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Datoria noastra. este 
sa recolJstruim Ţara şi 
să nu Iăsam ca biruin
ţa generalului şi CI o
,Ulor sale, nici jertfa 
Eroilor desrobitori să 
fie zădărnicite ••• 

~EDA.CTOAItE.'EF.l: 

lea Ciura- Ştefănescu 
U!lIl!lilll~1I 

~"JU.> .. ,~.CŢIA ŞI ADMINISTRA TIA: 
Strada Em. Ungureanu, colţ cu 1It'~~. 
Str. Eugen de Savoya, Timişoara 

1II1!1I1i11i1l1l 

Telefon: 39·36. 

estrul George Enescu 
fost sărbătorit azi la ra dio 
BUCUREŞTI, 19 (Rador). RăsboiuI 

A 

111 

Sabscrieţi la "lm
pl'umuta/ Rf!.inf:rf!.§i
rii" • 

Pacific 
nostru George Enescu, 

1 !Icest ales şi Înzestrat fiu al 
ejplaiurilor româneşti, a fost săr· 
llbătorit azi de posturile româ
.:aeşti de radio. CII prilejul im

ar deveni, în, mod rapid,' o realitate? 
în cazal cânel cln,ii Roosevelt şi Cn-mrcnill ar extinele la Asia 

prlDclpllle dIn declaraţIa comuna 
~HDirU a 60 ani. 

l' 1' ....... 11: ........ _1 .. 1 ... _ ..... ' 1 .. v .... 

!8, infătişând talentul acestui 
hllan in toate manifestările NEW· YORK, 19 (Rador) -1 'Exami71ând eventualitatea unui! Nflws· scrig. că această eventua
mrle de virtuos, dirijor şi com- Corespondentul agenţiei "Ştefani·· război în Oceanul Pacific. criticul! litate ar putea deveni, în mod 
pfozitor. ' transmite: militar al lui " New- York Daily , rap'~d, o realiia~e, în ca.zui cân~ 
rmRIIIIIHIIIIIIUWllIIJIII!lIilll!!IIII1Ulll!lIIli IIU!Ul!llIiIiUlijIWIlIIIIIIIIIIIiIIIIIIiIi 111111111 1II1111111U1r1UIIUflIiIUlIJlIJlllllilliUIJIIIUIIIIIIIUIiIlIiIlIlIIIIIIIJllllllilIlIlilIlilII UUIilIIlIIIiIlIIIIIiIiIIIIIIIIQUIIIIJlIIIIJUJlllllJlIlIllllliIlIIIIIUIlIJIIIHIlIIIUlIIlIIllII!1I I d!,!" R.°(:tezelt 1', Chur.chl!l, ~r VOI 

jocendio extraordinar de viole nt la New .. York I ::j~;;.:7~~~lt~;::~~!~ 
! Ilultl' morti (!j raniti - Pagube considerabile :1·~~:~1~:~~~~:'J:~~!{::a:'~ ,fi mart dtflculta(l cu aprO!Jlzronarea. 

NEW· YORK, 19 (Rador). - Corespondentul agenţiei .Havas-lipsă 15 marinari şi lucrători'l Cei cari consideră răsboiul na-
Ofi~ transmite: I 'utilizaţi in aceste porturi. I val contra Japoniei, ca o simplă 

Un extraordinar de violent incendiu s'a produs. Luni, Ia ora 1 < Până acum numărul răni-l croazieră militară, inchee ziarul, 
~Q.42. pe cheiurile companiei maritime • Cuba Mail Line". în urma mai ţUor se ridică la 70. uită bdtC1lia dela Tsasima, unde 
,uitOT puternice explozii. care au sguduit partea de jos a oraşului Pagubele sunt evaluate la 2 1 a"!,iralul Togo a p~ic~nuit o in. 

f
\fW. York. '1' d 1 i f'l d di t I/rangere grea putermce, Iloie TU_ 

Cardoboiul am"rl'can R ". v t . . 1 t ~ mi Ioane o ar, 1 n 9 ru- , Y b Y YI' "1 v 
Si '" " anuco , ,ncarca cu mmereurt, a ua ['oc. A • A' seşil şi ca o ata le SEm: ara ar 

eslipin,du-se dela chei. "el ars comp~ect, în radă. . se atat ~~curlle cat ŞI va~ul. putea. să se npefl!, in paguba 
Rachebolul .. Coamo , care se easea ia aceiaş chel, a puiut, cu Autorttaţile federale ŞI mu., St,-Umte, care ar putea să-şi piar-

~nare greutale, printr'o manevră să scape a nu li cuprins şi el de flă- nicipale au deschis o anchetă, dă fiola din Ocianul Pacific, fără 
~:rjril, depe "Panuco". .. 'spre a se stabili, dacă este I a obţin. rezultate Concrete. 
1 Important material de stinaere a fost, imediat, utilizat, pentru O vorba sau nu, de un act de ea-
~lt protegui do cui, unde. Zilnic. vase britanice incarcă proviZii. având bot a;. Totuş, compania care 1IIIIIIIIJlllllUIIJlIIIliIIIIIlllllUllUillInlllllllllllllllllllllllllllUlIUllllflilililIIliUlIIB 
destinatia Anglia şi Orientul Mijlociu. explotează aceste docuri a de-
1 După unii martori oculari, incendiul s'a declarat în urma unei clarat că. unu este niciuD indi
,tr"lozii, care a fost urmată de limbi mari de flăcări. ce se inălţau cia de sabotaj ••. " 

USABONA, 19 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "Stefanl" 
transmite I hirză la 30 metri, in văzduh. ,D, Jones Jones, secretar de 

Focul s'a intins cu O rapiditate nemaipomenită. I stat la departamentul comertu- CdUciul diplomatic al ziarului 
_ TIn .. ",," ntiYnHo:>.,,1$ Ănau ...... h .. L 
tueşte pe zi pentru a face faţă 
cheltaeHlor de răsboi cam 20.000.000 
lire sterline. 

, 5:/1 n",!~j'7Dn'7;'- "ii L'n"!fftlr.nlnJ .. Pnn"I"I'." ,.ooi,..., L .. "J. "..,ln T~H,..pi...,. 'lui a anunral ta WaShington 
! se afla zn curş de descarcare. \' r , , 

Incendiul a isbucnit cam la vreo 1600 metri departe de şantie- numirea unui comitet de an-
I'ele navale. din Brooklyn. chetă. 

I g, 
Cargobotul amertcan .. Panuco- avea o Incărcătură de mercur, UlllI!lIlJlIIIiIIIII!lHlllillill!llIlIll!llllliillllllll!llI!l~llllI!IUlIlIlIIlIlIlI!llllmi!~1U1111lllllllllllllllll1!liWI:.-!lill1!lI!I1!1!lll1lllllllll111mill!lllll1i11l1l1l1!lIl1ll1lll 

titre. Nu se cunosc încă pâuă acum. cauzele accidentului. In fiecare biserici restauratA, prin dania ta, 
Alte amănunte docurilor companiei "Cuba norodal basarabean va inălţa rugi pentru liniştea 

t

Uiferite alte minereuri şi cânepă. El mai avea pe bord, mai multe şa

NEW-YORK, 19 (Rador). _ In- Mai! ~!ne .. •• ~ ta şi pacea lamii. 
ndiul declarat pe bordul cargo- Pohţla Insă, declara, că sunt 8abscrle la "Imprumutal Iteintregirli"_ 

I~)tului " Pa n uco" s 'a in ti ns şi pe iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ______ iiiiiiiiiiii ______ iiiiiiiiiii ______ iiiiiiiiiii ____ =====~ 

~eiurUe companiei "Cuba Mall Li
~e", pricinuind pag~be considera· Editura Institutul· Cultural de Vest 
riie. i Patru persoane şi-au găsit' moar-, Programul de editură pentru sezonul 194 J /42 
I::a în fI.ăcă~i, iar 22 au suferit "II. MonografUartistice 
{,ave arsurl. 
I Se crede că numeroase alte vic- Despre arta .bănAtanli, în afară de cele câteva 
!Jllle sunt pe bordul lui "Panuco·, studU foarte serioase ale regretatului Ioachim Mi
jicărui epavă fumegândă a tost Iola şi alte douA sau trei presentări făcute sporadic 
~~morcatâ in East-River. şi incidental de către oameni cu adevărat cunoscă
I S'a deschis o auchetă. spre a se tod, In majoritatea cazuri!or au vorbit şi scris oameni 
~edea dacă nU este vorba de un cU totuJ nechemaţi, a căror nepricepere apoi a erelat 
iet de sabotaj. o atmosferA cU totul falsi in jurul artei acestei 
! Sunt temeri el focul se va in- provincii. 
ijnde: şi pe cheiul vecin cU cel fo- Pentru a remedia aceasU situaţie, şi înainle de 
iOsit de vasele care transportA a incerca O lucrare de sinteză asupra intregii pic-
~aterial pentru Marea Britanie, turi şi sculpturi bănăţene, editura noastră a hotărât 
P să prezinte In primul rând toate lucrările mai de 
agube de 2 milioane dolari seamă ale -artiştilor vechi şi contimporani din Banat 
NEW-YORK. 19 (Rador). Cinci intr'o serIe de monografii artistice. Aceste mona

eadavre au fost descoperite I grafii, executate tn condiţiuni technlce Jreproşabilel 
printre ruinile fumegânde ale vor cuprinde o prezentare de circa 30 pagini a ar· 

tistulul respectiv, şi reproducerile corecte după toate 
opere le sale mal de seamă, 

In sezonul acesta vor apare I 
Pictorul Ioan Zaicu prezentat de 1. MUoia 

(sub tipar). 
Zugravli bisericii româneşti din Lipova. pre

sentaţJ d.e Ion Stoia· Udrea 
Sculptorul Romul Ladga, presentat de Tiberiu 

Vuia . 
Pictorul Atanasie Demian. presentat de • : • 
PiJ;luTul Cuiul Bugduu, prlCslCulal de ••• 
Primul volum va fi pus pe piaţă In cursul lu-

nei Septemvrie, iar celelalte in mod treptat, până la 
sfârşitul lunei Februarie 1942. . 

IntreagA seria apare sub ingrijirea dlul Ion 
Stofa-Udrea# • 

III. Spre o nouă istorie a Banatului 
O literatură vastă, CU vechime de veacuri şi in 

curs de augmentare tncă. cerută şi susţinută de inte
resele natiilor conlocultoar~1 a reuşit să prezinte 

(Continuare în pag. 2-a) 
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du-se cU motocicleta cu un prieten I chetul a autorizat inmormânlarea. f S 
P" 1;'''&1' 1 ... ;" t<>r"tot in .. propio .... ' l""_l ...... aJ ... C>, Q. & ... 5 ..... «: A. Din uatt:'le p~ \,:cul nI le pune la 
de moara "Prohasca", a căzut de Ion Kanalas de 56 ani din Cio-I c , incepe tra~erea Cla- dispoziţie ministerul Finanţelor re.' 
pe motocicletă, fiind oribil mutilat roş. întrând In Timlş după o vacă sel S-a, Loteria 25 .. a, în zultă, că in acest Interval de timp, 
dp- 11n tren Nlrp- fi"PA mAn~vrlL ce voia să treAI'Jl pe tprltorittl Sala DalIe., 0..-_ tO dl- lUl.:a::i~hllo:: Slalulul au he\,:ul de U' ] 

S'a deschis o anchetă. sârbesc, s'a inecat. mineaţa. miliarde, sumele realizate prin ad. 

o necunoscută s'a aruncat eri 
după masă în canalul Bega, . voind 
să se sinucidă. Fiind observată de 
un trecător, ea a fost salvată la 
timp. 

Intrebată asupra motivelor cad 
au făcut-o să recurgă la acest act, 
n'a voit să răspundă, precum nici 
să arate cum să numeşte. 

Cazul se cercetează de poliţie 

ComerciaţH de lemne de foc 
din loc au înaintat dlui subsecretar 
de stat Nege! un memoriu. arătând 
că nu se pot aproviziona cu lemne 
din cauza preţurilor ma"imale prea 
scăzute faţă de preţl1rile pe cari 
le plătesc dânşii la producători -

cerând să se schime şi majoreze 
preţuri;e maximale 

pentru stabilirea identităţii. ~ Editura Institutul Cultn-
.• Eri a fost pesc~it cadavrul unul I raI de Vest 
in dreptul Uzinei Electrice. . ProS!ramul de editură oen-
tanăr necunoscut ta canalul Bega, I 
, J:'Acan(1u-se cercetări, sa stabilit tru sezonul 1941-42 
că, cadavrul este al lui Kurschl I . 
C 1 d,' O a i J it] 17 viaţa de peste veacuri a pămantu-aro n r v ta, neca a. , 
A g t I lui şt oamenilor prOVInciei noastre 

u us . intr' o înfăţişare atât de inteligent 
Muzlcantul Teodor Nicolae dela şi plausibll falslficată, încât pentru 

restaurantul "Cocoşul roşu" a re- a scoate la iveal.i adevărata !izio
clamat poliţiei arătând, că indivizi nomie istorică a provinciei se ce
necun09cuţi i-au furat aseară c1a- re o sforţare ce depăşeşte forţele 
rinetuI. Făcându~se cercetări, au- unui singur om. 
torul a fost descoperit în persoana (Urmare in numărul viitor) 
unui chefHu, anume Manea Ştefan, 
Hoţul a fost trimis in judecată. ' 

Locuitorul Bereneanţu Ion de 
63 ani din Berlni, suferind de sto
mac, s'a strans;!ulat. 

CUlţi ,i răspânrliţi 

"E C O ULII 
ziar de curaj românesc 

Cinema »CORSO« 
Azi, Marţi, Premieră! 

o premieră pentru amatorii de filme bune 
Intr'un vârtej de patimi, cinci destine omeneşti 

Celebrul roman iti lui Bernice Boone 

"v ÂRTEJUL" 
cu 

Adolphe Menjon, Andrea Leeds, Anoy Sheridan 
Edgar Berger 

George Murphy 
CharJie Mc. Carthy 

IUta Johoson 
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 în culori: 

Moda Americană a sezonului viitor 
(Pălării. Rochii. MantouIÎ si Blănuri) 

ReprezentaţHle încep la orele 3, 5, 7 şi la 9 şi 25 minute 

JucAtorii sunt rugaţi ministraţiile financiare tntrecând: 
a-şi ridica astăzi sau pe acelea din aceiaşi pedoadă a' 
mâine, cel mai târziu 10-1 anuluI trecut cu 4.922,000.000 leL 
zUf'ile, pentru a putea. Sum prevederile bugetare ale 
participa la această tra- anuhli în curs au fost cu 30 la 
gere. sută peste cele ale anului trecut. .~II 

II cifra de mal sus constitue o maia. ,lUI 
Ăjutând Ţara, ajut pe Dumne- t rare ~ incă5ări.lor faţă de 1 Ap~i., I 

zeu: aşa trebue să gândească fie- t lie pană la 16 August 19,40 de CIr· 
care Român, subscrfind la .Impru- i ca ?O la sută, iar faţă (1?, pre~e: 
mutul Reîntregirii". ; denle pe durata 1 Aprthe pana 

Din toate unghiurile Ţării vin Iia 16 August 1941, cu un plus de 
zilnic pilde măreţe dela cetăţeni 1 peste 30 la sut~ i j 
din toate straturile sociale. 1 Plusul de mal sus, este afară de di'l 

Chiar cei mai nevoiaşi Inţ~leg să 1 veniturile realizate de Stat dela (l 
VIna In lei ŞI cnlp In aJutorul ;:)ta- ulh:all..:; ~.:;xu i:lU1UHVW':;. tfl 
tului, acum când se cere să fie re- ; m 
făcută Ţara şi in special provincii- I Pentru intregul material a· 
le ce ne fuseseră răsluite de hoar- I părut În acest ziar - fără sem· SUC 
deie bolşevice. nătură sau cu pseudonim - mUJ 

Deci: cu mic cu mare subscrieţi răspunde numai d. Const, L 
din toată inima, cât mai mult, ca 1 Ştefănescut directorul noslrllt ,.v 
astfel opera de refacere să-şi a- ( car~ e totodată şi girant res. !tu 
jungă, grabnic, scopul. pODsabil. p, = • ~ 
BUCUREŞTI. 19 (Rador). Refugiatul Zt\HARIA. POP ,i·a 'ile 

Cantinele Consiliului de Patronaj deschis un Atelier de Tipogn fie in egu 
al Operelor Sociale. de sub con- Timişoara II, Str. 3 August Nr. 3310sa 
ducerea doamnei Maria general telefon 28·32 (colţ cu Piaţ:c Trai~n)tistl 
Antonescu. au servit aratuit in instalat cu maşină plană cu motor I Ju 
cursul lunei Iulie 1941 copiilor şi un variat asortiment de Htm, ale 
şcolari, - fii de concentrat; sau putând executa tot felul de impri.' lel 
răniţi. - 136.491 ospăfări (mase). mate in una sau mai multe colori: Irih 
Pentru familiile celor plecaţi sau cărti, reviste, invitări pentru toate eas 
bolnavi, s' au servil 9.733 mese ci ocaziunllp. circul~re, memorandt, ~eJ 
3-5 lei. hârtie de scrisori cu antet, af!te. aj. 

Penfru muncitori s'au servit registre, tabele şi orice lu~rări în. 
10665 mese ci 10-15 Iei, iar pen- t mercantiJe - curat, estetic şi in, şed 
Iru studenţi şi intelectuali refugiaţi cele mai avanjoase conditiuni. Irit 
23.102 mese ci 20-25 lei. . Fiind refugiat dela Cluj, cu o 

B ' activitate de peste 30 ani In artele II 
grafh::e din tari şi strâinătate, e o 
fapta romlnească să i se aCOT~e TG.-JIU 19 (Rador) - D. ge

neral Dumi/ru Popescu, ministru 
ele Inr:erne, a 10se, erl, la 19.-JIU 
unde a avui o conferinţă admini
strativă. cu şefii autoritălilor lo
cale. D. ministru de interne va 
pleca .,pn! Vuletu Jiului, ln ins
pectie adminisirativă. 

II 
Indicaţiunile apel medicinale 

"MAGUS" sunt aşa de multiple, 
lncât am putea-o denumi I 
apa minerală naturală pentru 

I 
regularea funcţiunii tuturor orga

nelor 
şi ca atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi ori când la 
indemână pentru prevenirea, com-
baterea şi vindecareaderanjurilor 
d)feritelor părţi ale orlIanismului. 

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

"Argus" anunţă,: Situaţia rnca
sărilor Statului între 1 Aprilie şi 
16 August 1941, este foa.te hună. 

I'nnl'l,rcu'. prin tin",,.,.,. c,. 1" ~v17 

dentă şi cereri de ofertă cân d veţl 
avea necesităţi de imprimate. 

Serviciu con,tiincios, punctual şi 
e-arantat. 

a 
BUCUREŞTI, 19 (Rador). - MI· 

nisterul de Finanţe reaminteşte 
contribuabililor C3ri au suferit pa 
gube de pe urma grindinei saU a 
inundaţiilor, că, potrivit dispoziţiu. 
nilor date, trebuesc să facă cere 
de scăderi, AdminisfraţH!or finan· 
ciare respective, Ministerul Finan
ţelor nesoluţionând astfel de cereri. 

'II _ 
In ţara noastră impoziteledi• 

. recte - În general - nu de
păşesc: 33 la sută. pe când fn 
alte ţări beHgerante impozitel.e 
au sporit până la: 60 la suta. 

Datorim Ţării cel puţin a· 
.......... " dU""&''''' .... lă. 

Subscrieti decit cu toţi, la I 
"Imprumutul Reintregirii Na· 
ţionale 1". 

~ ............................ __ .................................. r 

I Mod ă b ă r b ă t e ase ă Ş i c r o 'it ori el 

IOÂN COSMÂ 
(F o s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDlftiAN'D No. 6 .- TELEFON No. 16.62 ..................................................................................... 

- ~ -~~~~_'----.----~ -= ---- - - ....... _-----~~- --

it 
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La T~rilsa "IMINESVU" 
dp. ~t1b (l,nnilf1flpr"MI dnmt1ii1.d 

Flc;rian B,-ânzaş, 
din Cluj 

4ZL "AH 

cântă orchestra virfuosului Luţă loviţa 
~ldncdri gustuoase. Bucatarie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

ftf~~~~~~ţ~&~~~~~;~~~f~ Vinuri din cele mai renumite pivnite ~t~~~~~~~~~~~~~~i~ 
.......................................................................... 
:omD!licat~1 Preşedinţiei Consiliului I Pr~zentnr~Q, evreilor 
Miniştri In legătura cu ulata ajutoarelor I ~en.~~u. Olunclle de fol.os. ~bştesc 

., " u • ... Evre~l, IndtferenAt de gr~dul cu situaţia, adica DU au execu-cuvenite familIIlor mobihzatllor pe oa~1.1-au aT.ut~lQ IIfmata cu tat munca de interes obştesc 
domiclhul stabtl In Timişoara, prevăzută de lege D.U au or-

• '. A t"· 1 t · tI' I de la etatea de 18 pănă la 50. . .. : . 1 Cart vor ln arZla Il a a ajU oare Of pe care aDi împliniţi cari nu s'au pre- dUJe de rechlzlţU valabIle pe 
dă 'Ţara familiilor ostaşilor plecati la Jantă si I zentat la Ce;eul de .R~C!l'flt<U'.. anu.l 1~41 I 942 R~An nn an • .t:-_ ,'- r'- t'ă f' d it· f>; ă ţ . sau la Arena Sporbva "Elec- verlnţa eliberata de Cerc, In tfa s an '. vor t .aspru pe eps), a~ cra are l t~ica" in zilele anunţate p~in i care i se specifică situaţia ac-

- ŞI vor pIerde toate dreptunle I ziare. se vor prezenta, ca ulbm tuală, vor fi aduşi sub escortă 
termen de prezentare Ia Cerc ~ . A 

BUCUREŞTI, 19 (Rador). -
municat: 
. Vice-preşedinte al COD si
lui de Miniştri a primit u-
~ plângeri, din care rezultă, 
lin distribuirea ajatoarelor, 
tcomunele rurale, pentru fa
~iHe mobiHzaţilor, se petrec 
~eguli sau întârzieri. 
i.Dsa a luat măsuri pentruca 

t
isterele Armatei, Interne

t Justiţiei şi al Culturii Na
ale să exercite, priD. orga

,e locale, un control asupra 
~ribuirii. 
peasenaenea, prin comitetele 

t
~eDe ale Consiliului de Pa
aj, toli cei cari aU plângeri 
îndreptat, să le adreseze 
şedinţiei Consiliului de Mi. 

llri, cabinetul dlui Mihai An-

tonescu. până in ziua de Joi 21 August! !a Cercul de Recrutare ŞI Ina-
Distrtbuitolii cari vor fi in- J941 orele 8 dimineaţa. i Intaţi spre judecare Cur ţel 

drăsnit sa atingă sau să intâr- Acei evrei intre etatea de 18 : Marllale . 
z~e ~atl111 .. ~urat cu. care Ţara şi 50 de ani 'cari nici de data i După termenul menţionat mai 
ajuta famtlula oslaştlor plecaţi 1. • " 

1 1 t ~ •. tf~ fâ t W f' aceasta nu se vor prezen- sus, organele poliţiei vor In-
a up a ŞI Jer a s n a, vor 1 I t f' W iţ ' d t i d 'i i . aspru pedepsiţi, fără cruţare _ a, vor 1. urma~ ti . e OI': repr n e razI m nutl~ase ~e?-
şi îşi vor pierde toate dreptu- ganele pobteneşh, din casa tru aflarea celor cu Situaţia In 
riie. in casă şi cei găsiţi în neregulă neregulă. 
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Noul preţ al încălţăminlei 
BUCUREŞTI, 19 (Radar) - D. 

Oag~l subsecretarul de stat al 
aprovizionării a dat o decizie prin 
care se fixează Doul preţuri la 
lncălţămintea de toate categoriile = 

Incălţămfnfe standard: 

1) bocanci fără burduf pentru 
bărbaţt in cr~ntamin cu sau fără 
bizon, negri cu talpă simplă şi 
ramă, mărimea 38-42 loco fabri
că pe pereche 1147 lei, cu amă
nuntul 1340 lei, mărimea 43-41 
loca fabrică pe pereche 1215 lei 
cu amănuntul 1425 lei. 

bl femeiI 
Mărimea 35~8 loco fabrică pe 

pereche 1009 lei. cu amănuntul 
1178 lei. 
. Mărimea 29-42 loca fabrică pe 
pereche 1078 lei, cu amănuntul 
1254 IeI. 

Preţurile de fabrică se inţeleg 
pentru mărfurile loc o fabrică la 

sosit adev5rafa 
2) Ghete pentru băeU şi bărbati 

din rind- box sau bb:on ne~rtf. m.ll
rimea 22-23 loco fabrică pe pe
reche 529 lei, cu amănuntul 617· 
lei, mărimea 24-25 loco fabrică 
pe pereche 640 lei, cu amănun
tul "bU lei. Mărimea 26-28 loco 
fabrică pe pereche 804 lei, cu 

........ " ....... p.ll. ... ~!o ... "'l V4 plati ta pl .... 
timbrele de factură şi 4 la sută 
contribuţie excepţională pentru a
părarea ţării. apă minerală medicinală: 

în 'sticle originale. De vânzare la: 

"MAGUS" S. Ă. 
B.:-dl 

lângă 
Regele Ferdinand Nr. 1, 

·cofetărja "Bulevard" svre cazarmă 

1 
amănuntul 931 lei. mbimea 
29-31 loca fabrică pe pereche 

1

902 lei, cu amănuntul 1045 lei. 
Mărimea 32-35 loco fabdcă pe 
pereche 1068 lei, cu amănuntul 

I 1235 let. Mărimea 36-37 loca 
fabrică pe pereche 1186 lei, cu 
amănuntul 1377 lei. Mărimea 38 
-39 loco fabrică pe pereche 1264 
lei, cu amănuntul 1472 lei. Mări
mea 40-46 loeo fabrică pe pere
ch~ 1421 lei, cu amănuntul 1653 
lei. 

3. Pantofi 'pentru băeţl şi bărbati 
I din rind box sau bizon negru: mă-

1

, rimea 29-3 t loca fabrică ne ne
reche 857 lei, cU amănuntul lei 
997 lei. 

I 
Mărimea 32-35 loca fabrică pe 

pereche 951 lei cu amănuntul 1111 

I lei. 
Mărimea 36-37 loco fabrică pe 

pereche 1078 leI, cu amănuntul 
1254 lei. Mărime 38-39 loco fa-
bdcă pe pereche 1176 lei. cu a
mănuntul 1577 lei. Mărime 40-46 
loca fabrică pe pereche 1274 lei, 
cu amănuntul 1487 lei. 

4. Pantof{ din rind- box pentru 
a) fete I 
Mărimea 29-31 loco fabdcă pe 

pereche 857 lei, cu amănuntul 997 
iei. Mărimea 32-35 loco fabrică 
pe pereche 86J lei. cu amănuntul 
1002 lei. 

La Oretul CI.l IImAnl1nhtl ~om.pli
rAtorul plăteşte şi 4 la sută. 

bJ Incălţăminte nestandarizată. 
1. Pl:!otru tncălţăminte confecţio

nate mecanic r 
Pantofi bărbăteşti cu o singură 

talpă cel mult 1850 lei perechea. 
Pantofi barbăteştl cU talpă dublă 

cel mult 2000 lei perechea. 
Preţul ghetelor se maprează cu 

cel mult Lei 100 la pereche faţă 
de cod al pantofilor. 

Pantofi de damă, cel mult 1600 
Iei perechea. 

Pantofi de damă fantesii, con
fecţioD!lţt din materiale combinate, 
cel mult 1900 lei perechea. 

2. Pentru incălţămînte de serle 
lucrată tip- m~nĂ "Dt> .... ~.".. (_oed

nic sau de mână) preţul va putea 
fi sporit faţă de preţurile incălţă
mintd de serie lucrată numai me
cantc. cu cel mult 10 la sută. 

3. Pentru Incălţămfntea de co
mandă, preţurile pot fi urcate faţă 
de cele ale incălţămintef de serie 
lucrată mecanic, cU cel mult 20 la 
sută. 

Preţurile pentru incălţăminte 
[băeţl şi fete) la categoria 1 şi 2 
de mai sus. vor fi maximum cU 20 
la sută peste cele fixate la. tipul 
standard iar la categoria 3 de mai 
sus, cu maximum 50 la sută. peste 
cele fixate la tipul standard. 

4) Pentru· Incălţămintea de lux 
confectionati numai manual şi nu-

rContinuar. în pagina 4-a}. 
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Trei generali români 
decoraţi cu "Crucea de 
fjer" el. (. 

BUCUREŞTI, 19 (Rador).
Dnii general Petre Dumifrescu. 
comandatul uneîa din armatele ro
mân. şi generalii Avramescu şi 
Rocovita comandanti de corpuri, 
au fost decorafi de Fuehrer cu 
ordinul "Crucea de fier" clasa }.a 
pentru paginele de neuitată glorie 
înscrise in Ukraina. 

Decoratiile au . fost inmânate de 
către d. general von Schoberl. in 
cadrul unei deosebite ceremonii. 
III1Q"lUliI ~IIHIH 1II111111111!IIliillilii :IIIII!II Ii IIiIIIiIlIlIlIlIUllllllltII!lI1l1l1l1II1i1i 

Noul preţ al încălţămintei 
(Urmartl din pagina 3-a). 

mal dia materiale streiae (exclusiv 
talpă) comandată dia mcdele ale
se de client şi confecţionată numai 
de atellerele care vor cere şi ob
itne din partea subsecretariatului 
de dat al aprovizionării recu
noaşterea, că lucreazA. numai din 
materiale streine, preţurile se sta
bilesc astfel: 

PantoU bărbăteşti cu talpA şi 
ramă, cel mult lei 2650 lei pere
chea. PantoH bar cu pingea interi
oară, cel mult lei 2750 o pereche 
Pantofi cu talpă IntreagA, cel mult 
2850 perechea. 

Ghetele bărbăteşti cu talpă sim
plă şi ramă, cel mult 2000 lei pe
-rechea. Ghetelre cu pingea interi
oarA. cel mult 2900 perechea. 

Ghetele cu talpă interioară In
treagă. cel mult lei 2950 perechea. 

Pantofii de damă cel mult 2400 
lei perechea sau in cazul când fe
ţele sunt conbinate cu diferite ma
teriale. cel mult lei 2800 perechea. 

E C OUL 20 VIII. Anul XVII. 1941 Nr. - 2334 
................ ca 

După declaratia Roosevelt -Churchill .1 
Indiferent de ce proiecte se fac la WaslngtoD - se . precJzea2l1 

In situatiunea europeana va li decisa, la sfârşit, eXClUSi' 
Dumal de forta etnica a pODoarelor sanatoase ale Euro)' ( 
- fie ele mari sau m1ci 

BERLIN, 19 (Rador). - O notă le Va dicta Wall·Streetul. decisă, la sfârşit, ell:cluBi, II ; 

oficioasă declară I Din partea germană se de- mai de forţa etnică a tllhu .' 
După părerea cercurilor po- clară, cu privire la aceasta, că popoarelor sănătoase şi puter 

litice germane, comentariile pu- americanii, probabil, că au des- nice ale Europei - fie elema 
bUcate in Statele Unite, cu pri. tulă ell:perienţă in afacerile de saU mici. , 
vire la declaraţia Roosevelt- poliţIe şi gangsteri, iasă. nu aU In spaţiul vital europeulll 
Churchil, aU drept scop _ă a- nici o experienţă in politica mai ele sinlture vor fi stăpân 
plice doctrina Monroe lumii in- europeană. propriului lor destin, pe c 
tregi, şi să dea aaglo. sall:oni- Cercurile politice din capi- şi 1- au meritat pe depliD. 
lor, dreptul de a ell:ercita pu· taia Reichului au mai declarat, Şi orice Idei ar veni ele 
terea de poliţie in toată lumea. că, de altfel, este absolut indi- peste ocean, popoarele eu 

Sub acest baston al poliţiei, ferent ce proiecte se fac la pene nu se vor li.sa abăt 
care, ar Înlocui "Societatea Na- Washington şi La New-Jersey, dela misiunea de a creia o 
ţiunilor", popoarele europene cu privire la situaUunea euro- devărată comunitate a pop 
vor trebui să lucreze aşa cam peană, deoarece aceasta va fi relor, . f 
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Intreaga regiune situată la vest ·· de NiP'I" 
a fost ocupată de fortele uermaDo~româDe-ltalien ~ 

o exemDlara fratle de arme a realizat performante exceptiona' p, 
Inca 60.000 prizonieri capturati : 

. BERLIN, 19 (Rador) - Dela 
Car/i,ral gen"al al Fueherului 
Inaltul comandament al fort~loT 
armate germane comunică: 
. După cum .'a anunţat 

er: an vas de linie 
tone, UD cructşetor de 10. 
tone, 4 contra torpiloare şi do o 
submarine D 

printr'un comunicat spe~ 
clal, laptele de urmări
re dia sud al Ukralniel 
ia curaul cirora forma. 
ţluni germane, romAne 

• ........................................................ --- i t - ~ • I aliene, intr'o exem-

In plus O canonieră a f P 
scufundat~" o alta a fOlt Qr 
avariată. " a 

JvEW· YORK. 19 (Rador). -
transmit, : 

Corespondentul agentiei "D.NB.- piarA frăţie de arme au 

Cunoscutii comenlafori I Allen şi Peri P~arson declară, în .. New
York Times Herald", cd una din primele Indatoriri ale misluni/or mi
litartl am,rlcan, dela Moscova. va li aceea de a constafa, dacă se 
poaltl pune vreo nădejde serioasă, intr'o rezistenţă a arma/ei sovittierl 
in Slbe.ria. 

realizat performanţe 

excepţionale de luptă şi 

mar." au avut ca rezul
t t ocuparea întregei 
regiuni situată la vest 

............................................... - de Nlpru. 

D. ministru 
va veni la 

Radu Roseti 
Timişoara 

Atacul contra orafului Odessa 
şi contra cUorva capete de pod, 
unde se mai găsesc forţe sovi
etice, este in curs. Pe lângă ci
frele date cu privire la bătălie 
dela Urau, au mai fost captu-

D. Radu Rosetl ministrul Cui tu- D: ministru Radu RoseU va sta la raţi incă 60.000 pdzoaieri, 84 
rii Naţioale va veni la Timişoara Timişoara o zi, de unde va pleca la t .!ncuri şi un important ma te-

. peste câteva zile. Caransebeş, unde va asista la in- rial de răsboi. 
Dsa va avea O conferinţA. cU stalarea In scaunul de Episcop al In portal Nicolaew, a căzut 

reprezentanţll Corpului didactic Caransebeşului a P. S. S. Venia- in mâinile noastre următoarele 
din loc. mia Nistor. vase de răsboi aflate in şanti-
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Anglo-americanil 
cel' o confel'inţă Ia Moscova de teama unui al eloilea 

Brest- Litowsk,.. 
WASHINGTON, 19 (Rador). -

Corespondentul agenţi,i .. Stefani" 
transmite: , 

D. Williams Simms publică In 
ziarele aparţinând grupului Scripps
Howard, un articol, afirmând, că 
anglo americanii ar ti propus o 
conferinţă la Moscova. de teama 
anui al doilea Brut-Litowsk. 

Z' .. rJolul .... bUra ..... ". .G Le> .. J,d 
fi Washingtonul nu posedă nici o 
informaţie precisă asupra situat'
uni militare sovietice. hindcă Krem-
IJ __ J ,. .. 1 __ .11 .. ..;; J.,..,. IW ..... )W",n"'.o rlD_ 

legatiei tlnJ!leze di." Moscova, ai 
cărei membri nu sunt autorizaţi să 
iasă din oraş. 
Reprezentanţii diplomatici al 

St. Unite la Moscova au cerut 
să li 8e permită să facă o vi
zila pe front, dar ei an fost 
refuzaţi. 

Nici măcar misiunea militară 
_.,..,I.,.U",Ă tiin W a .. hin~ton. a
vând in frunte pe generalul 
GoUkov. DU este in curent cu 
ceeace Be 'petrece pe froDtul 
1'h:ăriteau si nu este in măsu-

ră să dea indicaţii, comandan
ţilor militari amuicani. 

Temerea de situatia critici a 
Moscovei este confirmată de 
m"ajul adreaat de dnH Roose
velt ,i Churchill lui Stalin, 
care cuprinde o aluzie, foarte 
limpede, la necesitatea de a 

precise. 

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 

Iar un doc platitor, incăr 
cu locomotive, a fost captll ' 

In cursul atacului cout . 
portului Odesa, aviaţia gelu 
mană a scos din funcţiuDe. P N 
lovituri in plin cu bombe 
mare calibru, nouă vapo :[ 
mari de transport şi trei "fi • 
de răsboi, printre care UD c A 
cişător de categoria I-a. ni 

Şi bătăliile din se stor 01 Ki 
şi Korosten au provocat ar 
te; sovietice pierderi ~raVf. , 

Dela 8 Au~ust au fost cap 
raU aici 17.750 prizonieri, 
care blindate. 123 tunuri. 
tren blindat şi un Import 
material de răsboiu de tot fel 

Avioane de luptă cu raza . . oJ 
mare acţiune au scufundat io le 
nul Atlantic, două vapoare de . 
meri cu deplasare totală de 20. 
tone care navigau Intr'l1o con 
bine apărat. 

Noaptea trecută puternice f 
maţluol ale aviaţiei In picaj, g r 
mane, ,i italiene au atacat iosta i 
ţlile din porturile Tobruk. .. it 

Lovituri in plin au fost inreg A 
trate la depozite de materlale Jli! 

pe cheiurile de descărcare, un 
por inamic a fost grav avariat. 

Noaptea trecută avioane engl 
de luptA aU aruncat bombe in 
ferite puncte din Vestul Germa 
Au 105t câteva victIme dlD rin 
rUe populaţiei civile. Paguba 
tară nu se semnaleazA. 

VânătorH noştri de noapte,8 
ţia de luptă şi artUerla p~a 
antiaedaDă au doborit 12 aVI OI 
engleze de bombardament. . ~ 

A vloane sOvietice IZOJil~'" ni! 
Incercau o incursiune in Germa lOc 
de Nord-Est, au fost siUte si r; 
inapoieze. din _d~ru_m_. ___ ., 
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