 
respectiv. 

BUCATĂREASĂ, eventual pentru ju· 
nJltate de zi, se cauti în str. Bolint1neanu 
N. 1, inginer PrDtopopescu. 

SE ADUCE la cunoştinţa onoratului 
public că. ~a F'elixn birou de mij
locire vâ,nzări Inchirieri! din Timişoa. 
ra. n. str. 3 August, s'a mutat în Ti-

------------------------------

Aripi Doi 
(Pour le ID ('ril .. J 

PAUL BARTMA1\"Y 

dela 18 IX. - 20 IX. 

Dragosle ilUperială 
IIENNY JUGO GUSTA V FBOlt'LICU 

dela 21 IX. - 24 IX. 

Şolmana 
Haide-marie lIatheyr Sepp RIÂ 

li~ceputul reprezentaţiilor 5-1-9 
Dumineca şi sărb. şi Ia orele 11 ,i 3 ttm. 
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1 Cinematografele 
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Comunicatul mUitar german Sglul corpurilor mo:ori 

Pe .Irontul de .rosăril oDerntiunile de aloc progreSeaZH 
din pil.rUdul N.S.leUCI 

dp Fuehrer 
Berlin, 13. (Radar). - Cartie 

nera! al Fuehrului transmite urmă 
comunicat: 22 vapoare dintr'un convoi .scufundate . de .submarinele germane 

BERÎ.JN, 13. (Rador).'- Dela Carti~ 
eml general al FUrerului. Inaltul coman
dament al forţelor armate gennane co
munică.: 

Pe frontul de răsărit operaţiunile de 
atac progr2:sea7.ă. s~tisfă..cii.tor cu tot 
t·intpul d""fa-V'O .. <t.oil ::oi cu l~t~ dificltltă.

i1e ~ului, 
. . După C!Wt s'a. anunţat printr'un CQoo 

ttYl.u.Utf'nt ~lPrinI _ _ ~_ .. tlh}11n-<) ... .i<M.D OD'Y"·nJnML) nu 

atacat in Atlnntirzu de norrd un mare 
convoi f.'U o puternică escortă de ·con
tra·,.torpfloare şi con'ete, care era akă-
~..v:I.w ... ~: ... tF1..;ui.u 10- VU/1''I,..,TF.AI' ~ t'n"U'IIt'k.r~. I"n 

11~pteîwver.'1unate. care au. durat mai 
multe zile. snbmal'inele au C11fundat pâ
nă «cum 22 vapoa·re ·inamice cu o dp~ 

plasare totalii de lSlj,OOO tone, iar al
te 2. Vfl1JOore CIt o deplasare de H.OOO 
tone, au fost tOJ'pilate şi pot fi conside
ra,te pierr lllfe. Cmwo1ul in(l;mic conti· 
".tln ,~;ţ. fiI' at(/('(/t. 

In ltmta contra navigaiei britanice de 
arrovIzionare aviaţia -a scufundat în 
l10aptea trecută la s.ud I:'st .:le Great Iar· 
mouth trei ('ar~oboturi ca o deplasare 
teblă de' 21.000 tO!l~ rar~ navig-au în
trun CO~vOl nUle ap3.rat. 

In aceia4<;i regiune maritimă.. un cru
elsetor usor britHnic a fost avariat de 
ro:nh!' iar ll'l nfl~d-~<:!'. dl" l\lnwick a fost 
aY3 T'h t l'n va c; de eomert. 

~I\lt" a'riO~,ne de lUDtă1'l.taclind in 7bor 
razant, au aruncat bombe de calibru 

greu asupra unei uzine situate in apro
piere de Middfesborugh şi asupra insta~ 
latiilor portliaz<e situate pe coasta de ră
sărit a insulei britanice. 

Vase de avantposturi care făceau ser
viciul de escortă au rezistatla repetate 
utacurl dal:ec de o rormaW.me de vedete 
britanice ÎmpOtriva convoiuJui pe care îl 
escortau .. 

~~.<J tL~- a~'ILu",dCl.t -4.: ... .oi din.~_-O "l.Mn+~l..o.. 

Germaniei de nord. 
Populaţia civilă a suferit oarecari pi

trderi în morti şi răhitL 
Artileria antiaeriană a . doborit două 

din avioanele atacante. . , 

Fuehreml a adresat Reichsleite 
Muehn Lein şeful corpurilor mot o 
to din partidul nnţiona.l-soelnli:lt 
legramă de felicitări cu prilejul a 
sării a 60 ani. \' . 

DESfHIDEDEl ANULUI NOU JUDE~XTODES 
atacante. a 

Bateriile de coas:-.ă ai6 marine; d,~ răz- . BUCUREŞTI, 1.'1. (Rador). - Des- Activitatea. in-stanţelor judecăto 
r.oiu au intervenit h luptă şi au isgonit chiderea Uiwlui ?WU judecătoreso se va se 't'!z desfă.şnra deoc~mdat~} şi anlr~. 
'.<::1<::1a.1 .. ", ya<>c a,La",",UL"'.· TvaLv va.pv ... ''''l''' l'".;''' ~,~ ~ ...Jv:'vv ..... ~,x u~~v .... : ..... ....,."') ;:;...,~.,l, pana la 30 Sepf(nnbr!8 dupa O'rari~'l 
din convoiu au ajuns nevă:ămate la des- • 1t) Septembrie) la 13,30 ~n pretoT2ul bi.~ 't (1<>-19) .. d ,1 lOt li 

tinaţit>. ." .. ' .' na et u"" t e asa. le Şl U8 t ţe - '. • . . )1 It' C ţ' d C t' . J t'ţ' ..."nut <J ,~m (il C an Se 
Avioane britanice. au atacat ~oRptea în :<:ecţiuni ll~1ite _ sub pl'eşidmlţia dlui a. c., se 'L'a adopta tat· OI anul de el roll 

tre{!uH cu efecte nemse:nnate htoralu.l pmn-preşedmte D. G. Lupu. _neaţa (8-13). .~l I 
........... -..... •• ~ •• ______ ~ ........ __ ... 4 ... -o .............. ~a~ 

la Vlilhl1!lmstrasse se sublln!arii : . ~! 

Fărăafiodetdaratiefor ~Iăderă.sb~~ 
d. Aoo$evelt. O' ro:stii cel mal' aptl9 dl;),urt~ 

. ~ ~ - -.. 
BERLIN, 13. (Radar). - Oorespon

dentul agenţiei Rador transmite: 
DisC1lrsul dlui Rooset:elt nu. (1,. fost 

publicat în ţrosa germană şi nu a făcut 
până acum nici un fel dc com.entariu. 

o notă oficioasă însă care a j08t da- boiu~ acesta a fost totuşi cel mai a

t
" 'P 

fă în cursul după amiezii .şi care va u- d'Î8cu,rs al dlui Roosevelt. 
pare in presa de Sâmbătă lasă să 86 în~ La repetatele acte de agresiune . r( 
trevadă~ că pentru cercurile conducă- cutate d~ Amerioa, acea-sta este ulii ni 

toare germane, disC1(.rsuZ preşedintelu,î provocare, s'a spus intr'o conferinţă .E~ 
Rooswelt nu a adus nwi O notă nouă. I pre~ă} adă/tgâtulu-se: J'rliE .. _._---.-.~._ .. _ ... ~~-----...... . 

R~dJ·o Teher!ln !l pro40ll1!ll dt-o unu Că~~1~T~'f~1~n~~~~:~ţ~: ;::;~':~:eî~~~ ce)~~~:~~C~8:;~rfi:~'::~eri:;"~·;" UliU . iiJU U U _______________ .. ___ ............ __ ..................... ~ta 

îmlJOlriva ocupării teritoriilor iraniene CtJnletin~a derptesjj" d8(J~f 
ANKARA) 18, (RadOJ). - Corespon- Utah: strictă şi nu me'i'ită soarta pe ca· c r II 

dMtul agenţiei ,,Btefani" transmite: re Anglia şi Ru.sia sovietică i-au fiicu~ (14)1,.. C,I .. ·,. dllbii . 1I0rnlr#)nj ... lUdl)flO~1 
R~io Te.he1·an a ~p:.otes~at ~oţ ,din t-o. Cu Italia şi cu Germania, b'anu1 IJ... .. ".... "1) ", '-' 'Ii' f.fi'~.PI)'~dlJ ia 

~l~ .mpotn1Xl. ~01:paru te.rt.tontlo: ~ra- er.'L'e.arelaţii normale. Popornl iranian "''''''hi .. gt ....... 1!l (R .. rln .. ) _ ('1..,. .. ",,,,_ I Ş",ful pr .. , ... ~ dola. c~<>",.A.lhQ. ""ul..r. 
.u.:>,,'" de c"ylcJ',,. ", b",l.,ovo".. an; .. ".KO"'~ n. '. .t:>tept· la 'n.i b t l~ .. d J' 

d 1 ' t ' t· 'lt 1 :' 1 1(. ay ' a agreo.unea fU .CL a ~ pondentul agenţiei tl'ansnlite următoa· man ase 01 conferinţa de presă ce t Oi a .ee UI a m 1 e a .e e , ~ . .... - . . ., h' - 'b- l V' . t 
Imnul a păstrat totdeauna o neutra-- carel mcttma este. rele: . "Ula 88. al a oc merl, pen ro moti Iti 

................ _ .......... __ --......... ........ ••••• •••• •• •••• ............... că. preşedintele Roosevelt ar trata te 
discur,sul său toate problemele intr'~a~ 

,.~~ A· R' lEŞ A' "',' ···L·U:, L: . : p.: E ~A' I N, ~~;i!:tjes~o=cî;t::ă~~mlaî fi tt~ 
1 Y ...Il li. S'a constatat însi Vineri. că.nu afla ... b d' .' l' - L b . dat r.ăsprms la mai multe chestiUni iull t 

ŞI am asa. oru amerlcan~ ea y po~nte.~â~drepr:zenta~ţ~p~~iaju'ă . ,.... '., I pus mtreban şefulm prt*1"'l ŞI mal tir~DI 
. au examinat în comun situo'f-ia politică ministrului afacerilor străine~.H .'. ~ 

. , l' Tezu1tatul a fost compleet negativ. . Dt 

V~~H~~.13. (Ra1-0r). -: Corespon- ro, ,cii in~âlnirea dintre .şeful ~tatlllu.' I fo!~t t?·p~P'I"P~ ip r.e~,t~tt'i, a. unui remmat I Run~O~l:l oh",~tiunetl.: c.t>rc tlunt aFdr~ 
aenT.t. (I!Jtupet l)~B. an~nţ(J,:.., francez §' amba8adontlu~ amerwan ~ general al Sttuaţlel pohtwe. ' . ,defenSIYe In carl d, Rooselelt nu ar td~ 

Mareşalul Petam a pruntt litnert pe . . . ........ --.......... --__ .............. ..--...._...... lera forţele armate germ~,ne? La acef d 

~~:;:l;;; ~~~;:.' mnbooad(fful Statwr Cu:pabUUaleH Denera'U~Di Vuin~min la dezHsrrul Frantei ~~s:~~ ~~~~c~. ~~l~~spuns, nici i~i 
.e Ilttâlnirea de Vineri este prima pe ca- . D. Cordelll Hull a treb~Jit să mărturi\m 

re mareşalul Petain a avut-o cu amira- Pa.rIs, }~. (P.ado~!. - Co~esponden~ I Le Mat~n reaminte.şte că in 1938 ge- scască faptul. că guvernul german a de: ~ 
1 1 L I d la 't t· tui agenyle1 "S ... efam transnute: neralul Vuillemin a recunoscut inferio- f". . 111' .. ..,aC 
!t 1 ~a ly l e Te1;o;,l'c~r~~l ~es U"; In aştepaterea rezultatului procesului ritatea absolută a aviaţiei fruanceze de. !n;;1 mtr: ~ro.cl~~ţ~a p~t. lC\,ZO;a ",,:dl 
ne a arce ona, un e a ~n a m cu, . dela RioIn, impotriva celor răspunzători clarând, că în caz de războiu cu Germa- Oe ocaJda I~ JU . s. an €" ~r-a ~n g~J11 
Myron Taylm'~ .rJl:rezentrtntul 'Personali .lA ~nF"'&""G'''''''''ft 4'-.1" ......... ;;;., ..u...,.... 1", "'~1.!ă.... .,.~ ...... ""<>"' ... ~~ .. ~i ... \,'", .... .cl .cvot,. ,Jl"' .... .. <>8.. df\Jp..OP l .... nglhlthn ... "" if", l .. t,tunll'''.. ,t.I 

al, preşea1:nte{u,& oosevelt. aă culpabilitatea generalului VuilIemin După un an generalul Vuillemin a afi- _ ...................... ~ .. . 
Oercurile competente franceze decla- fost şef al aviaţiei franceze. şat un optimism nejustificat. p,SI ,,.. ......... ~--.......... ~ ............ --......... -.................................. ·.4 Localităti din Danemarc~~ 

U. S. A. nn VH livra' Sovietetuf Hrmumenle bombardae~gle~~ aViau~ 
deca .... t dUDa~ c"nferl-nta del M Copenhaga,13. Rador). - Av:oan~~ 

. ; , , U . . I a os co va. ~~!~~~epaeu ;:::pt:: ~~:r::t J::g:~~'jlD 
NEW-YORK, 18. (Ra.dor). - Core-s- t. 00 oonfermţa dela ~I{)scm'a nmuc de... I ton d. UUma.nsky ambasadorul soviet& I , . . . n~ I 

,pondentul agenţiei DNB. comunică: finitiv nu va. putea. fi sm ... in leo-ătură CU Jo' Anle' 1 . ~I 1_ dm Danemarca ŞI SI au aruncat bom~ls' 
J:'~ O' r m noa. va. ua. ŞI 'I:\l parte .... con-. . l' '~i 

Prob~ma Iivri.:rilor Statelor Unite cli.- livrările pe care le face Statele Unita. f ta dela M . In mal multe OCUrI. ~& 
ne so,,·iet;e este tratată de presă cu mai. Această conferinţă nu ar avea totuşi e: tă ~ de.;' ... II După cum află agenţia. Ritzau bue-*rI 
multă sau tn'li puthă l"e.1ir.-<"Tf:. loc dt'~t prin OetomV'M, 0l\WIa ace&t9I aoeas o id81 se afla că a. • 1 an t Fu u fost rănitţP 
După "New York Tim~·,. prima 00- amină.l"i fiind _ după aooJ.aş ziar- că-- înooput din BOU să eircule SVOD1ui la. ro,.m oe 1 a ea ~ enen a .. 

Jnisilme militară sovietkă s'a reinfurs la I Jăforia. lungă pe ca.re tre1Jo.e .'0 facla- Washington. dupi ca.re Unuw.sky, oare treI persoane, pe cand in celelalte ~ ItA 
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