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••• » SillJicia lJU ÎlJdreptăţe,te 

nici abazal celal care ilJfrebrzillţea. 
ză 101'ţa, lJici lipsa de curaj a ce-
luI 'AH: ,:,cUcoiid fa IAla rcl~ 
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REDACTOA~E.ŞEF.l : 

• Clura- ŞcefAuesca 
1II11111J11IHII 

IA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
'ada Em. Ungllreanll, colţ cu 
Eugen de Sa voya, Timi,oara 

Cine Ila-,i apără drepturile, 
lJa le me, ită f" ' 

"UNIVERSULU 
Nr. 202, Anul 58). IUIlUI II I !Ii It 

. Telefon: 39-36. 

~aria o~npral A.n'nnp~"11 90 
a cununat pe doi rănili 

. . -' • • A • 

CODl~~nl~t. JHlpU~~a'I 
la Becicherecul Mare EŞTI 1, (Rador). -

, in capela Şc:alei 
- devenit spital pen-

răniţi - s,a oficiat eri cu
religioasă a doi dintre 

Illat~ritalll ţării. naşi fiind dna Ma
raI Antonescu preşe-

Consllfului de patronaj al 
sociale şi d. prof. dr. 
ministrul Muncii Să

i şi OcroUrilor SocialE'. 
remarcat intre invitaţi I 

, Veturia Goga t general 
lonuţlu, Alex. Cantacuzino, 

ins. Marinescu, Maria 
general Anastasiu, 

BăIAnescu, inspectoare 
Teocoru, l!eneral la re

Istrate SIăvescu, gene
Stângaciu, Cocă

nea ou, ('01. Popescu, 
_1_ 'T'~_A_~_ 1\,TR~_ 

dra Eva ĂureHan, 
ia 70Uu farmacistă, 

Crlstescu farmacistă, dra 
la.rft1AoloU,. Ta .. aoveo-.a'U 

Negreanu Nanes, 
şi daH prof. Oteteleşe

mInistru subsecretar de 
col. dr. Popescu. şeful spi

dna şi dr. Molefela t dr. 

mbjul1ca germonl. au 

: conte Libenstein, prof. 
nlllU,IIIIl\~llenSman, Locot. Stotrert 

celebrarea cununiei, 
Bărbulescu, a arătat 
puţine rostul actului 

".n"Ii.lt~lri,,!. mulţumind În acelaş 
dnei Maria general Anto· 
pentru popasul făcut In-
apără tori ai gHei precum 

ministru al Sănătăţii 
dr. Tomescu. 
răspuns dna Ălexandrfna 

relevând pilda de 
pe ministrul sănătăţii 

statului major şi a ce
fapt care consHnţeşte 

_.·.H~,~_ ce leagă pe toţi 

în clipele măreţe de 

incheiat apoi făcând urări 
perechi. 

de lăutari. Un bufet a fost pus 
la dispoziţia asistentej. 

Dna Maria general Ăntones
cu Insotit! de dna Alexandrlna 
Cantacuzino şi dna dr. Paulian 
a vizitat toate saloanele impăr
ţind daruri soldaţilor cad nu 
au putut părăsI paturile. 

Ei au desfăşurat 
ordinul Moscovei 

o vie agitaţie din 

Solemnitatea s'a sfârşit la 
orele 15. 

BELGRADt 1 (Radar).
CorespODdentul agenţie; .. O. 
N.B." transmite: 

Din sursă competentă Se 

declară că autorităţile au 

fost ohlfgate să ia măsuri de 
represiune contra elemente
lor comuniste din Banat din 
cauza reacţiunilor de sa bo 
ta; comise de ele. 
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, 
Dnii Roosevelt SI Halifa , 

au aVllt o IunRă Înireveclere 

In aceste condiţiuni 90 de 
fruntaşi comunişti originari 
din Banat au fost împuşcaţi 
la 31 IuHe la Bakerekul 
Mare. 

Se ştie că la Începutul răs. 
boiului germano.sovietic in 
Serbia sta desfăşurat o vie 
agitaţie comunistă pusă la 
cale de Moscova. Aceasta re
zultă de altfel şi din docu .. 
mentele publicate de auto .. 
rHăţile germane. 
!II1!11l11I1I11HIIilIIIIIIIIIIIIUnIJlIfJlIIUlillllllllIIlilllIIilIJIIIllIUlilIUIIIHIIIIII 

BUENOS A1RES'. 1 (Ra. 
(lor) - l,;oresponaentui 

S'a examinat situaţia din Extremal 
probleme relative la U. R. S. S. 

Orient şi agenţiei "Ha vas -ofi" a
nunţă: 

Amba::.alluTul Argentl
nei din LJma a comuni
cat ministerului afacerilor 

WASHING TON. 1 (Ro dor) , d~ ordi,! '!1i!itar relaiiv Ia Ru- discuta~ cu preşedintele ~tate~ străine că ostilităţile din-
- Corespondenfal agenţiei"D sra SOvletrca.. lor Umle problemele re'llnioarel t P i E t 

. . ; 

NB" anunţă că Lord. ul Halilax In declaraţiile făcute Ziarişti- la Exlremul Orient şi la situa~ re erJu iŞ qua lor au 
. B' .. lor Lordul Hali/ax a spus că a (ia viitoare. incetat o la ora 8. 
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pr~.~~:;t1~r*OJf::~~d Tribune', BCiriaoorco dlui Oobbel311dreaatii dIal prol. AotonealiU 
scrie că in cursul intrevederii BUCUREŞTI, 1 (Rador>, _/ fnterim al Consiltului de Miniş
a fost examinată situatia in D. profesol" Mihai Antonescu tri. a primit următoarea !'led
Exiremul Orient şi problemele vice·preşediute şi preşedinte ad- soare din partea dluJ dr. Goe-

bbels ministrul Propagandei Rel
C'huhti 1 

Dsale dlu! vice-preşedinte al 
ConsWului de miniştri. profesor 

UIlIlUIIIIlIHUIlIllIUIUlllliilII1I!!III1H1Il1lIHIIII!II ~':IIIII!I!lI!lIillrl"lUlIllilllllllllllllnllnnlllnllllll' 111111111111111111111111 :mlflllllllllllllllliilllllllllllllHlIHIUIIIHIlIlIHIII!UlIlllilIlllllllmlllllillllllllllnlJ 111I1m~If!IIII1I!IIIlIilIIUI Mi ha i A ntonescu],. Bllcure~U. 
Excelenţl, . 

Canalul ele Suez Simt din inimă nevC!ia de il 
vă multumi pentru prietenoasa, 
invita fie de care mi voi folosi 
îndată ce timpul imi v-a per-

a fost violent b b -' t mite şi totodată vă mulţunH~sc om arua pentru"remiterea amabiluluf dar. 
al cărţu dvoastră. 

de a via tia germană 
ocazie s'a servit BERLIN, 1 (Rador). - In Avioanele de bombarda., nice drept bază. 

masa în sufrageria in- legătură cu bombardamentul ment in picaj germane au Favorizate de e1arul ds 
.. ,~r'"nll. D. Petre Alexandru asupra ebiectivelor din Ca- vizat in deosebi un aeroport Lună, aparatele germane au 

l.fJ_ D ___ J __ -.._ _.A.--'-_-I.- __ s __ t. ~_ ~ ........... ____ ........-.-& ....:1,,:;:. __ - 4_ --5"---- Z' __ .. a .... ~ ... ., ... ~&- &~p-.; ... _._ ... ~U.& ull.l':;\;'.IYCI.C ce 

Din g(lrl"n"rQQ 9i carlo" ~""!!!< 
am desprins cu multă satisfacţie 
câtă înţelegere arătati Fiihl'eru
lui şi naţioaal-sociaJismului. Fiii 
convinşi, că senllmentele pOPO'" 
rului German faţă de poporld 
Român, sunt pline de pridenie, 
mai ales tn aceste Săptămâni 
grele ŞI p"ne ae glOnt; In care 

naţionale acompaniaţi mătoarete amănunte: veşte aviaţiei militare brita- le' fuseseră destinate. trupele aliate luptă cot la cot 
impotri va dusmanului mondial, 
bolşevismul, ,. . 

I I 1I11111111111111111111!JIIlIIIIIIiIIIIJIIIIIIJnllIIlIIIIIJIlIJIIHlUUIIIIHIIIIIJIfIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIlIII111111'"111111111111111111111111111111111111111111111 Artileria britanică a des-

tia engleza a bombardat. porturi finlandeze 
înainte de ruperea relaţiunilor 
Aoost atAo ca produs se.,.ZAţ;c IA Hcl,,; ... k.. 

1 (Rador). - Co- ţinând unor societăţi şi suedeze, care a fost anunlat prin ediţii 
" tul agenţiei "DNB" au fost atinse de bombe. Dease- speciale, că Anglia a început 
:lin sursă autorizată finlan- meni au fost priciDu:te şi alte acţiuni directe de răsboi contra 
urm!itoarele I pagube materiale. Finlandei încă înainte de rupe· 

finlandeze dela Ma- Mai multe avioane agresoare rea formală a relaţiilor diplo-
Linahamarl şi Pet~ au fost doborîte. matice. 

aq fost atacate de avJoa- In cercurile politice Hnlande- La Helsinki se declară, că 
Au luat parte la ac- ze, se subliniază în legătură cu ministrul de externe finlandez 

examinează actualmente situaţia 
vreo 30 a\l'foane de bom- acest atac englez asapra por tu- la urma acestui atac neprovocat. 

şi 1 de luptă. riIor dela Marea Arctică, care Se crede că se va trimite o 

chis focul doar atunci când 
primele bombe germane a
tinseseră deja hangareJe, bă
răcile şi avioanele. 

Cu toate obuzele ce e:z:plo
dau in jurul lor, avioanele de 
luptă I!:ermane au aruncşt 
cu precizie bombele greJe 
deslănţuind numeroaseincen
dU care se vedeau dela o 
distanţă de peste 100 km. 

Toate hangareJe aeropor
tului erau o mare de flăcări. 

M'aşi bucură foarte mult dMă 
aşi putea transmite personal la 
Bucureşti, Conducătorului gene
ral Antonescu, dvoastre şi (0-
tregului guvern al poporuluI 
Român, expresiunea acestor seD-
&.J _____ ... _ J .... ....1 .... 'a ..... "'" 0""' li U.I. l'Cl UU-

Da operaţiunile dIn Est. 
Vă rog excelenţă să primiti 

expreslunea deosebitel mele 
sUme şi urările mele sh!.c~re 
pentru munca Dvo!tstre. 

Dr. GoebbeliJ 
Numeroase e:z:plozii s'au -------..----........ -

auzit şi avioanele de vână.. BERLIN, 1 (Rador). - In 
toare germane care au ur- cursul violentelor lupte care 8'Q/I. 

deSfăşura! În sectorul Smoltns/( 
mat nu au mai putut găsi bolşevici au fost 101 111al addnc 

_":<1.1_,,, e de pe chei apar- a produs senzaţie la Helsinki şi notă de protest. 
obiective care să fi meritat lneereuil', O singard' dlv;;.{a Il 
truda de a fi bombarda te. făcut 11.500 priz'Jnleri. 
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FII~IALA CRUCII ROŞII 

TIMIŞOARA 
aranjează cu concursul Corpului de 
balet al Operei Româna, din Cluj la 
Timişoara, şi a Şcoalel de balet a 
041 •• 1 Tnhlt;T M A.DCU ____ 4__ ..1. 

balet al Operei Române, la data de 

3 August 1941 ora 5 80 d. m. 
ia TEtlT.ftUL COMUNAL, UD 

Recital de dansuri 
aaţioaale, româneşti, clasice, plastice şi caracter 

Crucea Roşie face un călduros ape-I la 
populatia Timişoarei de a lua parte la 
această producţie artistică, spriji
nind prin aceasta cea mai nobilă 

acţiune patriotfcă. 

Biletele de Î/Jtral'e, la cassa Teatrulf4Î: 
Preţul: Loje 400 Iei, Loc rezervat şi Blleon I. 120 lei. 
3tal 1. !oo Jel, ~tal H. ~U lei, ::staI III. 60 Iei, Balcon 11. 

69 şi 40 Jel, Galerie 30 şi 20 lei. 

Comitetul 

ECOUL 

Inştiinţare 
Intr'un ziar maghiar au 

aparut In mai mulle rânduri 
înformaţiuni asupra unor 
neînţelegeri Între Primăria 
Arad şi Uzina Electrică. 

Aceste Informatiuai tind 
la crearea În public a unei 
atmosfere ostile Uzinei Elec
tric •• 

Uzina Electrică face cu
noscut puclicului că toate 
decizi unile Primăriei de cari 
este vorba au fost atacate 
de Curtea Administrativă, 

cafe la 11 Iulie 1941 ajude
cat conflictul relativ la tarif, 
anuJâad decizi unea Primă. 

riei Ca ilegală. 
Uzina Electrică aşteaptă 

judecarea celorlalte neinţe
legeri Între ea şi Primărie po..,..... A •••• ., 1_ '1-.... • ... -
noscut publicului felul În 
care s'au rezQlvat. 

111111111111111111111111 JllIIlilllIUlitlHlllillIlIlJllltllllllllllHlIlllllIIlillilIlilIllI1Il 

Cinema APOLLO 
o spirituală comedie ame
d~C\Ila, plina ue ve:;elie în-

tr'un cadru elegant. 

2 VIII. Anul XVII. 1941 - Nr. 2321 ----------------
CINEMA" THALIA" 

o comedie delicioasă plină de picanterie 

. v·· prlmaVer11 
INDISURHTII 

CINEMA CAPITOL cu 
Olivia de Havilland 

• 
Mândri şi plină de patimă este dragostea tăl"ancei bogate. Soar
tea ei schimbMoare şi dramatică, ca şi dragostea nefericită pentru 

un cUl"ajos vânător de munte realizează fUmul de azi. 

ŞOIMANA 

cu 

Heidemarie Hatheyer Sepp Rist 

Reprezentanţiile incep la orele: 5-7-9 
Dumineca şi sărbători şi la orele 11 şi 3. d. m. 

Madteioe . Carroll Walter Woof 

Fred . Mac !orray 
Incep. Repr. 5-7-9 

Duminecă şi sărbători şi la 
orele 11 şi 3 d. m. 

I!lfătişează într'un cadru modern şi elegant, 
tele cit.ţdate, pline de picanterie şi humor a primei 
de primăvară asupra unei familii de burghezi bine 

Inceputul reprezentaţiilor 5-7-9 
Dumineca ~! sărbători la orele 11 şi 3 d. m· 
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MICA PUBLICITATE 
...................... I .......... _~ ............ ~ 

Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 XU Tel. 18.61 In centru Oroviţa, ieftin de 

Agentură generală de comerţ Timişoara II Strada 3 Au. 
gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 280/10723,941 
mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi închirieri de 
imobile. Toate anunţurile pentru vânzări de case, locuri, 
pământ, cum şi cele' pentru Închirierea locuinţelor, le pu. 
blicăm gratuit in dare, şi servim clienţilor noştri toate 
informaţiile in legătură cu formalităţile de către Oficiul 
de Închirieri. 

2 corpuri de case. 
Tu/ungerle, În circ. IV, la loc 
Ocozle: Băcănie cu 421 .' 

scrişi, cu preţul numai de 16J(') 
pentru inventar. 

De vânzare, 5 jugăre pămân~ 
celabile pentru locuri de case. 

Turna-Severin: de vânzare 
locuri şi case, cu preţuri foarle 
tine 

De vânzare 2 jugăre plmâul ~ 
la 1 km. de Timişoara, bun pen!n 
mă. 

Idem 7 jugăre şi alt lot de 9 
aproape de Timişoara. 

Casa cu grădină 216 stj pătrat 
250.000. 
Casă cu prăvălii şi 2 etaje, la 
Locur' de case: circ. 1. lângă 

naţia; circ. ./ 3 loturi, cirC. /li. I 
Mehola: Casă cu 5 locuinţe lei 

Case ieftine de vânzare: Circ. II. Cir. /II. Casă nouă, 3 camere şi depen
Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădină, dinţe, ta tranvai; casă cu subsol termi
apă şi canal in stradă; Cas'î cu 3 carne- nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po 
re, baie, bucătărie, camară şi separat ziţie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă cu 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; 4 camere şi dependinţie, curte şi grădi
casă cu 11 locuinţe având câte J, 2, 3 nă. Cir. V. Casl compusă din 2 came
camere şi dependinţe, curte mare, apă re şi dependiţie. cu curle şi grădini. 

şi canal În curte; casă nouă, cu 3 came- Frafelia. Casă cu 2 camere, antreu, 
re, sala, bucătărie, cămară, cameră bucătărie, cămară, curte şi grădină. 
pentru bae, pivniţă, curte şi grădină; zidire cărămidă arsă, pompă şi apaduct 
casă 'cu 7 locuinţe a câte o cameră şi Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- Idem, casă 1x3 şi 7xl camere ~ 
bucătărie, apă şi canal in stradă dinte, curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei pendinţe. 

Pentru anunţurile apărute în acest cadru a se adresa la "Dacia FeUxu , 

Portar sali Porliiretlsă, harnică, cu

rată se caută în Bul Regina Maria 1 

(palatul Băncii Victoria). 

Se caută un mogazlner cu bune re- caut cufăr mai mare, pentru 
ferinte la Banca Victoria. 

sporturi. Oferte sub .Solid" la 
Angajăm chelneri destoinici. Cafe-

neaua ... Palace·. straţia ziarului. 

Mod ... a b r o i t o .... . 
sca ŞI C 

• r I e ărbătea 

10 Â N COSMÂ 
(F o s t HOR BAT Z) 

Mare asorfiment de stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
TIM 1 Ş O A R A 1.9 BULEVARDUL REGELE FEftDIHAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 
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Ş t Î i n t are ~e~nâtnrtua Patriarhie a dăruit 'cărţile rituale 
l' ~isericile Basarabiei ~i Bucovinei 

evreii domici/iaţJ ia Oraşul Schim~uJ de telegrame dintre 1. P. 5. Sa Patriarhul 
., ....... a şi judeţul Timiş TOl'onlal N.icod;m J. general [on Antonescu 

;ooformitate cu Regulamentul referitor la Statutul Milf. 
publicat in Monitorul OHcial Nr. 164 din 14 Iulie 

aduce la cunoştinţa tuturor evreilor depe raza Cercului 
Timiş-Torontal următuarele: 

BUCUREŞTI, 1 (Rador). -
Patriarhill a ·dăruit cărţile de 
ritual pentru bisericile Basara~ 
biei şi Bucovinei. 

Schimbul de telegrame dintre 

dispoziţie în dar: cărţi de ritual 
in valoare dll un milion llli 
pentru bisericile din Basarabia 
şi Bucovina şi rugăm p' Dum
nezeu să vă dăruiască izbândă 
deplină" 

Nicodim 

(iei toastr, şi bisericii româ~ 
neşti pentru darul g,neros şi 
de inaltă semnificatie treşti~ 
m~ască făcut mult incITcalelor 
biserici din Basarabia şi Buto. 
vina, elibllrate de sub tirania cad au satisfăcut servlcful militar - inclusiv foşti 

Olt cip. rp.7.p.rvIL !ll1hnfltp.rl. p.fC'_ - Qf ~~r", nnQPclll Hv
se vor prezenta la Cercul de Recrutare Tlmiş-To-

1. P. S. Sa Patriarhul Nicodim 
şi d. steneral Ion Antonescu: u" . ""t T 1 d" - a "v~, '"nl .. ~l_. o~ W~.~~ C'l .. ~~ .. 1_: ",-,tsenca recunosca oarll ge- 1. e egrema e raspuns ge-
neralului IZbăvitor de Neam şi neralului Antonescu I Hristos. complectarea li vretelor în sensul prevăzut de re-
intregilor de Ţară, Vl pune la "Mulţumesc 1nalf Prea Slin~ General IOD Antonescu 
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1918 
1919 
1920 
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lQ26 
1927 
192B 
192~ 
19,J0 

1931 
1932 
1933 
1':1.:S4 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
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1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

manifestaţie Inălţătoarea 
patriotică din Recaş pentru realipirea 

Da~alaLi\::.i ~i Bucovinei , 
1899 
1900 Din inţiativa inimosului român cum un an din trup,tI Moldovei. 
1901 Gavril Ursu, Pretorul PIăşii Re- Meritul înlăturării Pericolului 
1902 coş, a avut loc Duminică 27 Iu- Roşu şi al infrângeril monstru-
1903 He a. ('., in comuaa Recaş, o osului colos bolşevic, care ame-
1Q04 mare manifestatie patriotică şi ninta Europa, ba chiar intreaga 
1905 naţională, pentru sărbătorirea omenire, - acest merit apare 
1906 marelui eveniment istoric şi na- magnjfic şi aparţine intreg ,vite-
1907 tional al realipirii Blsarabiei şi zelor armate româna-germane şi 
1'706 9. • .".0..4 ..... 4 .... "~Un.. In.. "nncll1,..;Hnri A~oH 
1909 La această sărbătoare, a par- Hitler şi Generalul Ăntonescu, 
1910 ticlpat o mare mu"ţlme de oa- despre care va" vorbi istoria tu

: 1911 meni, veniţi de prin toate sa- tUlor timpurilor . 
.. 1912t1ele ŞI comunele tlIn luueg cu- Ora corn au 'mUşIU' uşupru 

It .. 
It 

" .. 
" 

1913 prinsul PIăşit. S'a remarcat Îm- necesităţii apropierii şi înfră{i-
1914 bucurătorul fapt căI la această rii româno-germane, nu numai 
1915 manifestaţie, s'au alăturat cU in- pe front unde a dat rezultate 
1916 sufleţire şi foarte mulţi locuitori strălucite, ci şi aici in spatele 
1917 şvabi din regiune. frontului, în regiunile unae de 
t918 Adunarea s'a ţinut in marea secole trăesc la un loc români 

Evreii cari nu au satisfăcut serviciul mBitar şi nu posed 
de serviciul militar, adică cei ce nu au fost încorporaţi 
au făcut serviciul militar complect, se vor prezenta la 
de Recrutare Timiş-Toroniat pentru primirea ltvreteloT 
~Qsul prevăzut de regulament. 

Piaţă din centrul comunei Re- şi germani. 
caş, unde se află O vastă tri- Toate fngmentele lnsemoate 
bună, proasp~t ~onştruită!li fru- ale discursurilor, au fost des in
mos ornatăcu "verdeaţă şi ~u trerupte de nesfârşite urale şi 
portretele M. S. Regelui Mihai ovaţiuni In onoarea Naţiunii Ro
I, Conducătorului Statului şi Ma· mâoe, a Naţiunilor aliate, a M. 
relul Fuehrer Adolf Hitler, lângă S. Regdui Mihai 1, G~Deralului 
care fluturau dn.pelele romei- Antonescu, Marelui Fuehrcr, M. 
neşti, get'mane şi Italiene. S. Regelui Italiei şi Ducelul Mu· 

rea la Cerc va avea loc după CUm urmează; 
1941 OCd B :se pu:z;luUi eucll dg. 1941 uli.:s\;uţl 1919 
1941 ora 8 se px ezintă evreU ctg. 1942 născuţi 1920 
1941 ora S se prezintă evreii ctg. 1943 născuţi 1921 

. Evreii care din diferite motive nU au satisfăcut servi. 
, adică reformati şi scutiţi medicaH, dispensaţl condi

Irabln!) etc., dela 18-50 ani implinitl se vor prezenta la 
primirea livretelor noI, ia zilele arătate mal jos: 

Sept. 1941 Ora 8 ctg. 1913-1920 (născ. 1891-1898) 
S~pt. 1941 ora 8 ctg. 1921-1930 (născ. 1899-1909) 
Sept. 1941 ora 8 ctg. 1931-1940 (născ. 1909-1918) 
atrage atenţiunea acelor evrei care au livretele mllitare 

să şi le pună în ordine, sub forma de carnet şi curate. 
cu prezentarea la Cerc, evreU vor face dovada că 

Au luat cuvântul D· nii : Ga- ssolin!. 
vrU Ursu, pretor. preotul orto- După cuvântări, a urmat uu 
do" Ilie Donisie; fruntaşul şwab frumos program aTtistic, cu coo
Frlederich SchOrnig, primarul cursul artiştilor Teatrului Naţio
Recaşului şi dr. SepUmlu Russu. nal din Cluj la Timişoara, cu 
medic de circumscripţie, un fiu 1 numere de declamaţie, muzică 
al Arde&lului vremelnic cutro- şi teatru. 
pit. S'au produs d-nH: Liviu Doc-

Toţi vorbitorii aU subliniat tor, Mihail Lapteş, G~orge Ma
marele moment ce se sărbăto- tache, prof. Remus Adam, Ion 
reşte, de revenirea la patria- Fărăianu şi d-ra Virginia Bucle. 
mamă a dragilor provincii ro- Apoi s'au reprezentat piesele 
mâneşti. rupte cU sălbătede a- .. Liniştea Casei" de J. A. Basa-

rabescu şI "Florin şi Flodca". 
operetă de Vasile Alexandrf, ig 
interpretarea d-rel Virginia Bude 
şi a d-nilor George MatacIN. 
liviu Doctor şi Ion Fărăiallft, 
interpreţH fiind Indelung aplau
nap. "~roarea a luat SlarşH IU-
tr'o atmosferă de mare Insufle
iire şi entuzIasm. 

Inainte de a părăsi localita
tea, artiştii au donat SUma de 
1.000 Iei, pentru "Crucea Roşie-. 

INFORMATIUNI 
• 

SI' rUlnp in vp,lArll> .11ftlTft1" 

dentiştHor şi medicilor dentişti 
cari execută lucrări pentru den
UsLică din aur sau alte metale. 
..:ă sun, ob:igaţi la plata impo
zitului pe lux şi cifra de afaceri 
dela data de 1 Mai 1940. 

C( t cari vor achita impozitul 
in termen de 10 zile dela pu
blicarea. Ii se vor calcula Dumai 
majorările legale, la caz contrar 
li se vor dresa acte de contra
venţie. 

II 
ABONAMENTE. Pe uu au 

- 600 lei; pe şase luni-
300 lei; pe trei luni - 150 
lei; pentru instituţii de Stat 
şi intreprinderi particulare 
- 2000 lei. 

-0-

Pentru intregul material 
apărut În acest ziar ~ fă.ră 
semnătură sau cu pseudo
nim - răspunde numai d. 
COnst. I. Ştefănescu, direc
torul nostru, care e totodată 
şi girant responsabil. 

-0-curent cu plata taxelor militare prevăzute de lege şi 
Q BI .............................. ... 

aflaţi in străinătate pot fi reprezentaţl printr'un 
i sau rudă ori se pot prezenta personal, imediat după 
, lor în Ţară, făcând dovadă că sunt la curent cu plata 
Illllitare prevâzute de lege. 

ce nu se vor prezenta la datele fixate mal sus vor sU
legH. 

':erc. Recrutare Tlmlş· Torontal ; 
Col. Deac-Dragomireşt, 

Şef Bir. 2 Mob. Organizare 

Loc.-Col. Gh. Apostolescu 

Cruciada 
ntra bolşevismului 

PARTEA II 
evenimente prinse pe câmpul de luptă: 

de recunoaştere Masacral dela Lemberg. 
asupra unei fabrici de avioane sovietice. 

lie de cuirasate dela Minsk. 
aDe distrugătoare nimicesc bombardiere sovietice 

'.u .. · ....... oraşelor: Viln., Dunahurg, Kalvaria 'Ii Riga 
"Stuka" atacă cuirasate inamice 

. dârză pentru localităţile: Janova şi Schaalea 
depozit de muniţiuni sovietic aruncat ia aer. 

la "C AP-ITOL" 

CINEMA »CORSO« 
Vineri, 2 August, o premieră palpitantă 

Marele artist P E T E R 1.1 ORE 

lf( 



Pal!. 4 ECOUL ------
Comisarii 

" •• trag 
politici 

proprii lor In oamenII 
spre a le opri retragerea 

______ 2_VIII. Anul XVII. 1941 - Nr. 

D. Roosevelt a infiintat nn 01 
economIc de aparare al Statelor ~ 

WASHING10N. 1 (Ra- ne,/inante, răsboi rn 
dor). - Corespondentul ogritlllturei, com~rţu 
agentiei "DNB'j comunică: Justiţiei, 

Preşedintele Roosevelt a Noulo/lclu are mi' 
t • înfiinţat Joi un oficiu eco- de a adapta POlitirn 

BERLIN, 1 (Rador). - Un r coperlt şi care nu oferea nici de plecase. so.daţti Jlermani au nQmic de apărare care va nomiCă a Stafelo Jr ~ 
,,"ogI01on\ do faf",aierje sovietic v J1xut~cţje, compaoUle sovie- auzlt deodată rafale de mitraHe- . b' d . . . r!) 
Incercuit la Vest de Lacul Pef- dce alcli.tuite În largi valuri re trase in spatele soldaţilor fanfltona su co.n ucerea poll.uca precomzatăde 
pus a fost In intregime nimicit de asalt. au intrat în focul mai bolşevici şi au văzut prăbuşin· dtUl Wallace, vlce-preşe- şedmteJe RQoselJelt 
in ziua de 30 Iunie. multor mitraliere şi arunc.uoare du·se numeroşi soldaţi sovieticI. dinte al Statelor Un/le. vire la masurile ecan 

IncercArile repetate făcuie de granate ger~ane. Comisarii politici trasesed Din acest oficiu/ac par. menite să aSigurea ~ 
firă incetare de bolşevici spre E de subl!ntat că alte două asupra propriilor' lor oameni te miniştrii afaceriior străi- Iării. p 
a se deglja concenbând pe o ~ncercări similare dăduseră greş spre a opri retragerea. o 

câmpie incadra tii de două pl- tn acel loc. p . d f ImlllHIUlIIIUlillIIUllIIlilllIIlJIIUIIIIl,lIl11l11l1l1UlllilII1I tillllll!lIIllllimUUllllllllllllllllllllllllllllmllll!i!IIII1I1:IHllllmINI~. ; 
duri ia o distanţă de un km Când cea de a treia se opri rins mtre ou! ocurt, şi a· 
una de alta, au dat greş. în plin atac şi avu aerul că vrea cesta al treilea val de asalt Il 

Inafntând într'un teren des- să se intoarcă spre baza de Un- eşuat complect. 

1II11~lIl1l1mllll!lllllmlnmlllllllllIllIIHIllIlIlIllIfIIlIUIllIRIlIIIIII!lllllllnrumllll!UIIII!l1II11111U1I11I11I1IIlIIlIlIllIlHIINIIlUIIIIIIiIilIIiIIIIINllllUfillllllltlllllflillIllIlJlIIIlIIII1II1111l1l1ll1f1ll1llIllmUIlUlRm"mlmUII"IIII\1HII"~IIIillIUID 

Japonia este dispusă să menţină 

U. S. Â. 

bune 
relatiuni (U 

WASHINGTON. 1 (Radar). 
- Corespondentul al1entlei _ O. 
N. B" anunţă: 

relaţiunl bUDe intre cele două gretul lor f~ţă de acest Incident 
tIT'" iaO<!\. gw ..... ,UI.d 3taLelo.r Unne nu 

Se ştie că autorHăţ le japone.. era de acord să considere tnci
ze din Tokio exprimaseră re- dentul ca fiind lichidat. 

1IIIIIIlIIilUilIliIIUlllliIUIIlIIIHldIUlilIIIIUlllllUliHIlHIfI imlllllfllltllllllHlIlllllllllmmlllUliunllllllllUlllllllllllllllllllllllllilillll1D IIl1fl1l1Hllllllllll1ii 

Ministerul marinei america 
a interzis să se mai dea informaţiuni, 

despre mişcarea vaselor şi indicaţiun 
WASHINGTON, 1 (Radar). ştilor date cu privi" 10 
Corespondentul agentiei "D. sările vaselor de răsbOI 

N. B." comunică: şi orice altf' indicatii d, , 
D. Knox ministrul marinei. a tehnic. în legătură cu el 

interzis ofiterilor din marina a· flolid. capacitalea dt p 
mericană de a comunica zlari- a şantierelor amtrica1lf. 
lumnun.IUUlllUUIIUIU UJlUlllllmnUUUllHllfUI tlliIlUUlIIIIIlUJ.t!'mUl.'" JIIUmtlh ............. ·'~hh· .... , • .-_U •• ~I: •• m .... f1'P 

Statele Unite 
vor cere Angliei garan. 

D. SUUlner WeHes ministrul 
adjunct al afacerilor străine a 
declarat că guvernul Statelor U. 
nde a acceptat scuzele prezen
tate oficial de guvernul japonez 
cu privire la bombarda rea ca
nonlere! americane "TutuUali şi 
că deci incidentul este inchis. 

Ziariştii japonezi au cerut WASHINGTON. t (RadOl). ca Anglia În ce priv i 
- Corespondentul agentiei merţul din Canada. 
t, DNB« comunică: A declarat totodată . 

D. Nomllra ambasadorul Japo. 
mei la Washington a oferit gu
veroului american despAgubirea 
pentru daunele ineercate şi a 
dat asigurAri că In viitor nu se 

purtătorului de cuvânt a guvernului să Senato.1"U1 . Nye a declarat, le a<:o!durile comel'CÎa: ~ 
că a SGSlt tImpul ca Statele AnglIeI al' r3mâne i i 

dlui Unite să pretinda garantii din când se va termina ri ia măsuri fată de declaraţiile 
: partea Angliei in sensul că tn timp ce economia 

după răsboi Statele Unite Unite ar fi angajată ! SumnerWelJes 
VOr mal produce asemenea in- TOKIO. 1 (Rador). - Cores-
cldente. pondentul agenţiei .. O.N.B." a-

D. Sumner Welles a făcut de- nunţi S 

clara\l\le de mai fiUS după ee In cursul conferinţei de presă 
avu~ese Intrevedere cu preşe· de Vineri dimineaţă, ziariştii ja
dintele Roosevelt. ponezl au cerut purtătorului de 

eli nU se dă nlel o garantie in 
ceeace priveşte Il'lcărcătura lor. 

VOI' avea aceleaşi dreptud mult decât oricând. 
rnlIfIllUIl!ililllllllilllllliiIiIHlI::i;~llli!lIlIIllllm!lllllllml!llilii:iIlllillllllI 11!11il1l!!i1!;lilmf!!II;!lmf!!ilii!!IIIIII!llilllllmllllim~2. c 

lţ 

Sovletele an pier~ 1 
10 ultimele 24 ore. 112 a~ .. Associated Press" anunţă că cuvânt al guvernului japonez să 

d. NOJDllra ambasadorul Japoniei ia poziţIe fată de declaraţUe 
după vizita, pe care a făcut-o dlui Sumner Walles, prin care 
d.lui Sumner Welles a declarat acesta a arătat că vapoarele ja .. 
că este dispus să facă tot CQ-,i poneze nu urmează să fi~ reţi
stă In putinţă pentru a menţine nute în porhltile aml'!rlcane. dar 

Purtătorul de cuvânt a decla
rat ci deocamdată nu poate da 
nici o preclziue de oarece aş
teaptll rezultatele acestei măsurI. 
Vapoarele de comert japoneze 
vor continua să ancoreze in por
turile Statelor Unite luâodu-se 
măsuri dela caz la caz şi numai 
din punct de vedere comer~ 
eial. 

BERLIN, 1 (Rador). - În cursul luptelor ae ! 

Aviaţia "ermană a nimicit Pe sol au fost dIs ' 
cu prileJUi operaţiilor sale d 

IIHIU\I!llllllllml~ HHiliUlIIlfllllllllbUllllllllllmn:lIlmmlllllllllllllfllllUIIUllfnUIIIIIIIIIIilIIIIIlIIIIHIIIIIiIIlIUlDlIIHlltiIIII11!flillllllllllllllllllll!l1l 1IlIlII1IInUIIIllImilDIIIIliIIIlIlNIlIIUhlilllliliiiilli1lllihliiilllh :::1I11111111111l11l1111 1 n cu nun a te des u cce sin 55 a v ioa n e sovi etice. ro 

cursul noptii zlJef de 30 In t01al sovfetel I 

La Închisoarea SmoleDsk ~ Iulie pe frontul de RAsă- pierdut decf, În uItI 

B 1 
_. " '. - - rit, 57 avioane sovietice 24 ore, 112 avioane. 

O Ş eVI CII a u a sas 1 n a t SI '''."".'','''' .... I1I1I/I00'''"" ........ '''''' ••• ,",.'''' ... ,."''' •• , ... ,.,'''. __ , 

aruncat intr'o groapă comună 114perso;ne In EUIPt s'a, cODstlt 1 

BERLIN, 1 (Rador) - Cu număr de 114 persoane civila denunţaţi de camarazi lor că 
ocazia ocupATi oraşului Smolensk şi soldaţi sovietici. nu au ~xecutat ordinele pri-
s's fAcut o groaznică des- Medicul şef al districtului ca- mite anume de a distruge ma- ISTANBUL, 1 {Rador}. - sprfjin mai mare din par! 
coperh El tn inchisoarea acestui re a fost făcut prinsonier terialul de răsboi. Corespondentul ag~nţlei ,.ONS'· porului şi parlamentului. 
ornş, anuniă agenţia "ONS" şi care se află de asemeni in- D<!c1araţiile medicului şef sunt transmite, Ca şi in cabinetul pre 
după o informaţie primită. chis la Smolensk a declarat că confirmate de faptul că vieti. Preşedintele de consiliu egip· Sirry Pasa deţine in 

un nou guvern 

In curtea inchisorii s'a găsit lut t i d d tun a demisionat. Sirry Pasa. vern, in afară de prtŞf 
I d 16 victimele sunt in may'oritate me e a capu spar Ş e e i .1 

O groapă comună ungă e . - Insărcinat cu formarea noului consiliului de mlniştr fi I 

mttri, largă de 2 metri şi ju· medici, ofiţeri şi so'dati din re- scopenna unul ciocan de peste cabinet, a reuşit să-I constitue foliul Internelor. 
mltate şi adâncă de 3 metri. In giunea militară Smolensk. Ei 3 ligr. greutate cu care ele an fost după CUm se află din Cairo; Salem Sadek Pasa II ( 

ea se găseau cadavrele a unui au fostasasiaaţt deoarece au fost executate. In scrisoarea sa de demisie, mit ministru al aiacerllor 

111i:IIIlIlUIliUIlIIiHililIIlllllllUlIlII'HlIlIltIIliUIIIIIIIDNlIIllIIIIIlIUlIlIIIPINUIlU"flllUmUOmUlIlllllllullillllldlllltlllUIIHHlllilUlIIlIIUllllltlllHlIIlIIHlllllllllllllllllllmmlllUlllIIruIIIUIIIifUlumi .. ,UijUlIUIlIIlIIllIIIUIlUNIIHIlIIi Sirry Pasa a propus regelui F a- ne. Hassa Sadek Pasa. 
rul!: să alcătuiască, datA fUnd ministru la apărarea na 
actuala situaţie dificila, un ca- In cabinetul precedent, 
blnet care să se bucure de un parte ,i din noul cabinet. 

1II1tIlIllllllllHlllIlIllI!lIIlfllf:!iilJIIHl! 1!I001n1l1lllfllllHl! n!lUU!HIIU!lIl1nlll~WIIIIlIIIIIIiIIII!IIIKIIHl!nlflllll!lllll.llIlM!1lUI1lf11i Anglia a tinut să eviden1ieze 
ajutorul dat sovietelor In. Slal~le Unile. 
. se reSImte lIpsa benzln 

HELSINSKI 1 (Rador) - Co- atât mai mult eu cât intre Fin· aerian contra Finlaudei, pus la . ~ . dis' 
respondenlul agenţiei ONS tran". landa şi Anglia a dominat reia· cale de englezi. provoacă indig- NEW~ YORK. 1 (Radar) -1 noptii sa na SII mat 1. 
smite , ,ţU amicale şi. că atacul englez narea tuturor cercurilor.. Corespondllntul agentIei "DNB" benzina În stafele de pI 

Intrea~a presă finlandez! a fost lipsit de obJective mi}itare. comunic~ : . ~ . din Main. până in FloriGa. 
marile pi~r~eri pe care aviiaUa D~că prin atcdest .atac ~ a

t 
ur-

I 
Citiţi şi răsnârJcliţi 'Wi AShSf!Cgl~t'd P~es/ D~ukn(a dzin ceastă măsură esle nt 

a ... glo-sovtebcă le ... a inreg straI mărIt să se ev enţleze aJu oru r aş m on, C • le (18 m - •• " !!f6 
cu ocazia atacului îndreptat pe care Anglia intelege să-I dea E C O U L~~ nislrul internelor a cerul in- reducă mir o mar' maş • 
contra podului Pelsamo. Rusiei sovietice eate este con· " dus triei Pltroliferll in calitatea s~mal d, ben~nă,. rlala si 

Ziarele dedară că atacul ae- damnatii la piere, englezii au • • sa de repartizator al produse- lipsa CI se res,mte ,n tia 
rian f'nl:!lez este neiustHicgbil cu făcut () proastA ale~ere. Atacul ZIar ele curaJ româ,aesc lor pdrolilere. ea în timpul meniu. ,......; 

j 

Tipografia Coop. Naţionalâ, Timişoara' . 
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