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Discursurile rQstite la decorarea genera .. 
Illor: Dumitrescu, Racoviţă şi Avramescu 
sunt socotite la Berlin ca: 

Donă dovadă a camaraderlel germano-român8, 
garantia cea mai puternică a bunelor 
Marele Reich si aliata sa România . 

legături între 

:PIJJ~'~~~I 21 (Rador) - Core8- seu, cu "Crucea de FieI" clasa de arme germano-române, ga
... ~~.~ •. _.. ageotiei "Rador· J. care le.a fost înmânată de rantia cea mai puternică a 

~OMÂNI, 
Să daţi obolul econo. 

miei Yoa"tret pentru ca 
Statul .ă facă dia el. " ' 
nouă ,i mare implinire 
pentru Tari şi pentru 
fiecare. 

SubsedeU deci Ia = 

"Imprumutq1 Re~ntre
girWI. 
General 

IUN ANTUNt::;~lJ 

Asociatiile comuniste 
dIn DaDemarca Ba 
Iust dizolvata 

COPENHAGA,' 21 (Rador). 
Camera deputatilor a adoptat cu 
unanimitate a voturilor. proectul 
de lege prezenta t Miercuri dupi. 
amiază de ministrul justitiei prin 
car~ se prevede, ci toate asociatile 
comuniste vor fi disolvate • 

f'roectul interzice pe viitor ori
ce fel de activitate comunistă • 

In cursul zile I de Joi proectuI 
va 11 Olscutat oe senat. ~rile rostite, cu oca- gener41ul de armată von Seho· bunelor legături ce eXIsta la-

decorării generalilor Du. bert, sunt privite la Berlfn ca tre Marele Reich ,i alitlta sa ummmmaliililillliiiill::lIIlflililil;;::mmaa:!lI!l!Itf!lliUlllillIllUlllllllUlUlillI 
u, Racoviţă şi ATrame- o nouă dovadă a camaraderid România. 

r;w.lIIlllf.finml~,i!W:;'Umm!II!Ii'::i!i!ililW!iiiiilil!i:!:!I'ilimU!UHnliil!!~!im:iiml!Ui!iJ!lUl!!I!IIUIU/l!Wltl!lllH!!II!I!IIIil:'i/iiUIilUllOllIi i !iiIll!iI:i!Hi\!ilillH.llllmniiiiiIHlE:JiUi!iI:!:Ilii!i\;:illHHlliI!!IIJ1!;~'lIi!;!m:mWiii1ip\:ilil!!IN 

;Uniunea nationala a femeUorcatciîce" americane 
Populatia d~D Petroorad 

ladamnfdt8 BI luere 

trespl!ls prOIJ1Ulerea daei R03sevelt. prlvJtt}~.r3 la munc. iI.obllgalcrie pentru lemeI v/ca Y. 21 (Rador). ~ Agenţia 
i -. - . "Haves, 01;" cQmunică: 
!XEW-YORK, 21 (Rador). -1 comunică I toli:::t<" a votat O moţiune, in cur- Mareşalal Vorostlov şi Sovietul 

orasul ca orice grei 

~espondentul agentiei "D.N.B.· .Uniunea naţtona!ă a femeilor ca- sul adunlirH generale anuale. din Petrograd au adresa! câte un 
, .. Ăsociated Press" anunţA. că mesaj locuitorilor din Pel,ogrtld, 
~!!Him!llIIiUIIUlmllllltlllllmlllllluml:i!IIII!'~II!mllillilli!,li!IIIIUIIIlIm!llIlHi!ilIIIllIl!!il!l!lfII!illlll;!llIiUillilillillllijllUllll!mmnUIilIIIIiIIIIIIII!IJlIU!IJIIU prin această moţ1unile membrele t' d 1 . t 1 
I . ,. anun an u- e aproplerea Tupe or 
. Ii.. tiA •.. "Um~?U nbţl~nale a femeilor ca- germanII şi indemnându-i să aper. n 1IU oru, merlCl'l toltce a respInS propunerea dnel oTa~ul cu orice pUI(. 

lent~u Sovl-ete' N'a' r face mai de. ~~o~iv~~n~~i a ;bUg~~~~frn;:~trt~ 11U1mm'I!iIUUnl.U~~lImm!lllmlllll!!mmli~lm!HiliHllmr.!!!lfI1[1",~>:i:l\!!1I 
• femel. I "Ca sa putem Inchina reca-

:rnbă pe calea iiitlprumutuluf, decât Propunerea doei Roosevelt este noştinta Neamului către ur
Irin punerea la dispo~ifie a ma- consid;ra~ă ca un exemplu tipic al I maşii celor cari .t"IU infrătit 

• ., \. - sporini buocratieL cu pământul luptei, generalul 
erlalului de răsboi ca ŞI Angliei Propunerea dnel RooseveIt re- biruitor ne indeamnă să sub. 

WASHlNGTON, 21 (Rador) - misiunea sovietelor "că împrumu-
prezintă. totdeodată, o experJenja .. 
inutilă şi inoportună, conţinând tn scriem la Imprumutul Relotre-

respondentul agentlei" D.N.B." tul va fi achitat" ... ea grave pericole. girii·. 
Jilţă : 
}, Iesse Jones. directorul tmpru
tarilor federale, a anunţat Mier- • 
1, In conferinta de presă, că l 

ternul american este gata să 
ă tn ajutorul 80vletelor şi să 
acorde Imprumuturi pentru 
apărarea materialului de răsboJ 
~szul când propriii", lor resurse 
. termina. 
l;utorul Americii s'ar face, mal 
grabă, pe calea imprumuturilor 
ât prin punerea la dispoziţie, 
nod provizoriu, a materialelor 
răsboi - aşa cum se prezintă 
111 pentru Anglia. 
a Intrebarea, ~l.acA smdeteJe au 
at un imprumut, d,Jones a răs
II! In mod evaslv, lăsând să se 
leagă. după cum precizeaz.l 
soclaied Pres!", că sovietele 
londat tereDul. 
elativ la garantiile pe care 
dele ar &rma si'~ dea. cU 

da acordădl imprumulurllo.r d. 
~ a TI.!,pUllS. cA America 8!t 
out si. ~ multumească cu pro· 

UIIIIIHlitllIIlUmllJj!llilIllIlIlIllIlIiIIilIIliUlllllill,llUllilUmllii!lIliJl :::l!lllll!lIIltil'jl!lI:i:!:lillih :ll:I:llllrliitllli<lIlilHl,illiliialiiG:IIlIiIIIIlIIlIlIHIlIlIlIfRIlIIIIIIIIilIiIlIliIII!i! !UllillilllUlUlIIHIIilllHllillllllllllilllftlnUIiIllIRftllllll!lllHimllliHlltlllllllIlllllllItI 

6000 evrei arestaţi la Paris 
o operatie in sfiI mare a poliţiei ge.rmane 

În cooperare ca poliţia franceză 
PARIS. 21 (Radar). - Core,· 

pondllntul agenţiei "Havas olr .:l

nuntă, că Miercuri dimineo(a poli. 
fia germană in colaborare cu po
liţia franc~ză ti procedat la o 0Pfl
rafie în ştii mare in arondismen-
luI tI. ,. , 

Toale Întrărilfl spre trenul me
tropolitan au losl blocate p,ntru ti 
da posibilitatea agentilor poli tit li 
să procedeze la verificările n,ce· 
şare. 

Operatia a aval drept obiect a-

reslarea ti unui număr de 600() 
evrei care 10cutSC în cartierele 
Polie. Mericourt, Sain! Ambrotse
Roquwtle şi Sainfe Marguerile. 

Toţi flvreii intr. 17 ,i 50 anÎ au 
, fost arutatt pentru ti li interogaţi. 

1II1"III!UIIUIIlIIIIIIIIIHIIIlIIIiIlIiIlIlIIIIIIUUIIIIilIIliIIIII§illllli IWIRJIl1mmlllUlJ IIDIHRfIUIIUHfIII' 11"811111111 fiU"UllllllhUilli!lllllillllllllIIlIlJllllllltUlillllllllllllfflltll IClIIlIIillllllrn"UllllllllllllmlilililflllHlIIIUIIIIIIHIIIIIIIiUIIIIJlillltllllUlIllnlllUr.~IM' 

Aviatia germană a bombardat . din BOD Odesa 
scufl1odâ.nd JlJai multe valoare şi cauzând pierderi sângero8se holşevicil~r 
. BERLIN, 21 JRador). - Avioa· 

ne de bombal'4ameot germane 
auatacat din aou portul OdeSSA, 
in cursul zilei de 20 A uguat. 

UD ... as de com.rt aovieUo • ~ .... ~ _-',M'~" 

de aviatia gerwDii, ct<l'e. a
variat tleasemeni ua alt vapor 
de ,o omer , de ~OO, şi ~D pa
che bot 4- 15.000 tOBe. 

MN. .1JNJJJ& bo,~b" 19 "t,~ 

cheiudle pOl'hduj. pe care ._ 
găseau masftte trupe sovietfeGe 
ia yederea. plecării. Trupeie 
sovietice au Bu,ferit piud.,i 
sângeroase, ~. nu-.erOB ma.- . 
;J}iaJd.~ ţjşl\~ .. ,.{9Ş.t ,w.Ş,~'IAA • 
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I Cinema. '"CORSO" Mâine, Vineri, 22 August. Premiera! 

Cel mai grandios film al ultimilor ani f Acţiunea se petrece în 3 continente. 

U I 1 • I ţ" · " In rolurile principale: " n va s a tnleZu nop Il BRIGITTE HORNEY şi WILLY BIRGEL 

Un film plin de senzaţii' 

------------------------------------------A I It" a" v A. t · 1" cu ADOLPHE MENJON, Z n Ima Dar ~" ar el U . ANDREA LEEDS, ANN SHERIDAN 
Partea doua a completării colorate: Moda in America în sezonul viitor (Rochii t Mantouri, Pălării) 

Reprezentaţii la orele 3, 5, 7, 9.15 . ------
Hotărîri importante luate de Consiliul de lWiDi$tr~; 
AI3surl luata pentru bUDa administrare a provinciilor desrobite. - Cum se vor pensioDlln 
profesorii universitari ... Atribuirea imobilelor evreieşti xc va face dupa criteri:le cele mai seve! 
S'a aprobat proiectul de lege al pensiilor ce se vor acorda invatizilor şi familiilor celor căzuţi p 
câmpul de luptă, cum şi alt proiect de lege care dă familiei m.obilizatuJui, funcţionarului sau munc E 

torului particular, dreptul de a alege Între plata unei jumătăţi din salariu şi ajutorul dat de 8t f:,! 
BUCURŞETI, 21 (Rador). '-, dela evrei numai la licitatie publi- ., tul de a alege intre plata unei ju

Miercuri 20 August crt. s'a tinut că întrucât bunurile eurtleşli au rnătăţi din salariu şi ajutorul dat 
un Consiliu de minişrti sub preşe- I fost expropiate dintr'un inalt scop de Stat, 
denţia dlul prof. Mihai Antonescu naţional şi social pentru a inldri t] 
vicepreşedinte şi preşedinte adin- ! burghezia noastră de militari, căr- D. ministru al Sănătăţii a arătat 
terim al Consiliului la care au , turari, functionari şi muncitori de guvernului marea geoereiltate ma

nifestată de populaţia de toate r ~~~1 
tegoriile sociale fa~ă de dnilii Il 
răsboi intBrnaţi in spitalele din i N'ol 
treaga ţarl.!. băi 

Gavernul exprimă pe această ca Ir'o 
recunoştinţa sa tuturor. JOT 

participat toti membrii guvernului. ţ tllită şi nu considerându-le ca sim-
Consiliul s'a ocupat de problema I ple vtmale, supuse cumpărării ce- Comunt.catul 

administrării Basarabiei şi Bucovi- I lui mai bogat, : 
nei' D. vicepreşedinte al Consillu- i Leg~a nu a urmărit numai în-

U 

lut a dat indrumărl pentru verifi- 1 IMurarea pură şi simplă din pro- MI· St t M· N 2 
carea şi selectionarea ,cea. mai se- I prietăti a evreilor, fiindcă atunci are Ul a ftJor r. 
veră ,8 tuturor ,funcţionarIlor tri- f s'ar li scos imobilele la /icitatitl privitor la voluntarii de 
mişi tn provinciile desroblte. I I - ~ . C l li. ' l 

P t i 1 t tă il fă t ara a se crela entru J.vaţlOna 

de eme u Acons a r or cu e f de Românizare. ci întărirea socie- BUCUREŞTI, 21 (Rador). _ Co- dată voluntari de rsboi. NI 
de i' g~fnetral ntonesbcu in

f 
ace~te l tălii româneşti, dând burgheziei municat Nr, 23. Dacă fiecare I$i va face dale pel 

prov net Ş pentru o ună uncţto- , t d l't w
• a~ o • d lI'l 1 St t li! • • t il 1 d ă t t 'b ' Il nare a administraţiei d. vice re- 1 noas re ~ e ela şt~ munc !n~. !' are ea!' alor prlmeş a z - aco o Ull e se g S€ş e, !a con TI, Q. 

di t tit 't ' P d t pendenţa, reumata pe o buna sz- nic cereri deja diferiţi cetăţeni prin in mare măsură la dobandlrea vlnde 
şe nea cons UI. un corp e ~ tuaţie patrimonială. . ;. care se soUcită a ff inrolaţica vo- torieJ. gr control administrativ care va face " '.' .,0, :, • 

legături permanente intre guvern . S'a hotărît ca atribuirea imo- luntar! de rlisbol. şi ,trtmlşi imediat In consecinţă, se face cunosc· ea SI 

şi administraţia provincială. bilelor evreieşti să se facă pe fron~, la. umti'iple com.batante, că nu se primesc deocamdată voia 
Fată de activitatea desfăşurată după rincipiile legi de exprq- pentru tnlregtrea ~eamuluL luntari de răsboi şi că toa:e cere 

in ultimul timp de anumite, comi- priere a acestor imobile, ale- . Marele Stat MaJor apreciază la r~le in acest sens, vor rămalle fAr 
tete de refu~iaţi ucraineni, guver- gând după crHterHle cele mai Just~ valoare, aceste ~cte, spontane raspuns. • . 
nul a hotărît ca asemenea consilHsevere pe cei cărora li.se VOI' de mall patrlOt1sm ~1, adl1ce pa a- Atunci cand marele Stat Ma,! 
sau comitete ucrainene să lucreze atribui aceste proprietăţi. prin I ceastă c~le mulţumull.e sale tutu- va crede, că este necesar a se pn . 

. t 't i 1 ţA '1 t f plata totală sau prin acordări rvr aces~or buni RomanI. 'voluntari de răsboI" se ,,~r da Of 
pe erI Of U r1 noas re numa d d't tI 1 um"ul' Cuen in"a unHiiţll" ,uJUdld sunt d1ne pentru ca tott cei Interesa 

,C12 Al1torl!ZaroA guvernulu.i ~l in o cre 1 Ci, A5 t::: CII.D G : i d t 'd t- l l' ţ~ 
dP"1 tă t i- redus al beneiliciarilor'faţă de inca ra e. nu se pnmesc eoc~.m- să poa a ua cuno,.ln a. con tU e pe care aceas au or • 1 •• n. m 17 --rm 

zare le va fixa, marele număr al cererilor, I _m· 

II să DU creeze decât temeiuri i Constituirea . Comitetul ni Mouicinal 
D. g~neral Radu Rosetti a asi- de llegittimă satisfacţie şi de Ji 1" ~I· I .1 "d t 

gurat Consiliul, că pensionărfle mu ţum re. IlHI I . a lJO nSI IU OI e pa rODa 
Corpului didactic universitar s'au - I 
făcut pe baza art. 1. din legea Prin munca rodnică a medicilor I .CcimHetul m,unţc8'al al CcS"siliy- Il Citet In ~odul ;rut DI". ~lex. Mar 
pentru punerea în retragere sau Români din Bucovina, asezămintele ~1 e patr<?nal a peri or oc.la e. omitetl1 e hecţle s a ales 
in cadrul disponibil a p~rsonalului sanItare au fost refăcute in mare s a constituIt eri, aitfel. preşedInte { dnH: Primar ca preşedinte, d 
didactic universitar, după criterii parte, asigurând O buoă asistenţă d. primar lDr. E. Pop, vicepreşe~; Livia Col. Ionescu, De. Doboşan 
obiecti:ve şi că punerHe in dispo- medicală populaţiei româneşti şi dinte d. Lt.-Cof. Radu Ardeleanu, i Dr. Gh. Labonţiu. Secretar 1: Sper 
nibiHtate potrivit art. 5. se fac . armatelor din această regiune. membru de ~rept d. Dr. Leoote i neac. Prima şedinţă a Comlhtul 
numai în temeiul avizului unei co- . • ~oldovanu, S au propus 6 membrii: va avea loc azi la o~ele 19. 
misiuni constituite conform legii ;, 10 comitet cari vor fi numiţi de t Lista de subscripţIe la Fond 
dI' t'i I d f' , 'tă' Consiliul a adoptat proectul de Conducătorul Statului, şi anume I r J!eneral de asistenţă socială al m n rec ort Ş ecan 1 unlversl - 1 t t d d f t I d D - ' 1., b . ţii r ~ ege prezen a e, m n stru a nele general ragâ1ina, loe Coste, t Dtelului s a deschis prin conttl d~ 

o • • ~ Armstei şi de d. ministru al ffnan- Ltvia Col. Ionescu, dnH Df.AI, Marta, t ţia funcţionarilor primăriei ŞI~ .. 
. ţelor privitor la pensHle şi ajutoa- Dr. 1. Doboşan. şi păr. Melentie I intreprinderilor cu sai arul pe o I 

D, prof. Mihai Antonescu a ară- . rele fnvalizilor şi familiilor celor Şora. Preşedjnţi de onoare au fost ~ fabrica "Dura fi 80.000 lei fabrl 
tai Consiliului. că nu poate res- căzuţi şi dispăruţi în lupte, precum aleşi dnU General C. DrăgăHna, P. { Hercz· 2.200 lei Săvules~u functj/ 
pe~ta decizil! . Consiliului Cen.tru- şi ~n proec~ de lege care dă fa- S. Sa Episcopul Vasile Lăzărescu : i~ asig. soc. 2.500' lei, Dobrot! co~ 
luz de RomamzQre de a se VInde mihei moblhzatulul, funcţionarului I şi Dr. A. Marta. D. Dr. Gh. Lă- : Fabrică 500 leI, Scoala de subla' 
toate bunurile urbane (lxpropriate sau muncitorului particular, drep- bonţlu a fost ales membru în co- 5.000 IeI. ........................ ---1 ................ -----------·------------11 I Modă b'ărbăte 

illtlil!!llfilllljJ!il; 1 OÂ N 
ască şi croitorie 

COS M Â 1'1111 ••• 
(F o 8 t HOR BAT Z) , 

Mare ascrtiment de sfofe fine; desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No.·6 . - TELEFON No. 16-62 .............................................................. _---

._~~-~.- .. ~~. __ .. ------_._~ -'~-~ ----.- .. ~._-~~ .. ~._~-~,~------=------- --~ -- . .' .. _-_ .. ~---....., 

" 1: 
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cântă orchestra virtuosului Luţă lovita 
Mâncări gustuoase. Bucătărie rOlnânească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

f~{f~~~~~~~f~~~1~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe '~ţ=~~))1~~~~~~~i~i~~l~ 
il .... ~E .. ' ............................. ~ ............................ ... 

i~mă mare Îofr8ouere a bOlşevlcilor 1· 
11111 jttrul şi ia Nord de Gomel, armata germană a 1 

mai capturat: 78.000 prizonieri, 144 care de I Primăria a luat măsuri să se BUCJRESTI, 21 (Rador). - In 

INFOR~14 TIUNI 
luptă 700 tunnri şi 2 trenuri blindate ! distri~ufe. pe luna August. încă un I z,iua d~ 7 Iulte, 1941, cu ocazia ac-

, I kgr. Jumatate zahăr de persoană 111unfl de curllftre a paraşutfşHlor 
: BERLIN, 2 t (Rador) - Dela I infanterie, o divizie motoriza- pe lângă cantitatea distribuită. sovietici dintr'o pădure, săteanul 

Cartierul general al Fuehreru- . tă, două divizii blindate şi 5 ,. Sarbu Vasile din comuna Tăcuta, 
!ld. Inaltul oomandament al I divizii de cavalerie, precum BUCURESTI 21 (Rador) _ inarmat numai cl1 un topor a dat 
forţelor germane dă urmălo, j' şi două brj~ăzi de infanterie i Subsecretariatui de Stat al r~mâ- dovadă de un curaj fărA margini, 
tai comunicat special: , transportată cu avionul au fost nlzărif fiind informat ca unii din mergând până la sacrificiul vieţii 

~ . In spatiul din jurul şi la I in parte, bătute, distruse sau foştii proprietari evr~i demontează sale. . 
~1Nord de Gomel a avut loc o j' capturate. lnstalatfunile imobilelor sau degra- Aceste fapte au dus la prlnde-
. b~tăJie caAre s:a terminat prin: i In mâi?ile ~oa~tre aU căzut I l' dează instrălnând diverse buuuri rea paraşutiştilor sovietici. 
lr o, g~ea lnfrangere a armatei: 76.00~ pnnZOn1e~J, ţ44 care de devenite imobile, a dispus că toate De pe urma ~cestui .sătean au 
sovietice. : lupta. 700 tunurI ŞI 2 trenuri asemt>nei fapte să fie sancţionate rămas nouă copu minOri. 

1 

Un număr de 17 divizB de blindate. conform legii sabotajului. Pentru a răsplăti inălţătoarea 
. j , pildă de sacrificiu a acestui ade-

~ mHTw' 7M'Il! SBRtiWRM'''- 'iZ' ~- &7 l' i3 vânt Român. iUbitor pânA.la jertfă 
, BUCUREŞTI, 21 (Rador). ~ S'a a pământului strămoşesc, Mfniste-

Gradinile palatului ret!al d~n NQapole I semnat . Decr~tul J?entru, pla!a sa- rul Apărării Nationale a dispUSI 
; H • v llari!or şt pensd!or Insumand tn to- 1. Decorarea "post mortem" cu 

t
aU fost transformate în grădini de zarzavat • taI 1.302,196.300 Jef, Virtutea m.iJitar~ ~u spade el. 2-a 

t 
iii pentru erOIsm CIVIC. 

NEAPOLE, 21 (Rador). - Prln- regal al vilei dela Floridiana, a in- Pentru intregul material a- ~. O primă ~e 20.000 lei pentru 
'dpele de PIemont a dispus că gră- ceput cultura cartofUor. părut in acest ziar _ fără sem~ sOţIa săteanulu1. 
'nHe palatului regal din Neapole Recolta va fi împărţită gratis nătură sau cu pseudonim _ 1:1 
~lnde locueşte să fie transformate famt.iHor nevoiaşe care locuesc In răspunde numai d. CODst. 1. 
~ grădini de zarzavat de răsboI. cartierul din apropierea palatului Ştefănescu, directorul nostru, lndicaţiunile apei medicinale 

~easemeni in grădina fostului parc regal. care e totodată ,i girant res· 
l pODsabil. 

~MAGUS" sunt aşa de multfple, 
Incât am putea-o denumi f ' 

• 

etil II apa minerală naturală pentr" 
regularea luncţiunii tuturor orga-

_~ sosit adevărata 

apă 11111H,:Tal21 rnedicînaIă: 

în sticle originale. De vânzare Ia: 

"MAGUS" S. Ă. 
B:dl Regele Ferdinand Nr. 1, 

lângă cofetăria "Bulevard" sore cazarmA 

• 

Refuglatul ZAHARIA POP ,i-a nelor 
deschis un Atelier de Tipogra[e In şi ca atare nu poate Upsi din nici 
TimIşoara II. Str. 3 Augud Nr. 33 f.1n monuj, 0P"Q a. fJ ud cand la 
telefon 28·32 (coJt cu Piati Traian) inde01ână pentru prevenirea, com
instalat CI1 maşină plană cu motor baterea şi vindecarea deranjuriJor 
şi un variat asortiment de litere. dJeritelor părţi ale or~antsmului. 
putând execut. tot felul de impri- De vânzare; ,.MAGUS" S~ A. 
mate in una sau mai multe colori: Bulev, Rc~. Ferdina~d No. 1 langâ. 
cărţi, reviste, invitari pentru toate Cofetăda fi Bulenrd , CazarmA" 

i ocaziunile, circula.rt, memorande, I ;:: 
, hârtie de scrisori cu antet, afi~e, -, 
. rfg)stre, tabele şi orice lucrări BUCl:REŞTI, 21 tRador). -

mercantile - curat, estetic şi în S~~s~cretarlatul de st~t al româ
cele mai avanjoase condiţiuni. mzarlf, aduce la cunoşttin1a repa-

.: Fiind refugiat dela Cluj, cu o triaţiJor sosiţi. din Germania şi 
activitate de peste 30 ani in artele cari au depus 10 acea ţară sume 
grafice din tară şi strlinitate, e o de bani în lei sali ruble, să comu. 
bpttl romlntască să i se acorde nice de urgentă ministerului, o 
concursul, prIn tinerea sa In evi- copie depe chtt~nta de depunere 
dentă ,i certri de ofertA cind veţi a banilor, num:rul transportului 
avea necesităţi de imprimat!'. cu care a sosit ,m ţară. numărul 
; Serviciu con,tiincios, punctual ,i membrilor famIliei preCUI;Il şi a-
garantat. vansurile ce le-au primit in Ro-m mâoia, 

ABONAMENTE: Pe uu an-
600 lei; pe şase luni - 300 
lei; pe trei luni - 150 lei; 
pentru blstituUi de Stat şi 

'intreprinderi particulare -
; 2000 lei. 

I -- f ' 
J I 

ROMA, 21 (Rador). - In cele-
bra mănăstire Montecassfno s'a 0-
ficiat UQ requiem pentru odihna 
sufletelor regilor noştri Carol I şi 
Ferdinand, foşti mad sustinători 
ai acestei mlnăstiri. 

La această impresionantă solem
nitate au participat şi ministrU 
R __ ~_._a Y" Illlugi:l. QUlnnaJ ŞI Va-
tfcan, dnii V. Grfgorcea ,i Dănilă 
Papp • 

• 
Peste câteva zile se 

'Va deschide p .. lmul ma
gazlnromâ1le.c - neca
mtlflat - de mAnu,1 ,,1 
marocblnă .. le, sub fir
ma .""NSA-, prop .. letar 
fUnd CI. Aurel Lac_ciu. 

Citiţi şi ,ăspâD.diţl 

-E r! O ULii 
6ia, ele cu,aj ,omâl.lesc 



E C OUL 22 VIII. Anul XVII. 1941 Nr. 2336 ------
Armatele lui Budienny Tn in retragere .L ~ întrevederea cu dHull, 

AMSTERDAM, 21 (Rador). -
Corespondentul agenţiei .. D.N.B. " 
anunţA I 

Postul de radio Londra comen
tând sItuaţia de răsboi din Ukrai-
na de Sud, a trebuit sI recunoa
scă, el armatele lui Budfenny afla
te in retragere sunt urmărite şi 
atAcate puternic de avioanele ger
mane de tipul Stuka şI. că aceste 
atacuri depăşesc chiar bombarda
mentele dela Dunkerque. 
1IIIIIIIlIllllliIIIliJIIlllllllllll1lllllilUiilUliIIUllllnlllllllllllnlllllllillllllllllllllllllln 

Vehicolele varticulare din 
Japonia cari întrebuin
ţează benzină, vor fi 
scoase din circulatie 
TOKIO, 21 (Rador) - Cores

pondentul agenţiei "DNB- anunţă, 
că guvernul japonez a ordonat, 
că toate autobuzele, taxlmetrile 
şi automobiHle particulare care in 
trebufnţează benzină, vor fi scoase 
din circulaţie cu incepere dela 1 
Septemvrie_ 

Vehiculele ce inlrebufnţeazll alţi 
carburanţ! vor putel! circula mal 
departe, ' 

ambasadoz-ul Franţei a cerut ca actuala situaţie a ţării 
sale să fie apreciată cu mai multă compl'ehensiune 

WASHINGTON, 21 (Rado r}. 
- Cor"spondentul agfn(iei "Ha
vas Ohll anunţă: 

d'Acrf. a capturării n~justiFicate'a 
unor vopoare franceze, de către 
unilă(i britanice, precum şi a bIo· 
cadei lipsită de umanitate, aplica-
tă lofa de militarii francezi şi po
pulaţia civilă de pe coasta Soma
/iei, Ambasadorul Frantei a pre-

Iată de modul cum prllSa şi posta
riie de radio difuziune american, 
au interpretal recentul discurş 01 
mareşalului Pelain. D. Henry Hay~, ambasadorul 

Frant"; a avut, Mifrcurl, o Intr,,
vlldere cu d. Cordell Huli, şeful 
departamentului de Stai, căruia 
i s' a atras alfnţia asupra nerespec
tării, de către englezi, a clauzelor zen/al pll de altă parle, dlui Cor-

D. Henri Hay a făcut apel kI 
sentimentul de echitate al tuvtr. 
nului Statelor-Unile, în sensul că . . 
actuala şi/uaţie a Fran(ei să fi' 
apreciată cu mai multă compreh,n. 
siune. armistitiu/ui semnat la Saint Jean . deU Huli, mai multe nemultumiri 

1IIIiIiIlIlIlIlIlIIUlIJilll!lI!IIII!!I!IIi!!lI: illl !!:!1II1JII!ilIIIII!lIIIiIiIiIHlIIIIIIiIiIlIIIIJl!IIIII!JI!Imllllmllr.I!llIIlIllllllllllllllliillillik~!IIlIlIl!llIlllmlllllllllll!lIliliill mHlUlliiHI:!liiliHlllIlIl!llIflili1111 IIliIiIiIIIII!IIIIIIIU!lUilJUmfllilfllllflllllUIfI!UlIIIIHlHtt:tl1lli!;} 

Noui 
ele 

TUNIS, 21 (Rador) Cores~ 
pondentul agenţiei "DNB" trans
mite f 

Din Damasc se semnalează so-

trupe 
întăriri 

britanice 
A 

In Siria 
slrea la Basra a unor noul trupe 
de întărire britanică, compuse din 
so~daţt hlnduşi şi ausbalienl pre
cum şi numeroase formatii moto-

rizate. 

DIIilIIII!il!lllIUIlIiIiIIiIIIIIiHIIIiIlUIiIlIIIUllllllllllljIUIltIlUllllillllln 1!IIIIII1ililiiliilUiU IIIflIiIliIIlIllIiIilIilIUIilIIIRHllllllllIIlllllllililIlIllIllIIllIIllIllUIllIllIlIilIlIlIlIIII!HIIII:!!lillllll(:~lIIlImllnlllllllin HlWllmUlllllliliU IIIWllllitlll!lI/!IIII III/IIII""llIIilllll" 

Nouile iotădri au plecat spte e 
nord. Pe de altă parte se anunlă '; 
prezenţa unul mare număr de a· . c' 
vioane de proveninţă americană I 
pe aeroporturile din Siria şi Llbaa. , ; 

Comunicatul militar derm. an At!este teritorii au făcut oblec' n 
__ tul unor numeroase recunoaşleri 

aeriene executate de avioanele de · ~. 

O I Ch . N d vânătoare. 
raşe e e~son,. ovgoro .' IliIlJllilliiiiiiiiiIlIIIllJlllilllllllHllllilll!llIlliillII!HlllillllllllllllllllUlllIIillijfJG: 

6 Rezervele de Kingisopp şiNarvaau 1., '051 (uceri'le benzină în U.S.A.;'r 
nu ajung de cât~ 

de armata germană. Numărul prizonierilor pentru aSigur.- OI 
s'a mărit la S4:~OO() ~olşevici, fiind capturtfJte rea transport.- I~ 

44 rUor la zi 
848 tunuri, 1 tankuri şi 2 trenuri blindate I WASHINGTON, 21 (Rador).:a 

BERLIN, 21 (Rador). - Oda Pefpus, O pozitie f<:arte puter~ Cu prilejul unei inaintATi spre Core~po~d~T'!tul agen'i~i ~DNB' pi 
Cartierul genual al Fiihreralul. nic furtificată şi apărată cu coasta britanicii o vedetă rapidă I arata, ca directorul adjunct al ad ~ 
Inaltul comandament al forţelor inverşunare de inamic, Il fost ~ atacat un con~oi .i\l~tlll.,"p,~t~~ .\ minisfra/:iei federale pent!u con!T '. le 

armate germane comunică: slrăpunsă dapă operatii de o apărat şi scufuncl~t \l.n vas dster~ lui be~zm~i !' .anuntat, ca .in ~ta 2{ 

In Ukraina de sud, formaţiu- extremă ,violenţă care au durat nli de SOO~ tone şi un cargobot de j tele din rasaritul St. Umtfl llps a 
nile ale batalioanelor S. S. au mai muite zile. 4000 tone; . ! de b,nzină lISle resimfilă lot q 
cucerit portul şi oraşul indus- Oraşele Novgorod, KingiloPP In largLlI apelor enltleze, avfoa- mult . ~ . 
trial Cherson dda limanul Ni· ,i Narva au fost capturate. ne de luptă au nimicit in timpul Rf1Zervcle dfl ben2ma nu alun 
prului. Trupele noastre continuă să zilei un cargobot de 3000 tone, dflC~f pentru. asigurarfla tronspo' c 
Bătălia din sectorul de Est Înainteze victorio. care naviga intr'un convof. tUTIlor d, Zl, astfel fncdt actuale v 

,i Nord de Gomel s'. termiuat, Formalii alo aviotio; nu prtllJD- Pe ceasla Mânecii, aviaţia brHa- restricţii vor deveni şi mai riga .Oe 
cum s'a anunţat In comunica- cal incă odată pierd-iri grele tru- nică a pier.d1lt 4 avioane de vână- rouse. . d 

tul special, priJltl"o grea in- pelor sov;,tiCf car, se refugiaseră toare In lupte aeriene, i;ii!i!P:;!!iI!:i!!:i!lI!i!W:!!IiiiiWIII!iil!:!!!:ii!i!IIUIIiHII iiiii;;liI!iii!!ilil iJ 
Irângere a armatei sovietice. Pf1 mare din Odt/sa şi Oceacov. Alte patru avioane britanice au 

Div;zii de infsnterie, divizii pr~cum şi coloanelor inamic~ la est fost doborlte de curăţitoarele de STOCKHOLM, 21 (Rador) 
blindate şi motorizate În cola- de cotul Niprului. mine şi de vasele de patrulare. Corespondentul agenţiei nSI 
borare cu aviatia, au invins, In M>lrtlo Nea1!ră, avioanele au Incercarea câtorva avioane so- faniu anuată, că iQ. capitala, It! 
decimat saU capturat 17 divi- scufundal un vapor de transport vletlce fzolate de ataca noaptea fost arestaţi patru supuşi 8U ~l 
zif de fnfanterie, 5 divizii de de 6000 lone şi avariat alte trei trecută litoralul Germaniei de Dord, dezi acuzaţi de spionaj in f. 
cavalerie, 2 divizii blindate şi mari vase comercial,. : ~$' a eşuat. voarea unei puteri streioe, 
o divi~ie motorizată precum şi OI!IIIlIIIlUmlIIIIIIiIIIIIIlIlIlIIIIiIIIIIlUIlUllllililllilllllllllllilnlllllllllllHllllliilllillftli"OI/UlllfllifIlIlIIllOijlUilU/UliliUlllIfIHI""iUilUIIYllllllUllIlII'"llllilil/nilfill""/liIIiUn/!II!lIIl1i""I!UmlllllllllilIflIHIiIlIlIliII/i' lllllllllllllilUUlIlll;B'"Uli I 

g;:~f.:1~1~~:a~'~~~!::;: I De teama să DU . se producă . dezertăr ~ 
Pierderile sâageroase ale . . . . • 

inamiculuJ sunt dinDOU foarte în massă guvernul american a dispus lăsarea la vatră a sol ' 
grele. ~ '-' "" ._ 
Numărul prizouierilor s'a dahlor casatont! si aceia cari au peste 28 ani 

mărit la cea 84.000 oamw' iar ' , . 
~,~J .al t.\l~\l.d.1..9J' -'f~t"ţ.Jţ la W ĂSHINGTON. 21 (Rador). - d~ane au hotărât să se dispun! /ă- ţiouale. 
O.j;O. . CDresooDdentul aJ!enUei .StefanlN sarea la vatrl a unOr categorii da Intreaga presă nord-america 

In afară de ac"te.f .\1)Dai transmite 1 solaa1l, prtntre cari cel caş~UlJrl~l care a d.enUOlat 1.h::mundl-.~04 
căzut in mâinile noastre 144 Temându-se ca nu cumva si se şi acei cari au peste 28 aDi. etc. şi-a făcut loc fn rândurile ar~i 
eare 49 h~Plă '" douA trenuri producă dezertări in massl, printre Totuşi ~uvernullşl rezervă drep- americane, 8ubliniază acum deci . 
blinda&e. ' , soldaţtl cari urmall si fie eliberaţi t\lI de a suspenda aceste mll.surl, gllvernuhtl cu scopul evid,e,nt fe 

Intre lacul Ilmen ,1 lacul In toamna aceasta, autorităţlIe ame- in cazul a!tra vArlt situaţieI bterna-Hnlştf opinia publIcA. 
t ',u tUli 'U .. 'J.~ j • .1 .)U i;; iL $ ..... _...;. _______ ...;.. ___ ...;.. _____ .-01., 

Tipografia Coop, Naţionala, Timişoara 
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