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DIQECTO~, 

C-tln 1. Ştefănesc .. 
.IUIiIIIIiIIIO 

~EDACTOA~E.'EFA: 

Florlca CIura- Ştefănescu 
1IIflllllUlUR 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Em. Ungureanu, colţ cu 
Str. Eugen de Savoya, TimifOara 

1I111i1I1I1!1I1I 

Telefon: 39-36. 

ROMÂN 1, 
Să dati obolul econo

miei voastre, pentru ca 
Statul să facă din el o 
nouă ,i mare impUnire 
pentru Ţară şi pentru 
fiecare. 
Subscrieţi deci la: 
"Imprumutul Reintre

girii w. 
General 

ION ANTONESCU 

Germania D'~ dls~ntat : Dacă se va; ivi vreun act de sabotaj 
, '. persuectllele \ .., A 't -1 ' , t · . unei Daci . . savarşl .ue comunlş 1 

BERLIN, 23 (Rador). - o notă 
oficloasă declară: 

Informaţia apărută In ziarul 
.lveţian "La gazeUe de Lau.a
Iue", cu privire la pretinse hI,. 

vor fi impuşcafi 20 comunişti eVl'ei şi 5 coma-
lJişti neevl'ei 

. Comunicat 
cercărJ germane spre a sonda , BVCV~EŞTI, 28 (~ador). 
tereDul in privinţa unei păci, I MInlaterul de Interne 
Bite considerată, VinerJ, la WU- 1 comunicA: 

raI Ioa Antonesou boa
ducAtorul Statulal, ae 
face' cunoscut ci dacA a. 
va ivi Tre-un a ct de •• -

botaJ, aAnArşlt de comu
nişti, Tor fi impuşe_ţl 20 
comual,ti eTrel ,1 li co
munişti neevrel. helmstrasse, ca un caz tipic de i Dia ordinul dlal gene

IlVeninare a atmosferei euro· 
IHUllllIlUlUllllllllllfIllIl1ll1ll1ll1ll1l11lUlllIUlllllIlIlilllIllllllllllllllllllllllllllnlml11I11111IHIIHNHIHlIIHHIIJ 1II1H1l1flilHllfllUliUlIWIJIIUUlIIIIIW'WIIUIIIIIl/IIIIII1IUIIIIIIi 11111 1I01lUIlIlUllI'mrrnnmmm1lT1Il1UJIlIJIIIJUJIlIIIIIIIIWUU:IRI1I1I1IInIUIIIIII1III1I1B pene_ 

DeaHfel s'. constatat in piua. 
1, Berlin, că felul cum este 
prezentată şUrea leS8 la iveală 
.ursa din care provine. 

Este Inutil să·.e mai 'comen
leze acest pamflet_ Astfel de 
,tid chiar dacă ar li fost date 
de un corespondent străin dia 
:BerUn, ziaruluJ, ele nu car acte
'rizeazi atmosfera deja Berlin. 
Ici numai pe corespondentul 
Jcare le-a tdmJs. 

1IJIIIlIIIIUIllIlIIlIIlllllllIIHUHHIIIIII!llIltIlIIlllJlllllllldllllllJl1I1Jl1ll1U1II1l1I1lO 

II doilea vas 
ce la loc la New
York In ultimele 
15 zile 

NEW -YORK, . 23 (Radou), 
~ore8pondentuJ agenţiei .. Havas-

l)fI" anunlă J ' 

I Pe bord 11] cargobotuluf finlandez 
tAurora· de 4956 tone, a isbucnit 
.1II puternic incendiu. 
\ lncărcătura. compusi cUn uleJur! 
~getale, piei ,i lână, provenind 
~Q America de Sud, a suferit 
• ari stricAciunI. 
I Vaporul a eşuat. 
\.Incendiu s'a produs in portul 
lew· York şi a durat 5 ore. cu 
!late dorţărlle făcute pentru sUn
'rea lui. Ofllerul secund a murit 
dl:dat. Cel 18 membrii ai echi· 
'ului au putut il salvatI. 
S'a deschis o anchetA asupra 
~uzelor Incendiului. 
Aceata este al doUea vas ce la 

le fn New-York, fn ultimele 5 
Oe. 
Ultimul bUanl al incendiului car· 
Dbotului "Panuco" se ridici la 25 
IOrţl, 8 marlntd sunt lipsă şi pa. 
lbele sunt evaluate la 1,500.000 
~ari. 

_. 

IraDul se_va apăra Împotriva oricărui 
'" . - jo'.... ,. . . 

atac chiar' daca sansele ar fj ·1 la 10 
WBSHING TON. 23 (Rador). zai, că, colon ia germană din Iran 

- Corf!spondentul ag~nţifli "DNB" nu numără decâl . aproximativ 700 
comunică: . membrii. In ultimii doi ani nu au 

D. Mohamed Ceaiesleh, minis- foII acordale viz., in număr ntlO<
Irul Iranului avui, Vineri, o intrf!- bişnuit, turişti/ar germani. 
vf!d". cu d. Huli ministrul alac,- La II!! cu ~ilalti supusi streini 
ri/or străinll. şi germanii vor FI supravflghiali 

D. Claieslf!h a declarat, apoi. de aproaplI. 
presei ro Iranul Sf! va apăra fm-. Iranul a proclamat neutTalitalfa 
potriva oricărui alac de oriund. şi aCf!astA. a terminat ministrul 
ar veni. El se va bate impotriva Iranului este În interfSul tuturor 
or/cărlli puteri. chiar dacii şansele vf!cinilor şi in special al Angliei. 
ar li de 1 la 10. I Declaratiile făcute prflsti de mi-

Minis/rului Iranului a desmin(it nistrul Iranului n~aa întârziat să· 
apoi ,xis/enla unf!l "a cincta co- ,i facă (lIf!c/ele asupra opiniei pu
Ioan," gf!rman in Iran şi a prf!ci- blicfI amf!rlcanf!. 

. 
PllIlIIlllIlIIlilIllllHllllflllllllllJllIIlIlJlJllln ni ti U 11111111111111111 11l1l111i1II1l1II1I1U/1.llflltllllllllflllllRlllllm" mllUu alHlU RIIID 1ilIIilIIIIIIn 111/11111 1111111 1IIIDlIilUIUlIliIIIII 

Ca sA putem iatemela ~omAnla pAnA la m ..... 
elaile pimAntulul romAnesc, sabscrJeţl la 
.Imprumutul de ~eiatreglre". 

II!UI!IlItlUIUDUlIIlliHllIIUllIlIIHlIlllflllflfllHlluunlllllllllllUlHlIlflUlIlHllllflllJlllflHIftIlllDlIIlIlIllHllIlUUlllllfllllllUlIlIIHllJllnlmllllllllllJflIUIIlRUUlllUflJlllllllUlU -. 
America nu poate . furniza 

A-

In termenul scurt materialul 
cerut de bolşevici 

de război 

NEW-YORK. 23 (Rador). -
Corflpond,ntul O/!f!nţi.i .. DNJr 
transmit,: 

c.r .. pond.ntal din Washington 
al ziarului .. N.w- York Herald 
TribuTUl" ananţă că in - capitala 
SI. Unlt. circulă IVonarl cu prlvl~ 
,.. la ajutorul am.rica". IaIă d. 
~vi,t,. . 

S. a/i1J7lă Intr, alt,I" cif &01,-

1.1, au urui material dfl răsboi 
la valoar, d, an miliard dolari. 
Din aCtt" matf!rial, 10 la .ută ar 
trf!bui .ă fi, livrat, In cur.ul .ăp
tămânilor "iltoar,. 

Functionarii oficiului .I, fnar~ 
mar. .I«lară fnsă, cel "t, o ma" 
",tr,Mr •• dacă proCttJltuI fi, 10 la 
Iată 71UJi su, monţionat. poat, li 
livrat Inlr'an t,rm,,, atât fi, .curt. 

In plus. d. HulI a precizat, că 
guvernul american nu şi-a insuşit 
niciodată afirmatiunile enelf!%e. 

WASHINGTON, 23 (Raeor)
Corespondentul agentiei .,DNBI& 
transmite I 

Viztta făcută de ministrul 
iranului dlai Hali şi declara
tiile pe cari d. Lidh lesteh le 
apoi, presei, DU au intârziat 
să,1 facă efectul asupra opt. 
Biei publice din Statele Unite. 

Iată de ce d. Hali. Torbinel 
după această intrevedere. re
prezentanţilor presei, a decla
rat, că informaţiile sale nu 
contrazic indicaţiilor mlniate
rului Iranului. 

Guvernul Statelor Unite a 
precizat d. HulI au şi.. Insu •. 
şit niciodată afirmatiile engle· 
ze. după care in Iran .'ar fi 
stabilit 3000, până la 5000 ger
maai. 
Şeful departamentului d. 

stat a amintit apoi. declaratia 
de Vineri ale preşedintelui 
RooeeveU. prin care acest. a 
desminţit ştirile privitoare J. 
Uq spr:ljJq american, acordat 
actiunii britanice la TeherlUl. 

1I1111111111H11111' U111W111U1UIHI lUI UJUilI/ll1II BI11UlIHIilUIIIIIIIIIIlIIIHUJlIIII 
.. 

. TUNIS, 23 (Rador). - Cores· 
pondeDtul agenţiei .,DNB" trans
mite: 

Postul de radio Ierusalim anun" 
cA guvernul britanic nu a prfmit 
tocA răspuns la a doua sa DOti. 
adresati guvernului iranian. 

Totul face si IIe creadA el ră" 
punsu! nu va fi lia vorabJl Ani'!ltel. 

}tL 
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cântă orche~fra virfl1osului, ~uţă I()viţa 
Mâncări gustuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

. fl~~~~~~~~~~~~~~~~}~~~~~ Vinuri din cele OJai 'renttmitt} pivniţe ~~~~@}it~ţ~~~J~~ 

...................................................... , .................. . 
D.Menzi~:~sionat I Reprimarea co m onism o loi in Franta 

-
NEW- YORK. 23 (Rador). Co~ 

respondentul agenţiei "DNB- tran
va ,II facuta cu toata energie • 

smite s 
Pentru a pune capăt crfzei par

lamenhre d. [vlenzies, preşedintele 
Consillulul de miniştri a\ Austra
Hei şi-a dat demisia, după cum a-

. nunţă agenţia fi United Press". din 
Camberra. 

. VIGHY, Z3 (Radot). - 10 I siliului de miniştri s'a deUbe- . rU propagandei comuniste,care 
euuul ,edinţel de Joi a COD rat in deosebi a.upr. t'eprimi- va fi continuată cu energie ,1 
.. Zi _ 5H r_ mai sporită. 

Trupele 
" , Pedepsele .:e se vor aplica 

engleze agitatorilor şi propagandi,tUor 
revoluţionari, vor fi' IDuprite. 

Aceasti agenţie crede, ci d. t... d '1 
Menzles ar voi. prin această mă- 'sun '.0 rum spre ran 

Ele ,.or merge pină la pedeapci 
cu moartea. ~ 

• url" si-p renrv~ posibilitatea de ' , '; 
_ se tnapoi~ la Londra, i~tr·o. altă BERLIN, 23 (Rador) - Cores-
calitate, de când partidul laburist poadentul agenţiei IIRado~a tr:an
australian a refuzat să-şi dea asen- smite I 

timentul la căIătoda dlui Menzles I Incă clin cursul dimineţii, ştiri 
la Londra, In calitate de preşedin-. neoficiale au anunţat ci.trupule 
tele Consiliului de miniştri. engleze sunt în drum spre iron-

.. 

LunI, 25 August a. c. se va deschide 
în Timişoara '1, piaţa Brătianu N f. 2 

, (lângă Banca Albina) 

Pa petărie şi Librărie, S. Ă. 

'»DE·P:AG« 
, ~ 

Firma noastră vă serveşte eftil1" şi bine cu tot fe-
lul de articole din specialitatea acestei firme ca : 

hârtie, rechizite de birou, cărţi,' reviste de 
modă, cărţi didactice, rechizite şcolare, hârtie 

: de desen, hârtii de calc şi heliograf, albume etc •. , 

Magazinul nostru bogat asortat stă ori 
~ând la" dispoziţia "On,or. publicului, 
rugându,: Vă. să,:l vizitaii, fără a fi obli,: 

gati să faceti cumpărări 
Telefon 32-83 Telefon 32-83 

Uera Iranului.' care ar fi fo.st de
păşită' de unele detaşament~. ' 

La B~rlln aceste svonuri nU ati 
fost nici desminţlte nici confir
mate. 

S'a hotărit. armonizare. le • 
gislaţiilor ia această priTiDţi 

din ·zona "liberă şi din zona o. 
cu pată. 

-_/ 

La Berlin' se' a'firmă : ' 
că interesele Turciei nu pot fi apă"ate 
decât ÎD. cadrul unei:' politici a Ici tati , 

de Axă 
BERLIN, 23 (Rador). - Cores

pondentul agenţiei ,.Rador'" trans-
mite s, " 

In legătură cU atitudinea Turciei 
faţă de tensiunea din Orientul A" 
propiat, la Berlin se afirmă, că 
interesele acestei ţări nu pot fi 
li ••• ' Il l' SE F 'T 

apirale decât in ~adrul. unei poli
tici alltud de puterile Axei. 

Orice concesie '7'" sau pasivita
te - faţă de presiunile an~lo·so
vietice. ar . insemna periclitarea 
unei pozl ţii foarte fa vora bile III 
noua ordine europeană. 

I .. 

Control american pe liniile maritine Uană 
In-apele Irlaadei, şi Angliei ." 

BERLIN 23 (Rador). '- Cores
pondentul agenţiei "Rador" trans· 
mite 1 Ştiri sosite din Londra vor
besc insistent de intinderea con--

trolului american pe liniile marltl
me până in apele Irlandei şi An
gHei. 

ToatesQlarlile IUDctlunarilor publici 
, vor fi ,sporit~ simţitor 

BUCUREŞTI, 23 (Rador). -
Consiliul de minişhi s'a ocupat de 

I lucrările pentru sporirea saJarUlor 
funcţionarilor publici. 

, Consiliul de miniştri anunţă pe 

această"' cale, că lucrările vor fi 
încheiate in foarle scurt timp şI 
toate salariile funcţionarilor vor il 
simţitor spIJrite. 

-

~ ................................. ~w r 

.~ odă b ă r b ă t e ase ă Ş i c roi tor i el în 

11111fJJJlli.; ; 1. O Â·· N .C~O· S M A l\lDlil!llfllj 
(P o s t ,H ORB" A T Z) " ' . 

Mare asortiment de stofe fine, . desene exclusive şi articole de,- modă bărbătească 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 -: TELEFON No. 16-62 .................... ... ,'~ 

J 
Iii 
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Cinema '"CORSO" 

Cel mai grandios filin al ultimilor ani! Acţiunea se petrece în 3 continente. Un film plin de senzaţHf 

',' ,Un v" '8Is' la m.-ezut nopt-'.·" In rolurile principale: BRIGITTE HORNEY ,1 WILL Y BIRGEL 

I Partea doua a completării colorate: Moda în America în sezonul viitor (Rochii, Mantouri, Pălării) 
Reprezentatii la orele 3, 5, 7, 9.15 -

NFORMATIUNI 
, -. , , 

UCU~EŞTI, 23 (Rador). - şi comunicafUlor. general Eugen BUCUREŞTI, 23 (Rador).-
ncerea organizaţfunH .. Hitler lwiedeBeck. subsecretar de Stat al D. profesor Mihai Anlonescu vieI 

:ugend II a invitat să asiste la românlZărfi, Mircea Vulcănescu preşedintele Consiliului de miniştri 
peteliunUe sportive ce se vot' subsecretar de Stat la Ministerul a luai măsurile pentNl aprovizio
·,Ilra]a Bres]au, in zilele de de Finanţe, general Ioan Popescu narea regiunilor lipsit, d, porumb 
,\ 31 August .941, pe repre- subsecretar de Stat la Minfsterul şi "alimfnle şi pentru. combalertla 
nU! subsecretariatulul de Stat afacerilor interne şi d. general sub- ,pidemii/or şi tlpizotiilor. ivit. in 
lncaţlei extr8şcolare. care poar- secretar de Stat la Mfnhterul Eco- câ/lva judtlt. din (ară. 
dja educării tineretului extra- nomiel Naţionale. ,. 

. r şi premilHar din ţara noa9- II 
BUCUREŞTI, 23 (Rador),- D. 

legaţla, care se compune din t!eneral N. Stoenescu mrnistrul de 
/s,od şi inspectori şcolari "a Finanţe a făcut cunoscut Consiliu
. condusă de d. general Vic- lui cUm decurg subscrlerile la lm
;!iescu, subseeretar de Stat al prumutul Reintregirii, arătând cât 
liei extraşcola-e. de mult a fost ro~eleasă aceastA da-

• torie naţională, atât in rândurJle 
CUR EŞTI. J3 (Rador) - Vi- marei masse a populaţiei ţ~rH l·ât 
22 crt, s'a ţinut un Consiliu şi printre conducătorii intreprInde-
mic sub pl'eşedenţfa dIui pro rilor comerciale şi industriale. 
Mihai Antonescu vicepreşe- ... , 
şi preşedinte adfnlerim al E."II 

nilului de miniştrii la care au BUCUREŞTI, 23 (Rador). - In 
;jpat dnli I general N. Stoe- Monitorul Oficial de azi, a apărut 
,ministru finanţelor, general Decretul L~g~ prin care se publi-
chitiu, ministru A!lriculhtrH şi că statutul urmaşilor celor morţi 
niilor. I. Marinescu ministrul' sau dlgpărU~i in război. invaUziior 
olDiei Naţionale, lngtner C. I şi acddentatJlor de răsboi şi urma

I minlstr111 Lucrărilor publice I ş!lor acestora. 

_~ sosit adevărata 

medicinală: 

Pentru Întregul material a .. 
părut in acest ziar - fără sem. 
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const.. 1 • 
Ştefănescuf directorul nostra, 
care e totodată ,1 girant res
pODsabil. 

II 
~UCUREŞTI, 23 (Radar). -' D. 

prof. Mihai Antonescu vicepreşe
dintele Consiliului de miniştri a 
primit pe Excelenta Sa d. Rene 
de Weck ministrul Elveţiei la Bu
cure~U şi pe excelente sa ci. Guen
ther ministrul Statelor Unite. 

• Indlcaţiunile . apei medicinale 
nMAGUS" sunt aşa de multiple, 
Incât am putea-o denumi c 
apa minerală naturală p,nlru 
regulartla funcţiunii tuturor orga-

nelor 

BUCUREŞTI, 23 (Radar) - D 
Ion Marfnescu ministrul Economiei 
Nationale a expus Consiliului dfs
poziţiunile luate- pentruraţionaH
zarea şi intensificarea producţIei 
articolelor de primă necesitate 
pentru sÎstematizarea aprovizfonă
rii şi pentru stabilizarea preţuri-
lor. . 

il 
La cofetărfa ~Ii cafeneaua "Bu .. 

levard'· te simţi ca acasă. 
Curăţenia este exemplară, con

sumatfunfle, delicfoase - şi pretu
rile mat efUne ca oriunde. 

Cea mai bună cafea turcească 
din Timişoara. . 

Vinuri din cele mal renumite 
pivniţe. , . • • 

BUCUREŞTI, 23 (Rador) - In 
dorinţa de a da o cât mai Illare 
intensfftcareproducţiet agricole, MI
ni.terul de Fjnanţe a dispus ca 
ingrăşămintele chimice' organice, 
fie tmportate, fie produse In ţară. 
să fie scutite de plata Impozltului 
pe cifra de afacerf. de taxele de 
Umbru şi de importul excepţional 
de 4 la sut!!.. • S'a deschis prim al ma-
gazin române." '- nece
mllflat - de mAnu,i ,i 
marocbiaArie, sub fir
ma "DA.NSAtI, proprietar 
fiind d. Aurel Lacacia. 
Bul. :Qegele FerdJnand 
Nr. 1, IAncă cofetări. ' 
"Bulevard", spre cazar
mA. a pă minerală 

şi ca atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi ori când la 
Indemână pentru prevenirea, com
baterea şi vindecarea deranjuriJor , 
d feritelor părţi ale or~anismuluf.: D 

I De vânzare 1 .MAGUS" S. A. ~ Refuaiahd ZAHARIA POP ,l-a 
Bulev, Reg. Ferdinand No.l lângll deschis un Atelier de Tipogr.;fle In 
Cofetăria Bule"ard", Cazarmă. Timişoara II, Str. 3 August Nr. 33 

" II telefon 28-32 (colţ cu Pilillil Traian) 
inshlat cu maşină plană cu motor 
şi un variat asortiment de littre. 
putând executa tot felul de Impri
mate in una sau mai multe colori: 
cărti, reviste, invitări pentru toate 
ocaziunile, circulare, memorande, 
hârtie de scrisori cu antet, afi~e 
re g' stre, tabele şi orice lucrări 
mercantile - curat, estetic şi in 
cele mai avanjoase condiţiuni. 

BUCUREŞTI, 23 (Rador) - MI
nisterul de Finante a dispus că la 
importul din Germania de piese 
de schimb. pentru maşinile agricole 
ce se taxează la acele maşini, ar .. 
ticolele, vamale ca şi maşiniIe a
gricole si se aplice o reducere 
de 75 la sut!'t cO!lform. acordului 
româno- german. 

ABONAMENTE :Pe un an-
600 lei; "pe şase luni - 300 
lei; pe trei luni ....... 150 IeI; 
pentru instituţii de Stat şi 
intrepriuderi particulare 
2000 lei. ...• . 

, 

Fiind refugiat dela Cluj, cu o 
activitate de peste 30 ani fn artele 
grafice din tară şi străinătate, e o 
fapta românească să i se acorde 
concursul, prIn ţinerea sa in eviw 
dent! şi cereri de oferta când veţi 

, avea necesităţi de imprimate. 

~@@~@~~~@@~~~@~~~~@@@@~@®~~ 

,în sticle originale. De vânzare la: I Hotelur,~CARLTON" .. ·1 
. "MA G U S" S. A. I ~ Tlml,o.ra:.. c • s. va redeschide !li 

B#dl-Regele , Ferdinand Nr. 1, @l'"~O In P lec .. t r ~ n O V a t·. (@l 

lângă cofetăria "Blilevardl ( spre Cazatltii ·1 ~ 'a flnela "'lunet:A~gu8t < .', !:"" ~ 
~------------------_·_"II~@~®@~~~~~~@~~~~~~~~~~~ 

,~ .. ';".: .. J' 



Pal!. 4 E C () U L 24 VIII. Anul XVII, 1941 Nr. 2338 ------------ -----------
Rubrica Refugiaţitor t Dovezi nouă 

Asociatia Refoulatilor Ardeleni, ; până la ce grad Germanii ş~'. ~ 
1 aliaţii cuceresc in mod siste 

Prin comunicatele No. 3470, 71, 
72, şi 3475, cere comite lor jude
ţene.să fntocmească şl să Inainte
ze, in decurs de 5 zile" tabelurl 
care să cuprindă următoarale ca~ 
tegorii de refugiaţi, 

a) care doresc să fie tmproprle
Uriti cu bunuri agricole. 

b) care doresc să obţlni cre
dite uentru a cumpăra sau Inte
mela comerţ ori iftdustrle. 

c) care neavând plasament, do
resc să fie plasaţi- şi inflne J 

d) un tabel al tuturor refugla-

tt\°lrtdinAtiudleţ, li. il tit ". i matie poziţiile sovietice 'FI. 
n ruca UCraJ e nş Ta e ma • - 1 i d' d 

sus ce cad in sardna secretaria-' BERLIN, 23 (Rador), - In e~ me lat curăţat e ulUmH Inallll 
tul~i judeţean, sunt multe şi mari. ţ 1!ălurA cU comunicatul militar de • In toate sectoarele frontului REl 

Ă . ţi M I '1 C l VinerJ, 8e dau următoarele amA- rlental, trupele gelmane. inainte 
i " ţ.~ocla I d te~er·fşl ori Mmer I nunte: ză cu toată rezistenţa inverşuna Si 

; aU lorR, n. u; dtşrrr . ş .. us~ - f Reiese limpede din comun!cate- a inamicului cu toată dHicultă!l1 S: ;r Al °d~n N ~ ~IŞO!t\, r. le mllitare germane din ultima terenului, care Impedlcă consld 

1 • t exanl ~ ri · t 'b:1 10 ei g' jVţot- vreme, până la ce punct Inlţ ativa rabil inaintarea germană. 
lun ar, a nlio:t~ ra dite

U 
pTeentUrua. operaţiunilor militare este exclusiv So.,ieticH angajează mereu ai 

or care so CI ace co-. C . I I f I 
ţ ii du t le in malni1e omandamentulul ger- me e or orţe spre a putea slăvlU 

mer Ş n s r • man, care anunţă din toate sectoa- inaintarea trupelor germane EI 
Cei interesaţi să se adreseze la rele frontuluI. mereu, noul succese, nu au reu~1t până acum.,p. f;că I 

Asociaţie, Str. V. Alexandrl Ne. 5, ce dovedesc in mod evident până ceasta In nici un punct. . 
pentru a fi trecuţi pe tabel. Ia ce grad germanii şi aliaţii 101' Mal de grabă are impresia', 

____________________________ cuceresc In mod sistematic poziţii. bolşevicii au pierdut orice' putin 

le sovietfce. . de a vedea in mod limpede situa 

Festivalul Refugiatilor pentru 
fondul DARUL OSTAŞULUI 

In sectorul de Sud, Nicolaevul, şi din acest motiv măsurile pe c 
Chersonul şi fodul Oceacov au le iau pentru a împiedeca lnain 
fost cucerite. Ăcest fort domină rea germană Bunt nesigure. 
Estuarul Nlprulul. Odată cu aceste S'a constatat In diferite sectoa GJ 
operaţIuni inaintarea germană a ~IQ frontului că Sovletele au ang It I 

Secţia Femenină Timişoara a "Opera Română", Teatrul Naţional fost continuată prin Korosten şi lat la o resistenţă resturi din C~ 
.Asoclaţiei RefuglaţlloT din Nordul Cluj la Timişoara şi a corpului de înspre Nord- Est In sectorul med- ferite unităţi. to 
Ardealului" aranjează sub patro- balet al Operei din Cluj, cuprln4 dional al acestui front uriaş. In plus, bolşevicII au adus gl 
najul d~nei general Oragalina, un zând şi prestaţH susţinute de copii BAtăUa formidabilă dela Gomel acest front, pentru a lupta, re str 
festival la "Teatrul Naţtonal" din refugiaţi, elevi şi eleve ale licee- a făcut ca . germanII să Intre in vele lor cât şi formaţiuni sem!, 'fi 
loc, In ziua de 29 Ăugust 1941, la lor din localitate. posesiunea acestui fmpertant cen- litare, provenind din garnizoana linl 
orele 20 şi jumlHate precis, in be- Biletele se pot reţine la d-na tru de comunicaţii" cele mai apropiate.onei 
neHeiul fondului "Darul Ostaşu- tlvla dr. Declu, Splaiul Tudor .In sectorul de Nord al frontu- Toate aceste inceTcArI au ră Jn 
lui". Vladimirescu 8, la librăria "Car- lui cucerirea oraşelor Novof!J a:J, fără rezultat şi ele nu reprezln ner 

In vederea scopului patriotic şI tea Românească- şi seara la Cassa Kingulsepp şi Narva au procurat decât o primejdie fn plus pen t ~ 
nobil, toală suflarea românescă In Teatrului. ' ofensivei dusi in sectorul dintre Comandamentul sovietic pentru 'mic 
special refugiaţi aflAtod in Timl- Preţul de intrare J Loje ca 4' şi lacurtle Umen şi Peipu9 spre Nord Ieşi din situaţia tn care le-a f Ap 
toaTa, sunt rugaţi să participe la 6 locuri I 250,350 lei. Locuri ,re- puncte de plecare şi baze extem trupele germane,'nd 
acest festival in număr cât de zervate. 100 lei, Stai I f 80 Iei. de Importante, Se poate vedea nervozitatea 'tit 
mare, 8pre a- şi manifesta omagiul Stai II I 60 lef" Stai III I 40 lef, După stabUlrea comunicatiilor tremă in care 8e află ComaD a Ş 
lor, ostaşilor răniţi in risboiul pen- Balcon II 80 lei, Balcon II. 50 Iei, intre trupele germane ce inain- mentul sovietic. dacă se la fn C I,ai 
tru desrobirea fraţllor subjugaţi. tau la Est şi la Vest de lacul Pei- sideraţfe proclamaţla lansatA G 

Programul variat artistic, cu Balcon 111: 30 lei şi Balcon IV =,20 ' pus in r"gllln 'a Narva, lesttl te- mareşalul Voroşilov, prin Il 

cpntribuţia artiştilor reful!iaţi dela let Galerie: 20 lei. I ritoriulul de Nord a Estoniei va fi sfătueşte pe 10cuftorH Petersba 

IIInllUlIIillllHllllllllillllilIIlllIIllIlIHllIHlIIlHlllHIIIRlblllllllllllllllllltllllllill1J1II11t1IIt1IIUI!IIIUIUIUIIIIIIIIU1UIIIlIIIlUJlIIllI1ll1l1II1II1i1II11l1I1I1I1lIIRIIIIUIIIII1IIIIJIIIUIIlIiIIIIJIIlIIlIlIIIIHInUlIIIIII""J1UIIIII1IIIIIiIIIIIUIIII1I111HlIUIIII1Iilii1II1UIIIIIIIIHIUlUIIUI lulă să devin)i francUrori pentr 

Comunicatul Nr. 7· din·. 23 August 1941 
al Cartierului general al CODlondaanen.' 

tului frontului româno-german 
BUCUREŞTI, 23 (Rador).- Co

municatul Nr. 7 din 23 August 
1941. Cartierul general al Coman
damentului frontului româno-ger~ 
man comunică: 

Ce] mai mare oraş din sudul 
Rusiei este compleet Incercuit de 
trupele noastre. 

In curs de Inventariere, şi câteva I pentru a arUnca inamicul in mare 
mit de prlnzonieri. este in curs şi se va termina in 

Ultima luptă pe care o dăm curând. 
, m 

la fiecare biaerlcA reataurată, prin danla ta, 
norodul ba.arabe.a ya inălt ragl pentru Iiaiştea 
ta ,1 pacea lumii. 

Subscrie la "Imprumutul QeintregirU*. 

ap ta oraşu. 

Reiese din această proclama' A,l 
eă insuşi Comandantul suprem ~11i 
frontului de Nord sovietic vede 018T. 

tuaţia sub un unghiu foarte g .as,c4 
In vreme ce Comandamelll neri. 

sovietic nu a putut, până in p Ba, 
zenl, să iasă din poziţia sa de Lu~ 
părare frontală, spre a trec Perz 
un contraatac, se vede in 11, ( 
ndalrerupt ci forţele ger 
Înaintează spre Rli sărit şl do 
desc victorii strălucite, decur 
unele dintr'alte!e. ca. 

Astfel. operaţiile germane ornai 
curs,. pregătesc victorii la stil nsf" 
re şi reduc mal mult terenul, 1. 

activitate al armatelor sovietic n 
După lupte foarte grele, uneori 

c>x\rOIll de sângerQ .... e, prlnolpata 
rezistenţă Inamică, in câmp deschis, 
a fost Infrântă. 

IlllUlllllllll1ll1111Mlllllr Ufi1ll1lUlllfl1lt11U1 UlUllllllllllnnlll~ ltllllmllltllUUWllUllIIlllJlllllDlllnUIlUln umHlllllllllllllltIllIIlllHlIIIlWlIlIHUBlUlUlIIlllIIlHIBllDlllIlllllllIli ~IIIIUlllllllmlKlllllllllllllnmllmllllllll!lI UIlIUIIilIIIiIiIIIIlU 
lin 

, Toa, 

Â. S. R. Principesa Elisabet~~~ Suntem, peste tot, la 15 km. de 
Odesa. Pentru a ţine cu orice preţ 
,1 IntArzla căderea lui. inamicul a 
aruncat In luptă, unităU formate In 
grabă din marinari, muncitori 8coşl 
din uzi De, ,oleud şi oameni dela 
coloane. Mulţi ajung pe front nee
chipaţl ,i neinarmaţi. Sub amenIn
ţaTe. revolverelor comlsarllor evrei, 
ruşii luptă până sunt masacraţi. 

a subscris 500.000,lei la "Imprumutul Reintregiri ';:: 
Sc~isoarea adresată d-Iui profesor Mihai Antonescu 

"'~ 

Zona de intlrlre betonatl]a BUCUREŞTI. 23 (Rador) - D./ două luni pe picior d. răsboi, lup-
care bol~eviclf aa l~crat zec~ ani profelor Mihai Antonescu .,.ice- land vitejeşfe pentru, prelltigiul său 
,i care a costat zece mUfarde ru- preşedintele Consiliului de minl- ,i pentru TfinlreCITe, In conlra 
bIe. s'a prăbuşit. Toate fortifica. ştrJ. a primit din partea A. S. R. bolş,vismului car. ameninţă clvili
l1ue 41n lungUl NistrUlUI sunt In P .. j ..... po.... JiU •• b.... " ...... 11.1>...... _tiun4 •• "I,... .. If ... Eu .... p .. 

mâna noastră. scrisoare I 7 rup, le noa,t" .ub vTaja ani 
Sute de cazemate, puternic apl.· Dlui Mihai Antonescu, vlce- maiorului lor. ge,.ITal Ion Anto· 

........ cU ......... 1 .. _1l., .. llo... ........ nresedintele Conslliulal de Mi. nucu. ou ridicat culmi 'dorle. 
desechlpate ,1 In curs de dJstru~ .I,trl Bucure,ti. reputând .ucu •• d,mn. d. florta 
gere. Dle ministru, .frăbunilor. 

Am capturat nume-roI material .. Armata Română fi. gă •• ,f. J. Cu .m.rită recuno,tinţă pentru 

Tipografia Coop. Nationala., Timişoara 

fa c 
scumpii noşlri Eroi şi ca pI~ Înt! 
n.nlă grijd lald d, viitorul A, jism 
I.i noa.lre, am dat dispoZI, ~ 
să ŞI infinteze ,t să " Intr uz 
DII I!hlllluillln mlltJ JJTOJJri,.14 ,JIII ( 
loc. o casă dfl odihnă plniru ~să. 
t,rii convalescenţi, subscriin " 
Imprumutul R,într.girit I1ltmJ Căci 
fflZ .JOO.OQQ. rnmlfl va rOl' J.. Cl1no, 
minişlru, o.iguror.a ,timei "" r,ş~ 

EU.' nouă 
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