
--
---...--

,. 
- ---_____ .DICriS in regislrul pu blicaţiunilor rPeriodice la Tribunalul Timiş

Torontu, sub Nr. '19 

\. 

DuminecA 17 August 1941 ldt XVII. - N ... 233~ 

DIIlECTOR: 

, .tia 1. Ştefănescu 
,11I!1I1I11l1!n 

4 pagini 2 lei 
REDACTO&IlE-ŞEFJ. : 

, rica Clura- ŞtefA_eseu 
, 1tI111l1l11WII 

• ACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
nda Em. Ungllreanu, colţ cu 
. Eugen de Savoya, Timişoara 

lUlllllililllU 

Telefon: 39-36. 

... "Fiecate pagiai 

tiilJ istoria aoaslri .'0 

.toarcem şi va carge 

lacrămi 1" 

Mihail Kogălniceanu 

er Borsenzeitung" 
despre generalul An· 
tonescu şi situa tia 
politică infernă a 
României 

Succesele trupelor aliate ÎD Ukraina 
Armata română a ÎDcelcuit' Odesa 

16 (Rador). - .. BerIi
Boersenzeitung" sede, sub tl

. • Unitatea României" că Intra
In război sub comanda gene
ai Antonescu, a scos ţara din 

in care se găsea in ultimii 

României a venit dela 
că poporul şi-a găsit, la 
in generalul Antonescu, pe 
torul care ii trebuia, după 

BERLIN, 16 (Rador). - Drept 
comunicat militar agentia .DNB- I 
primeşte, din sursă militară din 
Ukraina de Vest, tabloul prăbuşiTii 
tolale a a"malelor sovietice locale. 
ce se accenluiază din ce în ce. . 

In partea de Vest a Bugului in
lerior, lortele inamice au fost n.i-
micile. Odesa şi Nicolaev sUnt în
cercuitfl de trupele aliale.· 

La Est de Bag trupele germane 
rapidtl au ocupat regiunea minieră 
şi industrială Kriwoirog, in cotul 

Niprului, la 150 kilometri la Nord dul Bucovinei şi Baii arabia 
de marea N~agră. Aviatia a ata- răpită de bolşevici in 1940 • 
cat acolo unde inamicul nu mai TOT TRUPELE ROMANE 
poate lace mişcări de retragere. SUNT ACELEA CARE AU IN-

Dintre trupele aUate care CERCUIT ACUM, PORTUL 0-
luptă in Ukraina. Românii sUnt DESSA. 
cei mai puternici la număr ,i In afară de trupele române. slo
după cum se ştie, ei stau sub voce şi italiene, care apartin ar
comanda personală a generalu- t mat~lor regulate. ale, tărilo! res· 
lui român ,i Conducător al pec/IVe. vor venz, m curand, pe 

. I frontul impotriva comunismului, 
Statulu1, Auto~escu.. ca~e a a- formaţii de voluntari din Spania. 
vut marea satIsfacţIe sa recu- I Porlu1!alia. Flandra, Croatia şi 
cerescl pentru România. Nor- I intreaga Scandinavie. 

din iarna trecută. Generalul 
, u şi-a recâştigat poziţia 

odinioarl, fiind omul dela care 
a,teaptă valorHbarea forţelor 

alt;:: N",aulf,duJ. P~-oblemo. 11i1i11II1I1H111111t11li1111ll11ll11llUIIIIlI1I1I!IIIllIIIIIIIlIUlUllllIl;lIll1l1i1II111111W1III11I1l11U1111n1IRlIlI1!IIUIIII1I1Il1ll11IR1nIlIlUUII"llf'nUII1I11IUlIlIlllllnnnunnllllllllumlUPiII·ll1ll1l11ll1!1lllll1llUlIlIllllIIlllllllllllillillUUIlIIIlIUIi11111111110,111111111111111111111111 

Il este astăzi depăşită de a-
a creerU de forme noul în 

Naţiunii Române. 'Prima zi- ele subscriere Ia 
pas a fost I introducerea 

I Dănulescu In guvern. El fa
parte din generaţia 'dela 22, 

este de utlDaţionalism mal 

căreea generaluf Anto
l-a restabilit onoarea, se a
de forţele adevărat naţiona

"Iprumutul Reîntregirii'~ 
A fost un mare succes şi o adevărată sărbătoaz.e~ 

frontul intern este acum fron
L generalului Antonescu. 
1'1II1111111UJBllUltllllllllJllllinHIII111J111111111lUlmlllllllllUIIII1i1l1I11I1l1lJII 

1. prof. Octa V IOnicesct1 
vorbit la radio despre 
Imprumutul Reintregirii 

BUCUREŞTI, 16 (Rador). - In 
Capitală, prima zi de subscripre la 
"IMPRUMUTUL REfINTREGI
RlI" a fost un adevărat succes şi 
o adevăratd sărbătoare.' 

Numai la o singură Admnislra
ţie Financiară, ş' au subscris în pri
mele ore, 2 milioane şi jumătate lei. 

BUCUREŞTI, 16 (Rador). - D. Oameni din toate slraturile soci
'01. Octav Onicescu, preşedintele al" dela domni in haine negre, 
'Sei de finanţare şi amortizare. până la bătrâna care aduce solda 
vorbit, Vineri, despre "Imprumu- fiului său căzut pe câmpul de o
I Rei~tregirW', spunând. printre noare şi până la bunicul care a 
:ele, .. Imprumutul era necesar, v,nit cu nepoţtlii de mână, pentrucă 
spun cercurile bancherilor, _ şi ei vor să subscrie, toată lumea 
ntrucă condiţiile Imprumutulul îşi dă prisosul plmlru ruonstructia 
nt optime. . Ţării, aşa cum o făureşte armata. 
Rentabilitatea cursului rentelor BUCUREŞTI. 16 (Rador).
prumutului, este 7 şi jumătate Ziarul "Argus" de astăzi, in
sută. tr'un dooumentat articol, arată, 
Bancherii sprijinA Imprumutul, că "Rentabilitatea I VlPRUMU_ 
o.trucă oferă fo·arte bune condi- TULUI REINTREGIRII NAŢI-
ni de plasare. ONALE din 1941, este asigurat", 
~i economiştii cred, că Impru- Deasemeni ziarul evidenţiază 
ltul era necesar pentrucă el este că: "Imprumutul Reintregirii, 
imu) pas către o stabtllzare a prezintă avantagiile tuturor 
:ţii economice". Imprnmuturilor făcute până a-
1i1UI1UllllIUIIIIIIIJ IllUlIl1ll11l1ll1l1l1l1ll1ll1UIUlilNlllIllIIliU 1I11111111KIHIIJIlIlIIIIIIII"IIIiIIIIJII111111111111111111111111111111l11ll1II AllnllUl1 11111111/111 !lHllllllllllllillHIJI 

mii Boosevelt şi Churchill ~~ a;::li:
t 

o 8crisoare 

rvEW- YORK, 16 (Rador), ~ 
'''spond,ntul agentilli .. DNB
nunică: 
,As,ociat,d Press" declară. că 
~ernul din Wa.hington a publi
I textul unei .eri.ori ad,..,.ată 
Stalin. d, eătr' Roosev.1I şi 

; 
\. 

Jn 

Churchill. Prin această scrisoare. 
se propune că înalte personalităţi 
repr,z,ntând guvlTnele britanice şi 
americane. să meargă la MOleova, 
pentru a discuta cu Stalin proble
ma matlTialului d, războiu. dtl 
care Sovittl,l, uu nevoie. 

cum de Statul Român", eri, se fac cu mult elan, de clitre 
Ca atare el este Imprumutul cetăţeni, atât cei din Capitală cât 

cel mai bine aşeza.t şi mai a- şi cei din provincie. Cu toţii caută, 
ducător de câstig, decât orice care mai de care, să se intreacă In 
imprumut dinaintea lui. a-şi da contribuţia, pentru ca ast-
,D fel. Ţara. să poatâ fi refAcutl In 

Toate celelalte ziare din Capitală, provinciile reallpite. . 
au coloane multe, arătând avanta- Sumele i.căUte, de m.1cii sub
giile acestui .. Imprumut al Reintre- scriitori numai la ghişeele ad
girW, unele au chiar pagini Întregi. I ministraţiilor financiare. ia 

Se mai arată, că subscderile la ziua de Vineri, tolalizeaza 
Imprumutul Reîntregirii începute I 5.665.000 Jei. 

J01UIUlIIII1liUIlllllUHIIliUliliiliiliiliIIIliiIIIIliiiIIIIlllRlnllWmlKIIIliUIIUIIIIIIIllIDlIJII",IIIIIU1I1~1II1Inllnll!111II11I111I111l1IUIlUlUIlIIlIllUlnllllllIIIIDmlUIiUlIiRIil 

Conductă petroliferă 
între România şi Italia 

BUCUREŞTI, 16 (Rador). -
Buletinul de informatii italian, 
publică I O conductă petroliferă se 
va construi între România şi Italia. 
Ea va porni dintr'o localitate din 
România şi va ajunge la Fiume şi 
Trieste. Este un proect mai vechiu, 
dar care n'a putut fi adus la In
deplinire din cauza trusturilor 
ebraice, anl!to-franco-amerlcane şi 
a tncăpăţfnării guvernului sârb. 
Azi, el este realizabil, Iar traficul 
petrolifer spre Adriatică se va 
face printr'un canal, conjuc1ie cu 
DunArea. pe care vor putea navi .. 
ga vapoare de 1500 tone. Prin a
ceastA conductA, canal1l1 Duniirea-

Adriatică se arată şi el ca o foar
te apropiată reaHzare. 
BllaillllilillUUlilIlIolUIIlIUlllllllllilUIUlllnlIIIIlI1II11II111lIJllII.lliliIIIIJlUIIJIIDII 

AMS1ERDAM, 16 Agenţi .D. 
N.R" anunţă că postul de radio 
eng [ez a anuntat că Stalin a mul
ţumit lui Roosevelt şi Churchill 
pentru mesagiul ~ car, il-au a
druat. Stalin a declaral că va lua 
toate măsurile ce sunl n,cuaTe, 
~ntTU ca ajutorul acordal Sovi.
teloT de căI", Statele Unite şi An
gliei să d,a rezultat. cat mai rapid 
poşi6il. 
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Sfaturi agricole -, ':,:.. I Prezentarea evreilor .. 

Obtinerea uuui grâu de calitate i ~. p.~.:n!~~,~.u~~~e ~~r.~~~:~: .. ~~;;:1 
Tara ~oastră !find de frunl", ~ 2~,46 gr

f
·• fad gret~a(rk'" lu:";~;f- ~ tare Thniş-Totbntai se comunică I actele adUlare, acteJe de stu 

inlre ţăr!le a.lt~lcole, trebue să f trlcă a ost e 7, gr. me e, 1 următoarele:, . brevete de meseriaşi et~. 
ne ocupam serlOS .de această ra- .In parca!ele ingrăş:ltecu 40,O~0 I ETteiffoşti ofi,erl: subofiţeri, I Se atrage atenliunea că • 
m~ră ,a agriculturd,. • kgr. bălegar. greutatea la o mIe ,rupi; . hitafl 'Il iilHUutt. cu I Ce nu se vor prezenta de bu 

MaJoritatea muncilor agncole de boabe li fost d~ 28,06 ft, {;tr tlomiciUiu Ililbil in Timişoara I voie Ja locul, la ziua ,1 
se fac la noi· CU \"!tele, după greutatea hedolltncă ,a fO,:>,'! de . şi judeţul 'f~nil,-ToronUl. dela! amintită vor fi urmăriţi ,i t 
urma ~ăror mai avem UD ma.l'e 72,46 kgr. , . t cC:hitihgenteh; 1945 _ flitcaţi \ mişi in,faţa Curtii MarţialeJ; 
a\"antal - bălegarul de grajd. I Pe parceleJe lngr!$âte ctt60.0~tl Iti iuiu 19.23 _ ):lAbă 1. btUtUti- 1 
zis aurul negru. - Ca si \"edeţi kgr. balegar, ~teutatea ~Ia () mIe fetihd 1'913· tiăScHU Iti IUIU) i r'. 
cât de mare \"aloare are, \"oi da de boabe â fost de ~9.43 f r:, 891 lncluSl~t adiCă evtU Intre Il lndica1Junlle apei medicina 
un oxomplu eu O' IUCl:Q.cc:;. ", ... ce iar ~reutatea hectontrkă a fost 18 şi 50 ani ittlpUnilf. se 1'or "MAGUS", sunt aşa de ttlultlpl 
s'a experimentat la Staţh:lnea d~ 7273 kgr. ,', , , ' pnzehla ti Ateaa SpoHiTi I locAl am f:h:ltea.o denumi I ( 

Exp. Agricolă, Va l ill lui TraIan Pe parcelele logrllşale c~ N. Electricci dhl' Aleea bambra-, apa infneraid tmfutalif p~r 
-Dobrogea. P. K .• greuhtea la o nlle de vei, îa ziUa de 18 August 1941 1 regularea functiunii tuturor or 

1. Lucrarea ti constat din: boabe a fost de 27.68 gr" Iar ora 6 dimineata pentru forma ! n,lor 
parcele nefngriiş~tiÎ! - aşa ~Um ~ret1tatea h!. a fost de 12.46 kgr. rea detaşamentelor de lacru I şi ca atare nu poate Hspi din ni 
li fost cultivată toată suprafaţa Vedem deCI valoarea băl,~garu' prevăzute de Lege. ! un menaj, spre a fi ori rând 
semănată cu grâu. fără nici un lui. cât de mare este. ~ Nu fi", vor prezenta evreii! indemână pentru prevenirea •. e~ 
in/trăşământ. Gh. Segarceânu cad in zileJe de 3, 4 şi 5 Au. I bate~ea şi "\"indecarea dera~,url! 

2. Din parcele, pe care s'au LC.A.R. gust a. c. au fost revJzuiU me. I djfentelAor ,părţi ale or~an~smlli 
pus 20.000 kgr., 'btilegar de grajd dical şi posedă adeverinţă me-! De \"anzare: ~MAGUS S: 

3. Din parcele.·· pe care s'au dicală, elIberată de Cercnl de Bulev, Reg. FerdlOa~d No.l lan 
pus 40.000 kgr,. bălegar de grajd FJota Statelor Unite Recl'ntare Timiş.Torontal, ca Cofetărfa "BuJenrd • Cazarmă. 

4. Din pa rec le idem 60 .000 i m pr o prii ser vi ci uhd. ! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiii;a;;;=:wl 
kgt., bălegar de grajd este aata sa opereze c~utra 

5. Did pâTcele, pe care s'au MarUnU,u, AzurelDf. insu. 
pus N. P. K. I le' a V d I 

........... ~~.r= .............................. .. 

1 CA P UD LICITATE Nitrophosca este un ingrăşă- a Of apUIUi· er 8 8 
mânt in care se găseşte trei e- Dalarulnl 
lemente: azot, fosfor şi potasă 
(N.P.K.). 

Dupli ce a fost recoltat şi s'au 
Juat toate datele asupra cantHl. 
ţii, cu diferenţa, dintre parcele, 
s'au adus în laboratoare unde au 
stat până in luna Noembrie. 
cind le-am făcut analizele fizice, 
intre care am constatat marea 
diferenţA de greutate. 

In parcelele ne in~răşate ~re
utatea )a o mie boabe grâu a 
fost de 26,75 gr. medie, iar gre
ilffite-a hectolitdc1i a fost de 
69,73 kgr. medie. 

Ia parcelele 1ngrăşate cu 
20.000 kgr. bălegar, greutatea 
la o mie de boabe a fost de 

• WASHINGTON, 16 (Rador). 
Agenţia "D1\B" transmite s 

"Chicago Tribune" că flota Sta
telor Unite este gata să opereze 
contra Ma.rtfnicH, AczoreJort insu
lelor Capului Verde şi în sfârşit 
contra Dakarului. Din sursă com
petent! ziarul arată. că este ne
voie numai de ordinul guvernului 
pentru a inainta peste linia de a~ 

Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 ;x:u Tel. 18.6~:;~ 
Agentură generală. de comert, Timişoara II. Strada 3 Augllstalie 
Nl'.25 .. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 280/10723/941 Mijloceşlel:ncul 
vânzărl, cumpărări, schimburi şi inchirieri de imobile. Toat.~~ellt 
anunţurile pentru vinzări de case. IOC:UTi, pământ_ cum şi cel" tol. 
pentru Închirierea locuinţelor, le publicăm gratuit în ziare, $lJa\ia. 
servim clîeţltilor noştri toale informaţiHe in legătură cu for- pl~ 
maHtăfHe ce trebnesc in deplinite spre a fi aprobate de citt 

Oficiul de inchirierL 

pArare a Statelor Unite din Islanda!.. A A • • 

şi până in regiunea coastei Occi- I cASE DE VANZARE: I .PĂMANT DE VANZA~E Jn hotarul TI 
dentele ,a Africei. Două divizH au I CIRC. Il. 5x2 camere, bucătărie. cămatl I mlşoara: 1, 2. 5, 17, 20 Jugăre. " 1:1 

fOst 'echipate In vederea unei de- alimente, bae _ • • PĂMÂNT IN TERITORIUL CEDA~; IO~u CI' 

b ' .âr.d in coo erare cu flota Por- 1x3 camere, bucAtane. cimarl, bae, par· Jug. cal. 1. Ia 5 km. de gara Săcăşill,': lOt ' 
a'Cl.<t p . • f chet. teracotA.. _. . jug cal. 1. la 2 km de gara Medie,ul.Au. Wi, 

tugalfa este socotită ca reprezen- 7xl camere ŞI bucat~rle. rit (Satu-Mare), vind cu 40.000 lei pe ju' cii. 
tâod O ,bază posibilă de operatii! !x2 c~mere, budHârl.e antreu:. gâr, plata la Timişoara. sau schimb ca ani 
contra Ger'mlllleJ. t 1x2 ŞI 4xl ~lDere_ ş~ ~ucătănl. pământ in jud. Timi,.Torontal. BaU eucadţt\rh 

t 3x1 camere ŞI bucatane. în Timişoara. ' L 
.------------------------------; I 2x4 camere şi dependinţe, confort mo- filDl 

I dern. casă nouă, cu ţă. .• SCHIMB CASE: Oradea, Cfui, Satu.Ma_ 

CINEMA »C O RS 0« 

,O premieră senzatională! 

WARNER BAXTER 
.' 

în marea ăvenfură 
I 

Intoarcerea lui CISCO HID 
Reprezenfatiile încep Ia orele 3, 5, 7, 9. t 5 

l . 4lC~ăcamere depen plus prăvăJu, cu re, cu case în Timişoara. sau părn.ănl)ia 

1 
pIVlll! ' . d l T' . T -1 

!x3 camere şi dependi.nte. cu ba.: ld a JU eţu Iml'- oI'Onbu. fi' 
cameră şi bucătărie i ..' 

I 4xl camere şi bucâ:tlirie cu prăvălie. • OCAZIE UNICA: MOşie 84 pogoane 
C I I ' '. b ., 1 clădiri, conac absolut boeresc, la 10 km.l 

. CI~ . 1. 1x3 camere ŞI ucatăne, cu· de gara Strehaia-Mehedinţi-Jinia priocÎ.lR] 
PivnIţă. '" 'pali Timişoara-Bucureşti. urgent de yâ~·~D.1 
. CIRC. IV. 1x4 camere '1 dependinţe, ca- zare cu pretul de 22000 lei pogonul, Il'. 
si ftouă, ,1 care intrI fi cOIlacul Drum pietruit buo f'~ 

CIRC, V. lx2 camere buc/Uărie, curte, I pentru orice vechicol Până la jUmitate~r ~ 
grldinl (lei 150.000J. ,: I din preiul moşiei se poate lua imprumut al 

Ix2 camere. bucătărie, cămară, dela Creditul Agricol. cu dobândă de 5'tlJt t ( 
5xl camere şi bucăt4rii. pe fermeI) de 2-10 ani. iOl 
LOTURI DE CASE: circ. 11. 2 lofuri;! De "inzare doui case mari. ~e report. , 

cuc. 1lI. 2 loturi; circ. V. 1 Jot. eu câte 2 etaje, cirC. lJI. ,i IV. < ' 

,lai 
Pentru anuntariIe apărnte in acest cadru a se adresa I.talll 

.. Dacia Felix·'. telefon 1861 , 
_ fIUl 

SE CADrĂ un local da restaurant, de I GARNITURĂ compusă din una CI' 

preferin1ă in centru. a 88 adresa la " nap~a 2 fototiuri mari trase ,cu pluş ti 
Administratia ziarului. o ma~ rotundi 40.000 lei, de dnzare 

SE C AUTĂ f . I t f ri -~ . j În Strada Samuel MiCII No. 19 - Tlmi· emele a oa e, $e 08. .... ŞI ••. 
dnătoasl, la Inginer Profopopescu, şoara-Fabnci. langi tarnul cu api. Se 
Str, BoHntineanu N •. 1. pot vedea intre orele 13-16. 

~----------.. ------.... __ ........ ------------..... _ ...... --.. --. I şi Mbd·ă -c~ a croitori b ărbăteas 

10 Â N COSM'Â. 
. (F o • t HOR BAT Z) ,; 

Mare ,aso~tirnent de stefe fine, desene exclusive şr articole, 'de modă bărbătească' 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERD!~A.NDNo. '6 '-::I~LEFON Ni) .• 6-62 
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La Terasa "EMINESCU" . de sub conducerea domnului 
Florian Brânzaş, 
----- din Cluj 

cântă orchestra virfuosului Lută lovita. 
~.lâncări gustuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

~~~~~ţ~~~~~~~~~~~~~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe ~~~~~~}}§ţl~f~~~~~~ 

t -

claratia comună Cburcbil-Roosevelt , 
NEW- YORK. 16 (Rador). -

Agenţia .. DNB" anunţă după "As
soc/aled Press" din Londra că 12 
aviatori americani care lac parte 
din serviciul american transatlantic, 
au fost omoriţl Joi, în cursul unIi 
ciocniri de avione. este UD WilSOD plagIat, . care nu are cel 

putin beneficiul noutătii 
In acest accident au murit in 

lotal 20 de persoane. printre care 
se afLă şi d. Arthur Purvis preşe
dintele comisiei de cumpără/uri 
britanice, in America de Nord. ,LIN, 16 (Rador). - o notă anglo·s3xonilor exfstă o libertate a 

să declarA: Comentând decla- mărilor pentru toţi, deci şi pentru 
comună Churchill· Roosevelt sta tele totalitare 1 

I ile germane spun că pute- Vrea Roosevelt să desarmeze 

!
lglo.saxone să vină in Ger- bazele sale? Este el dispus să pă

. să ia armele dacă vor să ~ răsească ideea unei flote in cele 
lIeze Reichul. două Oceane şi deci incercuirea 
paganda acestor ţări Iasii să Japoniei? Este el dispus să revină 

l;revad!!. o declaraţie scoz31lo- la doctrlD~ monroe 1 Ce Intelege 
!Iercurile germane nu văd in el să facA - pentru a combate bol
t(a!le Jn~ă, decât expresia u- şevismul? 
II!ncurcătud, chiar comentarul ROMA. 16 (Rac/or). _ Redac-
1~~el1ter" pare că nu vrea!lă torul diplomatic "Stefani" scrie că 
1. tot, deoarece a declarat. c!l toate comentariile internationale 
italia Churchill-Roosevelt este privitoare la declaratia Churchill-
j:nplu schimb de vedere. Roosevfllt se pol rezuma astlel: 
~ter vrea să arunce in spatele Wilson plaaial care nu are cel 

cei slabu! rezuHat al acestei putin beneficiul noutăţii; e un sa-
,rit, spunand că ea a avut per- V .. rsailles cu circumslante a-' 
a iniţiativa Roosevelt. gravate, pentrucă nu a tinut uama 
,reamlnteşte la Berlin, că de 20 de ani de experienţa dure
:ele declaraţiei se aseamănă roasă şi plină de sânge. 
u cu punctele Wtlson. I 

,Wilhelmstrasse, se deaclară AMSTERDAM, 16 [Rador). -
~că loată Europa nu numai Ăgenţia "DNB" serviciul de infor
banla a făcut trista experienţ/i 11 maţH britanic, anunţă că d. Sum
~trlnei Wilsoniene din partea I ner Welles şi Harry Hopkins au 
~nă s'ar pune o Intrebare declarat la Portland: 

!fmania . are· 4.000.000 prizonieri 
~RLINt 16 (Rador]. - Co
~ndentul agenţiei "DNB'~ 
emite: 
tr'o conferinţă a specialiş-
armatei germane s'a re· 

francezi. . I 
Numai in ultimile zile 50.000 

de prizonieri uu sosit la eha
lons Sarmarne. 

Câte teatre 
exista În Heleb 

I că Reichul are astăzi im
ionanta cifra de 4,000.000 
lnieri .de război. , 
ancezii se bucuri de UD 1 
,menl excepţional, fapt; 

guvernul din Vichy a 1 BERLIN. - (Uta). Revista Eco- 1. 

~~i~, impreună cu presa. : nomie şi Statistică" a făcut "soco- I 

IIclt1a germano-~rance~ă j teala că. in Germania a funcţionat I 
,permanen~ dovedttă, ~rll! ; in anul stagiar 1940 1 41, uo număr 1 
ea in ţara, de prizonieri I de 335 de t. eatre cu drca 300.000 

de locuri. şi 142 teatre in aer li
rzpe auslrialiene, ber, cu 266.150 locuri. In afară d.~ 

l acestea, sunt fncă 175 de companll 
Ia Sin"yapore I teatrale fără clădiri proprii, iucând 

b în turnee pe scene de teatru oca-
'W·I0RK, 16 {Radorj. zionale. La Berlin, la 10.000 10cu-
:pondenlulagen(iei "D.N.B." Hori revin 82 locuri, in Bavaria 
lică: ftABSociated Press" a- 19. In Saxonla 42, In Prusia Estici 
din BingapoTYI. că Vineri Q 21 şi Wartheland numai 7 locuri. 

un nou mare transport de Sunt teatre publice 52 010 din tea
uustraliene, compuş din dl- trele active:. E demn ue remarcat 
elemente vIe armatei. Parte că număral membrilor scenei, apar
, aceltfl trupe au rămas 1. 1inând la 267 intreprinderl. teatrale, 
POre, iar restul a fost in- însumează. 39.285 de persoane, ditl
li Spre diferite I regiuni dJRtre cad 93,3 0 /0.: fac parte tiin tca-
!Zia'_b .. , .. " trele pubJice. . .. ,~_. . 

.. Vinerea seara. sau Sâmbătă di
mineaţa va debarca preşedintele la 
New-England. 

Se aşteaptă ca Imediat după de
barcare preşedIntele să dea amă
nunte asupra declaraţiei comune. 
.nE p • 

lmediat după ciocnire avionul 
pe bordul căruia se aflau amfTi
canii ce urmau să fie transportati 
in Statele Unite, a fost cuprins de 
flăcări. -

Construcţii în cartierul "Vatra LUI11inoasă" 
BUCUREŞTI, 16 (Rador). - D. 

dr. Dănulescu ministru subsecretar 
la departamentul Muncii. a vizitat 
ieri cartierul "Vatra Luminoasă·, 
unde se clădesc 92 case pentru 
muncitori. Dsa a fost Insoţit de d. 
Langer consHlier la Legaţia Ger
mauiel-şi de archttect Aprlhănea-

nU director general al Cassef Con
strucţilor. S'a decis ca in acest 
cartier să se înceapă conslruirea 
unei clădiri destinată pentru şcoa
la primară. a unei săli de teatru 
şi cinematograf. Tot aci se vor in
cepe noui construcţii pentru func
ţionarii publici. --A sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MA G U S" S. Ă. 
B~dl Regele Ferdinand Nr. 1, 

lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarm~ 

, , 
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Pa~. 4 E C OUL t 7 VIII. Anul :XVII. 1941 Nr. - '~1 -----
• Bombarc1rlmenfele aeriene ale Axei 

au , provocat pagube enorme la 
TIl'YJtQAI>t. t~ (R ... do&"). - Cu~ 

respondentul Agentiei .. StefaaiU 

transmite: Presa egipteallă a
aunţă că din cauza lipsei tot 
mai accentuate a mânei de lu
cru, comandamentul britanic a 

hOlara, sa fOlosească prizonie
rii 1. lucrările pentru curiti. 
rea dărâmăturUol' din Ale:Ean
dria ,i din ~ona Canalului de 
Suez, unde bombardamentele 
aeriene ale A:Eei, au provocat 

Alexandria şi Suez 
pagube enorme. Ziarele arată 
că oraŞlIl Cairo este invadat 
de peste o Jumătate de milion 
de refugiaţi dill regIunile bom
bardate, fapt care sporeşte lipsa 
de produse alimentare. 

IUIII:iUIIIIIRIIIlUII!IJlIlllllilllillIIlJlllllllllnllnJ:mlnIIlIlIIIIIIIUlllljillllllllllli1IIIIIIlI IIiIIIII'III II!llllrllllllllll,;UrrJUIIIIlIHIIHIlIUIlIIIIIUllllilili1nlllllllllllllllllllllllllllllJl INIIIIIIHIIIIIIIiIIlIIIIIIIIlIIIiIlIIUIHlllnUllillilllll;UII II IIUII1Uilllllllll1I1l11l111ll1l1 

o manevră , abilă a dlui Roosevelt 
pentru a-l putea refa,za pe d. Churchill 

BERLIN. 16 (Rador). - 0"0- viciul militar, nu se datoreşte "u- a-i îngădui să se opună, bazândua 

fă oficioasă declară: mai înlâmplării. ci npreZintă mai se pe lapte reale, proprunerilor 
Ziariştii americani din Slu fe le , U- degrabă un rezultal pregătit, cu lui Churchill, ca Statele Unite să 
nit, acreditati la Berlin, declară grije de d. Roosevelt, hindcd a- intre in răsboiu contra Germaniei, 
formal, că adoptarea cu o maiori- cesta vroia, cu orice pret, să-şi adică să ii răspundă. că el nu 
late de 1 vot, de către Camera procure Înainte de intrevederea şa poattl să ia o asemenea hotărîre, 
reprenntanţilor din Washington, cu Churchill, un alibiu în dome- dat fiind rezultatul votului, dat d~ 
a proectului de lege relativ la ser- niul politicei interne. Aceasta. spre Camera reprezentanţilor. 

UIlIIIUllIlllllllllli1l11l!11 ; UHllIllJIIlilIlliIIiUlIJI.lll i IIl!IIU1!:amUIII!!!Il11I1IlUlilllllllllliliil!IiII1HlIii , mWlilUllllIIlliIllI!!lIIIlIUlllllllllllilllllllllllllllIIlillllUllfllll!llnill!lliilllllll!ll11l1l1ll1l1II111!11I1i1iiliI!lIlIIlUIilIlIIIII!li!li!IJ!li~,lInllU!III1i!lIlIiIllIiHiiili 
, -

Veteranii catolici din America 

INF08MATIUNli 
Din pricina crini d, hârti, ; 

piata noastră. sunt4?m ".".ili 
Icoat,m .. Ecoul· in actualul fo 

• 
Se aduce Ia cunoştinţâ gen 

cl ofiţeri, subofiţeri şI trupa 
rezervă, cari aparţin Reghnen 
CăIăraşi din Craiova şi cari n 
primit nici un ordin de DJobii' 
sau de rămânere la vatr~ si 
prezlnţe imediat la regiment 
garnizoana Craiova. pentru 
clarifica situaţia militar!. 

• 
Subsecretariatul de Stat al 

riDei, aduce la cunoştinţă celor 
teresaţl, că examenul de admi 
în anul 1, al Şcoalei navale, se 
ţloe la Universitatea din Bac 
ia emHteatrlll mare, etajullll 
sala de curs dela etajul I, (Fa 
ta tea de farmacie), intrarea A. 
latul Univ~t'sităţeif' . 

Tott candidaţii vor fi prezen 
ziua de 20 August 1941, o 
dimineaţa, fn amfiteatrul mare, 
III, pentru trecerea 
medical. • 
, Pentru intregul material ' I 

protesteaZă Împotriva ajutorului dat Sovietelor ::~::ăi~::e~~zi~s;;~::jm 
. ,răspunde numai d. CODIt. 

NEWYORK, 16 (Rador). - Co- tataţhlor răsbolnlce şi socoteşte cl 1 America ar h"ebul să se fină de- Ştefănescu directorul a08j 
respondentul' AgenJiei .D.N.B.· nu există nici un motiv ca Statele parte de răsboiul din Europa şi I care e totddată ,i glraDt r • ' 
transmite I Unite să intre tn răsboiu. Asia. I poasabU. , .'. 

Confedera ţla veterani l or a meri - 1II111llJlllililililIIIliHilIIIIJlIIIIIWIIIIIllilliliJIIUIIUIIllllUlllllfliIIllllmlmlUlInulUlllllrlllHI1II""II'"lInIllHllnlillillllllllllllll!llll!lIl1l1l1l11l11l11l1ll1ll11ll1ll1lIll!llllllllmU:IIIIlIiIlIiIIlHIIIiIIIUilllllIlIliHlllllIllIlIIUllllllUKUlIW IUlIIllIltllllll!l!M, ,'.:,. tI: 
caol, catolici, anunţl .. Newyork 
Journal ameri:an", a adresat pre- l' M f d K -1- . 
~~1!n~~;; !~::t::I~ă t:p~~;:!~a:~ A pelu I d ui an re • loge(t 
i~~~~ll!~~t3e:as~vT~f:f~;. Unite io- către Germanii din România pentru a subscrie li; 

Milioane de creştini, declară seri. "Imprumutul Reintre o-irii" '. il 
soarea, au fost masacrate de regi- ~ . ,p. 
mul bolşevic. numai pe motivul ci BUCUREŞTI, 16 (Rador). Mlnt- contrfbue la reconstr'lcţia Ţării. cu care armatele aliate ale Germanl1 ri 
victimele erau creştini. strul Germaniei la Bucureşti, d. deosebIre insă, In provinciile eli- şi României aduc, in fiecare ~I , • 

Veteranii catolici sunt convinşi Maofred Von Kilin~er a lansat ur- hp!rate- 0;1.0 .. ub jugul bol"cvlc. Mu- lupte grele, sacrlUciul lor san~a 
eĂ ~jutorul AmericAO iu l"yuarea matorul apel, adresat germanilor bilizarea populaţiei In vederea a- ros pentru eliberarea Europei. jlll. 
Sovietelor DU va avea alt rezultat dfn România, c? oc~zia .. lansării cestel acţiuni 'de Imprumut, CODsti· Susţinerea acestor acţiuni m~d 
decât slăblrea Statelor Unite şi in- .. Imprumutul Remtreglrii : tue un sector al frontului de lup- tare. prin jertfe fin8nciare, cor~//I 
filtrarea In America a ideilor ale- Guvernul ~eneraluhd ~ntoneSJcu ti. Intern, care trebue sa se infă- punde atitudinii soldăţeştl a U~fG 
ehte ale lui Stalin. a adresat Poporului Romao, un 8- ţlşeze la fel de hotArit şi de pre~ popor Banii cad suot ascun~ II 

Confederatfa este impotriva agi. pel. ca prin jertfe financiare să gătit ca şi frontul rlsbolului, in ciora~, banil cad sunt tezaur 
IIVlIIlUliUllHllilllIIRllIIKlIlIIlIHUUlIIllilIIlIIHlllllllIIllllllllllllllllIIlIIlllllIIliHlllIllllnllll1iRlIIIUIIlIiIIIIiJIIIIIIiIlIIUI IIWiJlHurruuulUllIllilllllUllUllUllUlllJlllllIJlIlIJlllilIllHllHllllllIUlllllm 1lI1lllllllllllllillIHI1IIUlJnllllilUllillli UIHUIIIIlIIIUIIIJIIIIIUU., într e tre zor eri i le bă o cilor, ba . lr 

Cel dlnt41 voluutarl , din DaDulul oeallpii ~~~rr~~~~ Ş:;i:~;:;~id:~::~~~~~: 
FraţII noştri din Banatul fost iu- turi, Jandarmerie, Chestură, in I Soarta a foşt vitregă CU voi Ira- care sunt decisive pentru destln!nl 

goslav, imediat dupl ce Ţara Ro- frunte cU d. Lt. Col. Stanciu Şte- ţi Bănăţeni. cdci O bună parte ati le veacurilor.. 
mâneascl a inceput războiul sfânt fan, preşedintele unei Comisii spe- rămas tot sub sfănâniro _"'Ii; ... ;; Dog .. ~U ~. ~uu;u au dalu. 1o ~ 
impotriva bolsevicilol'. ~'Sll' " .. D ....... _ 81al ... , 1_ .. 41, .. a~ .......... v ... ul U,OC II tace Aţi şuferit. ati îndurat toattl Inţeleagă şi să contribu.e prin it

J
r 

tat prin delegaţii lor, domnului ge- lucrările de triere şi repartizare a umilintele dar nu v'oţi pierdut nă- fa lor financiară. ' ,r 
neral C. Oragallna. solicitându- i să voluntarilor. dejdea. In semnul camaraderfel de a 111 

facl demersurile necesare pe lângă La ora 5,20' trenul cu voluntari Voi. lura~ Bănăţeni. veniti sa d j 

l 1 A fO româno-germane, nU se vor a laI" domnul genera on ntonescu, IntrA in gara Stamora-Moravi'a, or- luptali ca voluntari alături de Ira- ~ 
b • lături mei GermanH lrt pentru ca şi ei sl poată lupta su chesira inlonâod .. Pe al nostru steag Iii voştri cari au băgat groază in România _ precum işi face dat~( 

drapelul Patriei-Mame. e scris unire". duşmani - la ei acasă pe pămân· ria soldatul german pe frontul 'al 
Domnul general Ion Antonescu, Grupu] de voluntarf e compus tul Ukrainei. ...1 

~onduciHorul Statului Român, a din 950 ostasi. :1".1_ 5 ..... 60.' 't'UItU'U araU'l b:i;:To;i; .. lr~~;:nst;~;ţi;io;~I:ăJ 
-r-.L-.. ~_v'_1 ay"u""u ~" \loc un Vupl debarcarea volunlarUor, lumii Întregi. ci Neamul Româ- ' 

f I S 7 rz'II'lf inalt pstrJotism al raţi or băDăţeni d. Colonel tanciu a tinut urmli- nesc UNA ESTF, că prin jertfa ' 
şi a dispus sA se facl primirea şi toarea cuvântare. voastră doriţi. fi liberi laola1- J i Ila, 

I . ţi Să vă acoperiţi de g or e1w-, ' C repartizarea or, pe umtă . B1NF A ŢI VENIT! tă cu toU fraţii iatr'o ROMA. 
pentru fala ,1 mâadria neal11rltl 

Primirea lotâluluf detaşament s'a De 20Q() de ani ati fod plantati NIE MARE şi pute rai că În ho- lui, o să vă Îllapoiat! la case 
făcut, Vineri 15 August 1941, in p, aC6st pământ al Banatului - tarele ei fireşti. voastre libere Într'o Rolllini 1 
gara punctuilli de frontierl Stamora d, 2000 de ani v'aţi păstrat: Iim· Noi, RomiDU, nu dorim ceea- Mare ,i puternică cu toţi fii '!! 

Moraviţa. ba. credinta. obiceiurile fi mândria ce este al altuia. cu BANATUL. Iftl •• d 11'1 yeC I 

Intru Intâmpioarea voluntarilor că ,unleti Români. NiCi-o ,tă"â- Frati RĂngl ... I- vecilor' .., , J 
... - _ .. u - _ _ .t._~:;. ...1_ Y"I' .. I ...... 4U- III'" :urcnna nu v"a putut .mulg. Veti merge la regimente. veU Trăiaacă M, S. Regele M1h 'ct 
mâneascl din satele Gatul-Mic şi aceste daruri - sfinte. lupta luptă dreaptă ,i sfântă I St t 
Partoş şl:~populaţla germanA. din Nici o stăpânire străină nu v'a pentru reiatregirea ŢArii. pea- Trăiaacă Conducătoru I .! 

Stamora-Moravita, autorităţt1e ml- putul înăbuşit darul de a vă alipi tru biruinta Crucii asupra in- tului RomAn ,1 ' ' 1 

Utare şi civile, anume trimise de I'a Patria-Mamă Română pentru a tunereculuf, pentru DREPTATE Trăiască ' Domnul Gellefl ~ 
către d. general Dragallna, Prefec- trăi cu toti fratii laolaltă. căci aoi drep!!!e;...;",.;;;r.;;;e.;;;;m;.;I ___ ~.;.D_r.;.;a;;.:g:.;a.;.;l_iD_a~I _______ f.11 

Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 
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