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I 
Nu uitaţi ci.uhserie

rea la: .. Imprumutul Re
intregirii" este şi un im. 
portant prUeJ pentru 
manifestare •• solidarită .. 
ţii române,U, sinllura e. 
garantează vUtg.rul nea .. 
mului aostru. 

Eate Romia care să 
stea nepăsător, la o par
te, in acest moment, 
când intreaga naţie tre. 
saltă in bucuria ishân
del celei mari 1 

După senatorul Byrd 

D m e.r O ase TUDurlle. antiaeriene nu ar fi suficiente, 
sonalltatl frao- la nevoIe, sa aDere un sinGur oras american 

ceze arestate WASHINGTON,. 20 (Radar). riene nu ar fi suficiente, la ne- ficientă, este şi productia de 

N.Bu comunică = unui singur oraş american. Numărul vaselor de comerţ ~ 
.' . ' . - Corespondentul agenţiei "D. voe, si asigure protecţia nici.. tUDuri, de toate categoriile. 

Senatorul democrat Byrd, in- Flota din Atlantic şi Pacific, care vor putea fi constrnite, in 

"

Dtra comerţ ilicit cu trfun dîscurs,recent ,.declarat, de care noi .vem nevoe şi care ,anUerele amedcane, in tot 
ci dela Inceputul răsboiului ar trebui să aibă 700 vase _ a cursul anului 1941. va atinge 

produse alimentare european St. Unite au cheltuit apreciat senatorul Byrd - nu in cel mai bun caz, tonajullclI-
j circa 10 miliarde dolari, pentru 'Va fi gata mai inElinte de anul fundat de germani, In timpul 
i~PARIS. 20 (Rador) Corespon- inarmare, dar până acum nici 1948, dacă Între timp, guvernul unei lingure lunt. Un rand ... 
~ 1 d DNB un car blindat şi nici un tun american nu se hotădşte si 
~tll a enţiei • .. anuntă. că antiaerian nu au fO. st furnizate j accelereze ritmul construcţi. ment anual, de 10 cargoboturi, 

f
m.are nllmăr de persorudltăţi Angliei, căreia i-a dat numai Uor. este ahlolut insuficient. intru
nceze fruntaşe au fost arestate cAteva vapoare de comerţ. Producţia de avioane este cât lipsa de tonaj este acum. 
Marsilia pentru a se fi cedat Efectivele Îunurilor antiae- foarte slabă. Deasemeni, tasa- '.oarte pronunţată. 

rmerl ilicit ca proda,. aii- '''IUHI""."",,,",'''''''III'',,m.m'' .. ~.,,,,rn,,., •• m,",.,,.m~m .. ~,.m,,.,,,,,",,",11111"'"m" .. "" ",,, •• ,,,, "'.'0.'''''''''''.'''''.''''''''''.' ,,,, .. ,.,""',,. """'" "'''111'''''00_ 

"preşedintele exportatorUor de este o declaraţie - de râzb'oi . 
toote şi le~umef direcloru1 a ba-
brelor din Marsilia etc. I NEW-YORK. 20 (Rador). -1 transmite: 
iNl1meroşl evrei au fost dease- ! Corespondentul agenţfei .. DNB" "New-York Journal American-
~~1l1 arestaţi in legăturl cU acea-!lntmnllltHIHIIIIDIlIIIIIlIHIlUlIlNmmllI/lIIUmlluurllmnmIllIHIIIIIUIfIIIIIIII."IIlIHIlIIIIIIIIIiIlIIIIUIllIIlIltIllIIllIIIIllIllIHIllIllIllIIIIIUIUIIllIUIIIlIDU11111I1DII1IIlnil111 . 

ti afacere. . O ,. 1 "b t ,. "" 11 .E:. /1 

! Actiunea a fost deschisA din 01'- I ermalJla a e 1 era prlZOlllerII ~.,.alJCeZI 
~nul guvernului din Vichy. t cari .Ia laat parte larăzboial mondial 
r~.HIIIIIIlIIIIIII.IIIIIII1I1II~UllllIIlllIllllllltllllllllllllllllUlIllluulluulnu ,1 PARIS 20 (R d) CI' . 't d' G· '. t f' , a 01'. - orlS' Bau mapoza t1I ermarua o z 

~. Gr. Osleneli pObdlntulagentt~i .. DN1J·comunlcă: prizonierii de răsboi francezi, cari 
l't U mai face parte din : Posturile de radio difuziune Iran- a~ luat parle la răsboiul mon-· 

d I MI i t 1 i 
Cflze au anunţat, că pdnă acum draJ. ca re e n s eru u ' . 

de Externe !lI1lmmllmlllmlil!!mflilllll!!IIlUmm:iillm:!~:':;iII!lII!lIiiliiillllllllll:i1Il:.o.!!III!111iliilllllll:WIi!!I'III-Uml!!lllill:!I!:tm;ml!IIl!lnll!lIIli!llllli!lWIIlII!II 
BUCUREŞTI, 20 (Rador). - D. 
:(}f. M. Antonescu preşedinte ad- Daca invazia bolşevică ar II izbatit ... 
tedm 1(\ Preşedenţia Consiliului ." comamctii ti-ar fi confiscat avetea, te-al' fi Geno,.. 
! minf'ltd, a semnat Decretul ur. y :r 
itor, potlat fi ai fi acam, poate aII cadavru .... 
Art. unic. Misiunea d-1ul Gr, Ajată pe cel ce te-aa .căpat de bol,evici şi subscrie 
uencu, ca trimis extraordinar şi 
!nistru plenipotenţiar la Moscova. ecollomiile salvate la: 
ind sfârşit, d-sa inceteazA de a lMPRUMUllJL REINTREGJRIJI 
li face parte dfn cadrele Minls- Al .r L ., •• l' D JCb...:1' 
rului de Externe, incepând dela . tze, IIICI OameIJII, n~cI amiJezeu ,,,, voi' rtl "a ne-
August 1941. I recuDoştinţa taI 
'IlIilIUUIIIIH"!llI~'llIimIlIllIlIUIlIlIlIl1I1U:IUlmtlUIIIIUUIIIIJ .'IllIIIIIIiIIIIllIIlIIlIIUIllIltIIIllIUHIIIIU""UlbIIlIIlIHIIHIlItIlUIIUlIIIHiliRIII1IUIIIIIHJnmllllnlfllJ~IIIDillllmtm 1"lInllllUtllmHl~ ~lIUllllnlllllllllfU IUlIIIiIllIllI1I1IlIID llllUllummllNHl1 

nd,rijorare A 

In cercurile politice turceşti 
Ea a fost provocatA el, noua notă angIo-sovietică 
remisă guvernuluI iranisD. " 

fS1AMBtrL 20 {Radar} - Co
Ipandentul agentiei "Ştelant" 
llI$mit.: 
N'oua notă anl!1o·solJildică re
să guvernului din Iran, a pro· 
oot o nouă ingrijorare in cer
riie politice turceşti, în ceiace 

" 

priveşte intentiile Marei Britani ,t ale Sovietelor Iată de pac,a 
din Orientul apropiat. 

Prflsa turcă declară cll . cIr' rea 
âe expluzare a ,upaşllor germani 
din lran nu consUtHfI de4:ât un 
pretext al guvernului din Londra. 

în ,cop de a putea Obtine trltcerea 
trupelor. britanice prin teritoriul 
iranian. 

DtlfJceeCl, cercuri/fi turcfşfi ,unt. 
din nou. '''IlTJ/U,uJw d", "0;,,,,,,1 u.,
ped al Ililuatiei şi urmăresc. cu 
alentie Jes/ăşararea IVflnimenlelor. 

pubHcl un articol semnat de d. 
Karl von Welgand. datat din Shanf
hai, in care autorul constată că, 

declaralla RooseveH-ChurchUl cere 
desfiinţarea uneia dintre cele două 
tabere l!t care omenirea este a. 
cum impărtitl. 

Ăceasta inseamoli continuarea 
luptei până la capăt. deci suferlDie 
enorme, dfstrugeri şi foamete in 
toate coIfurile lumU şi mlcelud pe 
câmpiiie de luptă din Europa, A· 
sta şi Africa de Nord. 

DaH Roosevelt şi Churchill, re. 
petând erorile din tratatul dela 
Versailles şi principiile pe care Il 

fost bazată Societatea NaţlunitoT. 
au dovedft,că ei nu văd lucrurile mal 
clar decât oamenii de stat din 1919. 
Ca ,1 atunci, ei vor azi desfHnţa_ 
rea oaţlunii germane, pdn suprl
Inarea naţi.onal-sociallsmului. El vor 
ca in 1919; desarmarea pretinşUor 
agresod. făd. Iasi, ca invingAtorii 
să. fie obligaţi 81 desarme.ze. 

[11 llfât;ll. @I "'Of sI utgute Sta
telor Unite. AngHel şi dad. esle 
posibil ,i Rusiei Sovietice, mono
polul forţei mllttare terestre, mtt
rltime şi aeriene, Hpsind tări că = 
Germania, Italia şi alfatele lor, de 
orice posibilitate de apArare nâ
ţiotlall. 

Oec1aratia atli!lo-amedcană este 
o declaraţie de răsboi, iar nu Ua 
instrument de pace. 
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Mâide, 2t August a. 

c ,va avea loc îd Sala 
Dalles, ora 10 diminea
ta, prima tragere. Cla
sei S-a, Loteria 25-•• 

JucAtorii sunt ruga fi 
• -.,. ridica neapărat azi 
lozurUe, pentru a putea. 
.,_.-....... p •••• ~Cla.~a .ra-
ger •. 

II 
BUCURETI, 20 (Radar). - Mi

nisterul Finantelor hotărînd o nouă 
prelungire a de punerii bonurilor 
rie rechiziţie in vederea recontro
Iăril, recalcul.lrli şi plăţii lor, face 
cunoscut. că această prelungire nU 
se referă decât la bonurile rechi
zitionate intre 15 Martie 1939 -
21 Iunie 1941 şi prevăzând bonu
rile reprezentând plata de chirie 
a locuitorilor săraci dela sate, că
răuşi şi proprietari ce au un singur 
autovehicol din care îşi trag exis
tenţa. Bonurile reprezentând va
loarea stricăciunilor şi bunurilor 
rechizitionate, moarte sau dispăru
te, vor fi primite Indiferent de 
situaţia materială a persoanei că
reia aparţin. --BUCUREŞTI, 20 (Rador). - La 
10 August se aflau în ţară (intrate) 
cantitătile de tractoare şi maşini 
agricole din comanda făcută in 
Germania şi anume: tractoare I 
895, pluguri pentru tractoare: 953, 
semănători I 2261, pluguri cu trac
tiune animală: 20.562, grape: 2900, 
prăşitod: 10.000, trioare: 386, se
cerători: 750, treeratori: 207,gra
pe cu arcuri: 30, selectoare: 150 
şi prese de paie: 60. 

col 1940-1941. locul unde S~ gă
seau şi capacitatea lor. 4. O de
scriere sumară a organizaţiilor de 
cumpărare pe care le are. 

Cei cari nu vor complecta cere
rea cu datele de mai sus, nu li-se 
Va elibera autorizaţia de exercita-
rea (!om", .. t,,1111 ,.j", "",~",~1" 

iii 
Au mai fost numiti conholod )" 

le~ea sabotajuiui, în afără de cei 
oficiali. următorii functionari dela 
Primăria Timişoara: Eugen Oros, 
tel. 43-85, Vie. Bichiş tel. 1O-3l, 
M. BOta tel. 16 14 D. Popa tel. 
15-22 şi Iulitt Blaj bl. 42 53. Ei 
pot fi chemaţi de public la Durne
riie de (eldon respective în cazuri 
de urgenţă. 

1\1 
Pentru Întregul material a

părut În acest ziar - fără sem
nătură saU cu pseudonim
răspunde numai d. ConstA 1. 
Ştefănescu, direciorul nostru, 
care e totodată şi girant res
ponsabil. 

fi 
Refugiatul Z.o\HARIA POP ,I-a 

deschis un Atelier de Tipograte rn 
Timişoara II, Str. 3 August Nr. 33 
telefon 28-32 (colţ cu Piaia Traian) 
instalat cu maşină plană cu motor 
şi un variat asortiment de Jitne, 
putând executa tot felul de impri
mate In una sau mai multe colori: 
cărţi, reviste, invitări pentru toate 
ocaziunile, circulare, memorande, 
hârtie de scrisori cu antet, afişe 
rtgistre, tabele şi orice lucrări 
mercanti1e - curat. estetic" in 
cele mai avanjoase condiţiuni, 

Fiind refugiat dela Cluj, cu o 
activitate de peste 30 ani in artele 

Văd. Solia Bodasarova refugiată grafice din tari şi străinătate, e o 
din Ismail (Basarabia). a pierdut faptA românească să i Se a~orde 
în piaţa Drăgălina (colţ cu str. concursul. prIn tinerea sa In evi
Bră/ianu) un portmoneu cu 300 lei dentă şi cereri de ofertă când veţi 
in care mai era un lanţ de aur de avea necesităţi de imprimate. 
80 cm, cu cruce tot de au', obiec- I Serviciu eon,tiincios, punctual şi 
te pe cari le-ar fi amanetat sau 1 garantat. - . 
vândut, pln/ru a se putea în/oar- il 
ce i? Ba.sarabi~. Consi~er~nd ~s~- l ABONAMENTE: Pe uu an
tuatla dtsperata a refuglatet, gast- ; 600 1 . l' 300 
torul esle rugai a le preda poli- 1'. el; tpes' Şl&uses' unl 150 I 1', 
ţ .. '. d ~ d 2 el, pe re ne, 'e.Z, p~lmm o recompensa e pentru instituţii de Stat ,i 
mii lei.. intreprinderi particulare _ 

2000 lei. 
Comercianţii de cereale, precum 

şi intreprinderile cari au solicitat 
autorizaţii pentru executarea co
met'ţului cu cereale deja Oficiul 
Judeţean al cerealelor, sunt invi
tate ca in termen de 48 ore să 
complecteze cererea prin una nouă 
in care urmează a arăta f 1. Capi
talul. mijloacele financiare proprii 
şi străine. credite. 2, Cantitatea 
medie de cereale cumpărate in ul
timii 3 ani 1938-1940, exprimată 
in vagoane de 10.000 kgr. 3. Ma
gazHle de cereale ce au deţinut ca 
proprietar sau chiriaş in anul agri-

Indicaţiunile apei medicinale 
"MAGUS" sunt aşa de multiple, 
Incât am putea-o denumi I 
apa minerală naturală pent,u 
regularea functiunii tuluror orga-

nelor 
şi ca atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi orf când la 
îndemână pentru prevenirea, com
baterea şi . vindecarea deranjurflor 
djferitelor părţi ale or~anismului. 

De vânzare: .,MAGUS" S. A. 
Bulev, Reg. Ferdinand No. 1 lângă 
Cofetăria "Bulevard", Cazarmă. -

Un sbor 
CU un aVIon romanescJ 

de~supr~ Odese~l· 
ROMA, 20 (Rador). - .. Popolo caută in să să cruţe acest oraş, î 

di Roma" publică o corespondenţă A utoru! face apoi Un istoric ai' 
a dlui Alfio Russo, care povesteşte Odesei arătâad importanţa acesttd 
Un sbor făcut cu avionul român port. atât din punct de vedere mi. 
dea~upra pozitiilor OdeseL litar cât şi din punct de vedere 

Din înălţime - scde d. Alfio comercial • 
Russo - se poate observa foar~e Mai deoarte 811tnrnl q" .. l .. nl'~ 
J.,'u ... ""'1J.l U upt:tt: romane IncerCllesc aceste ultima zile, trupele germa. 
din trei părţi Odesa. Armata bol- ne, italiene şi române au realizat 
şevică incearcă să fu~ă ne mar.:>. .. .. "" ......... tat.d .. ~ft1P<>".""."'_ .... CU. 

Ivsă aviaţia germană hărtueşte cerit teritorii atât d~ vaste şi ora'j
continuu toate vasele pe care se şe atât de importante. fncât se 
îmbarcă aceste trupe în fURă. Ode- poate spune. că intreag_\ Ukrainl 
sa pare O mare de foc. Românif e~te stăpânit! de trupde aliate. 

J a _gse MI,IIWi_m , 

Recoltatul floarei soarelui s: 
Floarea soarelui. este o plantă 

care numai de câţiva ani se cul
tivă în suprafete mai mari. Cre
şte pe aceleaş pământurl şi condi
ţiuni ca şi porumbul. 

Sa recoltează când păIăriile pe 
partea ce leagă de tulpină sunt 
Ralbene, şi uscarea şi căderea 
florilor de la mijlocul pălăriei, tot 
odată întărirea şi culoarea proprie 
a sămâoţei coapte, RECOLTATUL 
se face de mai multe feluri şi a
nume r 1) Se taie numai păIăriile 
şi apoi se ascute cu secera tăind 
oblic, după care se Infige pălăria, 
căutând s'o infigem in partea căr
noasă, sau in cel mai rău caz la 
mijloc unde sunt sământe mici şi 

nu de mare .... aIoare. Co" 
După uscare să cară la locul:ram 

destinat pentru bătut. unde se II- in, 
sucă definitiv, trecând la bătut. 2) ~Ui8 
AI doilea procedeu de recoltaTe '-nllII 
este, tăiatul păIărUlor cu tulpini 
şi se Iasă la picioare până se IlS"~ 
că, după aceia se curăţă de să. I 
mânţă. Cel mai bun mijloc de cu-
les cred că e~te tăiatuJ Dumai aiI' 
pălirfilor, fHndcă nu se face rlsl· 
pă de sămânţ.§, Iar tulpinelt se 
pot tăia şi primă .... ara, folosind w) 
Jarna şi ca Un mijloc de a opri! 
şi fixa zăpezile, pentru' a DU fI~res 
spulberate de vânt, mărind ' 
titatea de umiditate. 

Gh. s, 

Cinema »CORSO« 
Un spectacol pentru amatorii de filme bune 

Int!'un vârtej de patimi, cinci destine omeneşti 

laţI! 
:\ • :~ 

Celebrul roman al lui Bernice Boone', 

"V ÂRTEJULt( 
cu 

Adolphe Menion, Andrea Leeds, Anny Sheridan 
Edgar Berger 

George Murphy 
CharJie Mc. Cartby 

Rita Johnson 
Un film care ruleeză de luni de zile în toate marile oraşe 

Un film care subjugă şi emoţionează: 

Patimi,' dragoste, intrigi. 
Seria II~a completări in culori: 

Moda Ăme"ricană a sezonului viitor 
(Pălării, Rochii, Mantouri şi Blănuri) 

Reprezentaţiile încep 1a orele 3, 5, 7 şi la 9 şi 25 minute 

-
~ ............................. _ ............................................. •• .. I 
Modă-bărbătească şi croitorie 

IOAN COSMA 
de modă bărbăte~scă 

- TELEFON No. 16·62 

(F o s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclusive şi articole 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FE"DINAND No. 6 

;. .......................................................... i ................... . 
\' L" 

" In 

j 
lâll 
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La Sofia s'a descoperit America a livrat Tbai-, 
landel avioane militare 
10 scollul de a stiDubefl 

o organizaţie de spionaj care a lucrat pentru Rusia Sovietică 
SOFIA, 20 (Rador) - Cores

pondentul agt!otlet .. Stdani - a
ftGnţă I 

Politia bulgară a arestat 12 spi
oni Care lucrau pentru Rusia so
vietică. 

Me,mbrii acestei organizatii de 
spioal, care avea seOlUI 18 YarulI, 
fuseseră recrutaţi -de legaţia so
vietică din Sofia la inceputul rAs
hoiului dintre Germania şi U.R.S.S. 
printre comunlşLI lJU1~<'''J \'Su~~_ 

noscuţl pentru activitatea lor te
roristA. 

Spionii a vea U misiunea de a 
pUne la: cale atenlate şi sa bota je 
în scopul de a împedeca funcţio-
narea normală a maşinei militare 
germane. 

:;ietul organJZallel. car. Il rvo\ 

deasemenla arestat, este anarhis
tul periculos Anton Prulkin, cu
_____ 4 ..1_ :r~U~ln h .. lcS<>rJL 

Prutkln fusese eliberat din tn
chisoare acum dot ani dupA ce 
in prealabil fusese gratiat de con
damnarea la moarte pe care o 
suferise pentru atentatul comis 
in anul 1923 la teatrul Odeon din 
Sofia. 

Prol;esul va fi judecat pe baza 
procedurii urgente. JUaeC3\Urul 
de instrucţie stabilind faptele de 
care s'au făcut vinovati spionii, a 
cerut condamnarea lor la moarte. 

apropierea cu Japonia 
TOKIO, 20 IRa dor). - Cores

pondeDtul agenţiei -DNBIf anuntA: , 
Ziarul .Jomiud Shlmbun' comu. 

nică din Bargkok, că America a 
livrat Thailandei avioane militare 
in Rconl1l de a stinJlherf apropierea 
dintre Japonia şi Thailanda. 

Este vorba de un nltmăr de 20 
a vioaoe militare pe care guvernul I 

ThşfaQdei le comandase in SI.- · 
Umte lOcă de mal mUH uwp ~J il ' 

Armatorll din 8aD-Fronclsco urmăresc cu atentie căror livrare a fost amânată sub 
dj f~rite pretexte. 

1I1I1HIIIlIIIiHII1II1/illllllnlll1ll11l/I1II1,IIIl1l1umll/UIIlI1l1ftlllllIIIllUnllmlllli!II'I demersurile pe care le va face Japonia faţă de încărcările de material 
de război pentru bolşevici, plecaţi cu destinaţia Vladivostok D. Mackenzle iino I 

TOKIO, 20 (Rador). - Cores- troHfere sovietice Incărcate ca • lifere americane. şi fiul dlui noosevelt/' 
pondentul agenţiei "DNS" tras- benzină pentru avioane, au Ziarul termină informaţia • .... A 
mite: pă·răsit coastele St.-Unite, ple- astfel: ; au SOSIt 10 nglia 

Ziarul "Tokio Asahi Shim- "Armatorii din San-Francisco : O . 
bunII anunţă de pe coasta oe.. când spre Vladivostock. urmăresc ca atenţie demersu- ~ ST KHOLM, 20,lRador) -: Ca· 1 
~idC:lIl.1Ă. St.tolo. Uaito, că . La San.Erancisco şi Los-An- rile pe Care le va face Japonia, f respondentui agenţIei "DNB cO- 1 
aUe trei vapoare petrolifere a- geles sUDt in curs de IncarclI... fala de aC •• !IIiĂ .~ţiaaG .mori- muoJcă: j 
mericane şi două vapoare pe- mal multe alte vapoare petro- cană in favoarea Sovietelor." i Agenţia. Reuter

H 

;;uuoţ~ oHeI.r! 

IU."""''''".'''''''.'''''.""''''."OO''"'""" """"""_·~"'-'-·--'~'·_-""""----'_'.~._."".'.""'",II''''' "'.UII."n""'."' .... ,. : ~~,t~~ ~tt:::~:1 ,:!D~o~~I~~ a~ 

Aviatia germană şi-a extins operatiunile 1 ;~~ft~~~~N.::!~;;·\Rad.oD&B. 
'-asupra reue1uui-1 Mării Negre ' an~~ţ:l:~~:re~el!n~~~~!U a b:~~~ 

nului ElHot Roosevelt fiul pre 
~I . t- 1·· şedinteluf Statelor Unite care v 
r ota SOlie lea a sn er.t pIerderi enorme face o vfzitil. de câteva zUe. ~i 
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BERLIN. 20 (Rador) - Odată 

cu Inaintarea trupelor germane 
in Ukraina, arma aeriană germa .. 
nă a extIns opera ţiile sa le asupra 
regtu:lii Mării Negl e. 
Pagub~ din cele mai mari au 

fost priCinuIte flotei sovietice de 
raid urile bombudierelor şi ale 
avioanelor de bomardament in 
picai germane, ale avioaoelor de 
vânătoare şi ale formaţiunilor de 
distrugere, de disfrugâloare asijpfa 
lhnanurUor Bu~olut şt Nipruluf. 
asupra portului Odessa, precum 
şi a intregului litoral dintre aces
te porturi şi Critiieia. 

Svvleitle 412 f&cut: oforiuri tlf:l
perate pentru a-şi Imbarca divizi
ile lor în podurile Mării Negre, 
dar tOlte aceste incercări au fost 
fmpledecate de raidurlle avioanelor 
de bombardament germane pe cât 
de numeroase pe atât de ucigătoar\'. 
După cum sta anunţat, aviaţia 

germanA a scufundat vase cu un 
tooaj total de 36.000 tone şI ava
rlat altele Înglobând 126.500 tone, 

IncercArile bo'şevicilor de a trece 
Bugul şi Niprul pentru a se sus
trage manevrelor de iovăluIre şi 
de străpuogere ale germanilor, a 
avut drept rE'zultat nimicIrea sau 
scoaterea din servidu a numeroase 
vase fluvlale şi bacuri. 
D~asement un ctuefşefot gteuşi 

un crucfşetO'r uşor, _ cirlcf dlstrugă
toare. o canonferă şi un distrugă
tor au suferit avarli grave şi nu 
mat pot fi fnlrebuloţale. 

BERLIN, 20 (Rador). - Arma 
Q~riană germană a alacat violent 
in ziua de 19 August cdile If!rat. 
care duc $PTI Petersburg întreTu
pându-le circulaţia in mai mult, 

locuri, . ' retrd.;eau În directie Est. ou losl STOCKHOLM, 20 (Radoorţ'J 
Pe de alt6 parle, numeroase I bombardate cu succes şi parţial . Coresp~.odentul agenţiei • D,N,B., 

, . Postal d~ fadio dift1th:it1e brlti 
coloane de trupe şovi~tice car. se nimicit,. f transmlte " .. . .. .; 

lUfllIIIUNlllfllltl!l :I!IIIHlllllilml;iH; /llI1l1tlliillillH!IUIJlIl/KlltlllllllUnUIIYlmUUIiIiI '111";'''1''''''"'''''''''" 1II1111ll1illUU1U11I/ P'I:i1::'ii':i " "n" ""d"IIIHIII\!Um nlc anuntat, că d. DuH Coopt 

DODă sute ele lei ... i fos~ul ministru al p~opagandel b 
O pallJe..... I tanlce are intenţJ8 să meargl 

".lJe-ar fi costat, dacă am [i BVut Înf/;.ţie. Balavla unde va avea fntreved 

I cu privire la o cooperare cu r 
•• lmprumbtal ReîlJtregiriP' În/Atară Înflaţia. . diile Neozelandeze: 

l Este posibil ca dsa să faci 
Sabsc:rietl, ca să Da se s'campească traial/ I vizită şi in Australia. 
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Un , mare număr de ofiteri bolşevici i 
au lost trimişi pe front fără i1-~t tel-mîna şcoaJa -

BERLIN, 20 (Rador).- In lup
lelil desfăşurate pe cursul in/erlor 
al Niprului in zilele de 17 şi 18 
August. un mare numdr de tineri 
ofiţeri sovietici au fost capturaţi 
de trupele german,. 

Ac,,~ti ofiteri sunt proveniti din
tr'o şcoală miWord car. funcfio
n,ază in Siberia. 

Cursurile şcolii. care erau ur
mate de 300 elevi ofiţui, trebuiau 
sd $11 termine abia în primăvara 

anului 1942. Totuşi instrucţia , 
vilor a fost intTlruptă la sfâr 
lunei Iulie, când toti ace,ti, \ 

I 

au fost trimişi pe front tu g 
de locotenenţi. 
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Pentru a se evita interventia J a p o n i e, I 
în cazul când matetialul trimis de arnericani; bolşevicii ' 
s'ar debarca la Vladivostock; se caută un dtlltl1 1 

scurt, la Komsomolsk 
II 

"Associated Pr~88· dec lE 
că, prin alegerea acestaf \' 
se tinde la evitarea unei!D -

NEW. YORK, 20 (Rador). -
Corespondentul agenţi ni "DNBu 
auuuţă; 

Institutul ridicărilor fotogt'a
metrice ale coastelor, anunţă, 
că ia TE'derea livrărilor _ de 
materiale, pe care Str-Unite DI'· 
mează sol le facă Rusiei sovie. 

tice, se "Va proceda la mă.ura
rea unul drum mai acurt, in-
he Seattle (Statul WashinJ1ton) 
,i Siberia. venţii japoneze, care s'ar F 

Vapoare le Tor fi indreptate duce dacă 'materialul de 
spre portul sovietic Kom.o- boi ar fi debarcat la Vladl t 

molsk, din Siberia. tock, 
__________________________________ --7

D 
el 

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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