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rica Clara- ŞtefAuesea 
••• , -, ,.. .• 111111111111l1li • . •.• '. •• • .• 

Sfânta iubire de pa
trie I Nimic DU IDalti pe 
om ca iubirea de Ţari 
,i de Deamul lui. Tod 
oameDii mari ai veacu: 
rilor, aleşii aleşilor, "aa 
'ost m~r. priD ~c~aBtă 

}.CTI~ ŞI ADMINISTllA ŢIA: 
. ~ ~ 

Itrada Em, Ungureauu. colţ cu 
itr. Eugen de Savoya, Timitoara 

Idlllllllllllli 

T.1efoa: 39-36. 

roiectatq conferinţă 
dela Moscovq ".1 
fost amânată 

r : ", 

· ISĂBON A. 22 (aaqoţ). - Co
nd~Dtul agenJjeJ ,~teţani" 

.smite I 
iarul "Daily Mirror" anuntă, 
~rojectata cooferlntl dela Mo-

·3, intre reprezentanţII St.-Unf
. \Iarel Britanii şi Sovietelor. a 

· amânată cAtre jumătatea lunU 
embvrie, daf~ precfs~ nefiind 

.' stab\!Jtă, " . 
ceastă amâllare s'ar datori 
lui, că lordul Baavrbroock 

, reţ1nut fa Washingtoa, 
n alt motiv al 8c~stei amanări 
că decfz:uilUe ce"llr urma să 

~3te la Moscova t ar privi 
DaDla de iarnă şi primăvară. 

, InHllliUUlUllllllllml/llUflUllll1ll1UllfllUlIIlllIIlUllllllllllllllllll1O 

iubire" . . I '''; 

AL. VLAHUŢ 4 

Şeful mişcării sioniste internaţionale a declarat că: 

"RăSboiol dus de Anglia contra Germaniei 
. '. . ~ ~ 

este UD razboi ÎD favoarea evreilor~ 
Victoria englezilor ar irezolv8, 10 Intregime. problema evreiasca 

WASHINGTON, 22 (Rador)
CorespoDdeDtul ageDUei "Şte-
fani" comuDică. . . 

lDtr'o conferiDţă, proDunţată 
la New-YorK, drul' Weizman, 
cUDoscutul şef al mişcării sio-

Disla internaţionale, a declarat 
că zăzboiul' dus de ADglia 
contfa Germaniei, este un răs
boi ha favoarea evreilor.· 

Victoria (>nglezilor ar rezol
va în intregime problema e· 

vreiască • 
Dr. WeizmaD a terDlIDat, ce

râDd tuturor evreilor di~ !pme, 
să sprijiDe ADglia, St. Unite ,i 
Sovietele iD lupta dusă pen~ra 
tdumful libertăţi! e~r~i~şti, 

DllIlIUUlllllIIlUlDtUllllllllllfllllllllU lilli!llI!U:lIIlllllflllnllllllHIIIIIIIliIUIIlfUIIIIHIIIIIIIUlllliIllHIIHllltlllltnlli OIllH~IIHIIUIIHllllmJIIIIU!!II illllUlIlII!lUIIIHIIIUIII!IIIIlIIIGllIIlIUlIIrulII IIIUlHlllnllllh'IIIUnUIDIWIIIUIIlIlUUfIlIlDUHIUIIIIUUIUiIIIUUIHII . . , 

DezţJstrul'," del~ . Odesa e Rlai 
'. • '''' .. ) ,.. .ţ 

groaznic decât I~ Dunkerque şi Calais 
. , .. -

BERLIN, 22 (Rador). - Ă vloa- ! sovietici, complet sleiţi... . sţrăzil~. ~raşulul, făr~ nici un tel. . .. . ._-. .". ---1 ne de recunoaştere germane au Cu tut fumul gros, care s'a răs- Carele treceau peste cadavrele 
1,ponla nu va reţine confirmat, compleţa. Ristrugere, a P,' ândit deasup!a Intregului ,oraş, bolşe'vlcilor morţi ş! i!e~te tr'7purt-
: II I 1 t t I formaţiuntlor bolşeVice, IncercUlte am văzut camioane şi care blJnda- le celor rănit!. ','. (' . 
IUPOI Imer caD CI OI a ee la Odesa, in urm~ atacu~iJor con- te, care la sosirea noastră mergeau Am remarcat numai o desordine 

~
OKIO' 22 (Rador). -: Cores- centrate clate de formaţiunile ger- In zig-zag şi la fntâmplare, pe Ingrozitoare şi o panicl' completă. 

· ~ntuJ agenţiei "DNB comu- mane şi române, sub o adevărată 
I avalansă de obuze şi bombe le Jan- '. C, e d'" , 

!lPODia nu se gândeşle să reţi. sate de avioanele de luptă ~er- Delegaţ7·a z1·ar1·şt1· '0r german,· 
Il ostateci supuşii stretnJ, deci mane," . II 

I pe amerfcaAni, a declarat pur- I Am sburat - povesteşte un a- J 1 M ~A LL 
al de Cl1vant al guvernului viator german - pe qeasupra a fos~ pr1mftă in au ie~f4 ~e JYA,.., • 

ţlez. . portului şi oraşului Odesa, la oRI M·1 • 1 . R . M El 
,diat ce se va prezeni<l oca- mică InăJţime, fără a fi stingherit ege ~ 1na1 Ş1 eg111'f ~ \, (pt~4 "erza 

~ 
adaugat dsa, cel 22 membri de artileria antiaeriană ~au de 8- SINAIA, 22 (Rador) _ Ieri. la lonfll Andronescu. adjutantul de 

rpului diplomatle american, vioane de vânâtoare {namice. . orele t9 Ma;fls/afea Sa 'Regele şi serviciu şi dna Catargi, Doamna 
aCUm câtYa timp au avut in- Am văZl1t ceeace a fost la Dun- J,fajesta/fla Sa Regina Mamă au· d~ onoare a M S, Regmei Mamă 

'a să se inapoeze in St.- Unite, Iterque ,,1 Calais. dar ceeace se' 1 C'I P 1 El".na. '. ," ' , ~ primit. a as/efu e eş, în au- r.-

cnebotttl ",Preşedintele Cooli- întâmplă la Odesa, este cu mult l' I'a,'''s/'a~t,'le lor s'a" intreţinut , dentă, dfl ~gati(l di ziarişli 1!lIr. .lW" w. 
VOT pleca la Shanghai. mai ingrOZitor. . 1 R cu dele<1. atia zio.ri .. tilor derm' ani, 

d ma ni, oaspeţi ai euv~rnu pi 0- 6 Y.o .oeamdatl. a terminat nurtă- Am văzut sol aţi bolşevici, care, cCU'#J av~'" "in I,.U"ie ei pJ J,' Jr. ,... P1an. I .,.. 

de cuvânt, nu există comu- cuprinşi de spaimă, la apariţia Guenther Lohse.· consilier iie le-
. martlme Intre Japonia şi noastră neaşteptată, au rAmas in- Delegatia a fost pr~zentată Ma- 1!oţie în ministerul afacerilor slre-
:ica de sud. Comunicaţia po- tr'o stare de imobilitate după ulti- jesiă(ilor Lor de d. Consile1' de irle şi' alReichului, şi 4ra compusă 
este su~p~Ddat!i. intre Japonia mul atac dat de avioanele "Stuka", presă' Ovidiu Ciordaş, d, fată din dnii: Rudolf Fischer (direc-
·Ulllte aşa că intreg curierul Un depozit prăbuşindll-se, au liinri şi dnii ţolonel Marddre. şe- tor .Suedost Echo"): dr. /(arl 
~mite numai prill Shangha;. fost ingropaţi sub ruine sute de luZ CaseI. militare a Palatuluz, eo- Scharping (Serviciul Presei Ge1'-

,~l.II:'II"" U:JlJIIUUIJIUIIIlJIltHllllillIlIIII1I1I111111111:IIiUlHIIWIUII!I1UII UlIIlilIIlllHlIlIlIln 11111111 1iliilIItrliIIII DlllIIHlIIlIIl1!lIl1l1lf1HlHllllllllnllnllmlllllllllllll IIlIIf1IUfIIHlltrlllfltllHItIIHHli'II!IIIIUII\1I: 1II11II1I!1I111'lIlilInUIIIIIIIIIIIIIII!lIIlU m an€' J; Wa lip. r Pefwaidi c ( Nf!ul!s 
.. , ..... ·" ... ".".,,,~.m_,,,,,,· .. __ m·'UH .. _ .. ,, ........... ~,, .... ,,.. .• ,,-_.~ •. ~.; .... _',, .. ,"'" !'W;~h€r 'Th,tteblatt); dr. Adol~ ilaI-

. ăzboluJ co~tr~. 8oviet~lor ~o~stitole: ~~i~~};~~!;:~:~:?ffg~ 
punct culmInat al IstorICI poporului rus - care de .20 ani dr. Gruent ErRrdmann {" West 

eapta ,azbolul 'pentru a se elibera de jnb jugul bqlşe'lsm~ID'" ~::~:~:w!~Ob;.C1!:~~~~qr ~:~:;;. 
AN HA ( ) Cii 1 Iii i A ~ t~ i' 'i 'bi I get1}; Haps Hennch Wqlaherl '\ G 1, 22 Rad6r. - 0- a stor e poporu u rusesc, , pana as az , ruşI au POSI - . " 
udeQtul agenţiei IIStefanf' a- care de 20 aM 'aşteaptă războ- 'italea să reIntre in rin4ul na- (.,Der Angnlf") ŞI Kar' Kae~bag 
': . ' iul pentru a reDunţa pe vecie 'lunilor civiJizate. ~ i. I 1"Kp.churtş V~rlag)" .. 
Itetul Ruso-amerlcan, pf!ntru la speranţa de a 8e scutura 4e . 'Mesajul' 'se termină asţfe!1 După ce s'au retras Majestiţţtle 

nla Donorului tWleBC. :a ,dre- eclavia comuDistă. .. .. - ~Est~. oare Iloaibil. ca' anUL hur. rl.,J~dnfin '1'lnh"l'l.,. .. g.o .. ...;."".I. 

t 
d 1 -O I ViCtOria 8ovleteIOr ar dt'!~e rica .. ,'1 si vrea să ajute DD re- condusă de d. colonel MarJa,., 

r~şe .~nte of . ~QPŞ~V'fţ 1Jrmă- la bolşevizarea Europei şi chiar 1.' , ';" .. de" i 'f, 
. mesaJ' ' ,. America ar cădea 'Victima Kp- ~lm al carul program. lt~de la., ş~ .,na . atargi, a v,zdal lli~TtO-
~~61~J ~9I1tr. ~~v~~,elor millte'r:a.uhd. .' I lfobodrea ai,temului lor re gu- I ,.ul Palatului. Apoi a fd~t O mi-
f;!~~, p, ,puDcI culm~:naDt ' PeD.tra prima oară, dia 19p !,~~~.a~~ ?~~. '. .. . . ~. ; că pllmbar. in ora,. . . 
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Semestrial brut la 30 Iunie 1941 
ACTIV 

Cassa I 
a) Numerar efectiv 
b) DlsponibU la B.N,R. şi C.E.C. 
c) Cupoane scăzute 
Dispopibil la Bănd : 
al In Iară 
b) In străinltate şi In claerlng 
Poriofoliul dtl titlari: 
Tttlurl româneşti I 
1. cu venit fix: 
a) Efecte publice 
2. Cu venit variabil. 
b) Acţiuni cot. la bursă 
e) Ac'. ne cot. la bursi 
Plasamentul fondului dtl Ttlzervă: 

(Art. 13) 
Efecte pucHce garaDtate de stat V. N. 

3421600 
Portofolial de seont: 
1. PIătlbll In ţară ~ 
Il] CambH fără ~arantu 
b) CambH garantate cu mărturl, tlt-

lurl, etc. 
e) Garantate cu lpotecl 

TOTAL 
Dtlbitori: 
1. din tară: 
a) Fără garanţii '. 
b) Garanţl cU efecte comerciale 
el Garanţi cU titluri 
d) Garantl CII mărfuri 

. e) Garanţt cu Ipotecl 
fi Garanţl cu garanţII diverse 
2. Din strlHoătate : 
Crean!. In conversiune, (conform legII 

din 7 IV 1934) cota redusă) 
In portofoll u 
Participatiuni 
1. In ţară: In portofoliu 
Imprumuturi pe termen lung 
Imobil. : 
al Pentru uzul propriu 
bl Alte imoblle 
Mobilier 
Conturi diverse (Debitoare) 
Conturi translţorll (Debitoare) 
Cheltuelil de administrati, 
a) SalarII şi Indemnlzaţtl 
b) Diverse 
Im pozlte şi taxe 
Dobânzi plătite: 
a) La depuneri 
h) J A r'!IU!nnt 
cl La alţi credltorl 
Dlferentă de curs la portofoliu de 

titluri 
Amortizare la creanţe dubioase 

c o N 

CauţI uni statutare 
Debitori pentru aval uri şi scrisori de 

garanţii date de bancă 
Efecte comerciale in gaj 
Cambii de cireulati.: 
a) In podofoHu 
b) In nescont 
Elot!lo gpro inca gaTit : 
a) In portofoliu 
b) L. corespondenţi (nedecondate) 
Ipoleci, cesluni, mărfuri In gaj şi ga-

ranţii diverse 
Titluri in gaj 
Depozite de titluri şi alte valori in 

. pastrare 
Decitorl de titluri imprumutate 
Debltorl pentru acreditlve ,i diverse 

17,879.226 
8,642.003 

109.192 

11,868.504 
5,957.140 

15,044.694 

30.400 
1.306.073 

19.893.301 
U,ljj 1J5U 

10,626972 

30.777.039 
163.700 

4,011.678 
18,145.298 
21,209,485 
62,302.347 

635.712 

19,000.000 
22.636 

T 

6,460.068 
2.205.3~8 

2033.476 
311.654 
33.500 

u 

173,919.993 

26,630.421 

17,825.644 

16,381.167 

1,790.000 

. 

43,674.223 

I ' 

137,245.259 

~ 
; , 

11,607.472 

26.613.340 
18,488.669 

19,022.636 
150.001 

4,902.702 
427.991 

i 
8.005.424 

317.574 

2,378.630 
37.453 

174.154 

336,395.760 

I 

2,287.000 

6.230.226 
892.118 

1,930.900 175,850.893 

1,349.624 
533,059 1,882.683 

210,628.19l 
21/208,948 

91.014.071 
994.900 

6,745.988 

·D 

----~--------,~--------~ 
524,395.019 

----~--------~--------_. 

Capital social 
Fondul de rezervă 
Fondul de amortlsmeot pentru 

lmobile 
Dobânzi nerealizate la creanţe Du

bioase (Art. 32 al. b.) 
Diferente de curs nerealizate 
Fondul de ajutorare funcţionarilor 

lubll:ar "S. Szana" 
Reuniunea de pensie 
Depuneri spre fructifica re (Art. 33) 
1. Din ţară" 
1. La purtător, sau nominative dar 

plăti bile la purtător 
a) Cu livrete economll la purtător 
b) Cu Uvrete de economII nomlnat!. 

ve, dar plătlbUe la purtător 
2. Nomlnatlve r 
a} Pe IIvrete de economll 

TOTAL 
II. Din străInlHate f 

TOTAL GENERAL 

Cr~ditori : 
1. Depuneri in cont curent 

11,967.629 

29,275.618 
41,243.247 
34,810.040 
76,053.287 

1.706.950 

41,135.701 
28.710.427 

1.000.000 :d 
13,433,300 j S 

IA~ 
:pab 
'Lorl 
idup 
Iwn~ 
! 
!pun 
ji,m 

1-
11,160.2JI 'IT 

I · 
69.846 128 :UD 

1 
Il. Credttod in tară şi străln1Hate 
Angajamente de neseont: . 
1. In ţară J Curente la B.N.R. 
II. In străinătate 

35,388.431 J 
1-_1..:...9_3_o._9°_°-1 '37,319.331 '1 N 

Cec1Jri şi ordine d. plată tlmis.: 
a) Cu platii In ţară . 
b) Cu platii in strălnltate . 
Dlvidende nertdtcate 
Conturi diverse (Credltoare) 
Conturttra.nsltorH (Credltoare) 
DobânZi încasate: 
al Dela portofoHu de scont 
bl Di!la debitorl 
Comisioane Incasate 
Venitul portofoliului de titluri 
Venitul partlclpaţlnnUor 
Venitul Imobilelor 
BeneficII diverse 
IncasAri din creanţe amortlzate (Art. 

15 lei!ea ref. cred.) 
CeneflcU reportate din anul precedent 

E o R o I N 

Deponenţi de cauţiuni slatutare I 
Creditori pentru avaluri şi .eri, de 

garanţii. date de bancă: 

6,399.640 
33.425 

5~5.847 
5,613.005 

E 

a) in ţară 6,012.226 
b} In străinătate 218.000 
Deponenţi de efecte comerciale 111 gaj 
Deponenţl de eambH de circulaţiune 
Deponertl de efecte spre incasare 
Deponenti de ipoteci, cesiunl, măr-

fud In gaj şi garanlfi diverse 
Deponenţl de titluri ,in gaj 
Deponenti de titluri şi alt. valori in 

păstrare 

a) Din ţari 66/676.065 
b) DJn 3td,lDlUct~ .' . .30,998.006 

Creditorl pentru titluri imprumutate 
Creditori pentru acreditive şi diverse 

lCor 
6,433.0M'jlrIlD 

301.125, D 
4,196.158 1Ha 

993.141 ITrib t'1 
6,118.852 • 
5,131.738 

161.273 
1,005.833 

564048 
12,270 

25.166 
2,017.420 

336395,760 

2,287.000 

6,230.226' 
892.118 

175,850.893 , 
1,882.683 

210,628.192 
21.208.948 

97,674.071 

994.900 
6,745;988 i 

. 524,395.019 1-
~oDsnia de Admlalstratle Comltetal d. ceasorl Pentru contabilitate. Ioa G ••• (88) 8ubditedO 
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,.~------------------------------------------------------~------------------~---------------------~ 
.. .. Cinema "CORSO" Azi, Vineri, 22 August. Premiera! 

Cel mai grandios film al ultimilor ani I Acţiunea se petrece în 3 continente. Un film plin de senzaţii! 

"Un vals lil miezul nopţii" In rolurile principale: 
BRIGITTE HORNEY ,i WILL Y BIRGEL 

Partea doua a completării colorate: Moda in America în sezonul viitor (Rochii, Mantouri, Pălării) 
Reprezentaţii la orele 3, 5, 7, 9.15 

Anglia nemulţumită' 
'de raspunsul guvernului iranian 

STOCKHOLM, 22 (Rador).
i Agentia .. DNB" transmite: 
i Ziarul "Nya Dagligt Allehanda" 
I ;pablică o ştirII difuzată de radio 

Londra prin agentia United Press, 
,după carII guvernul britanic ar 
!considera ca nesatisfăcător răs
!punsul dat dll guvernul iranian 
:i,mersurilor intreprinsI de guver-

± lE 

nul engltlZ şi sovietic. In acest 
răspuns, carII a losl remis Mier
curi sub lorma unei nof, verbale 
reprezentanţilor diplomatici ai An
gliei şi Rusiei sovietice la Tehe
ran, s'ar li lăsat să şe Intrevadă, 
că o notă mai amănuntitd va ur-
ma. 

JUR Sti( 

u. S. 1. exercita o presiune economica 
llsupra Irlandel lortAlldu-o ,3-1 cedeze baze oavale 

Si aerIene 
NEW-YORK, 22 (Rador) -

. iCorespondentul agenţiei .. DNB" 
I 'lransmi le ,. 

,1 D Larry Rye. corespondentul 
'Ha Londra a lui .. Chicago Dail,. 
~ !rribune" află din sursă bună, că t. Unite exercită o preşiune eco-

nomică asupra Irlaadel In scop 
de a forţa această ţară să cedez~ 
baze navale St. Unite. , 

D. de Valera ar manifesta ne~ 
lJnlşte cu privire la lipsa de pe 
piaţa irlandeză a grâuluf, cărbu
neJoui şi benzinei. 

A. sosit adevărata 

apă minerală medicinală; 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MA G U S" S. A. 
B...:d1. Regele Ferdinand Nr. 1, 

lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă 

IN F O B M AT I n N I • 
BUGUREŞTI, 22 (Radol').

Sub8ecretariatul de stat al a
provizionării a dat o decizie 
p1'in care a fixat pretul fieru
lui de colaci la lei 27 kgr. loco 
uzină. Deasemeni a mai stabi
lit preţurile maximale pentru 
vânzare a cu amănuntul a 8âr
mei la lei 46,85 kgr. ,i a cuie
lor, lei 51,75 kgr. Aceste pre
ţuri sunt unice pe tară loco 
magazinul comerciantului de-
"'_ll~_ •• " __ 1 .... ". " ___ 1'8 'i" .I .... y ..... -

zilele in vigoare, frahtul, rellia 
şi beneficiul comerciantulul. la 
fracţiunile 8e 8ancţioneză po
trivit legii pentru activarea 
producţiei a regimului preţu
rilor, a reprimărH speculei 
ilicite ,i sabotajului economic. 

i! 
BUCUREŞTI, 22 (Rador)_ -

Printr'un Decret Lege sunt scutite 
de timbru, de texele de timbru şi 
de impozitul proporţional cum şi 
de orice alte taxe şllmpozlte pre
văzute in legi speciale. donaţiunile 
de bunuri mobiIiare şi Imobiliare 
precum şi orice alte Hberalităţi fă
cute pentru ostaşii luptători pe I front in actualul răsboI. 

! Refugiatul ZA~ARIA POP ,i-a 
deschis un Atelier de Tipografie In 
Timi,nllr.ll II, !O:tr~ ':t Angllct Nr~ 1.~ 

telefon 28·32 (colt cu Plata Traian) 
instalat cu maşină plană cu motor 
şi un variat asortiment de litere, 
putând executa tot felul de impri
mate In una sau mai multe colori: 
cărţi, reviste, invitări pentru toate 
ocaziunile, circul"r~, memorande, 
hârtie de scrisori cu antet, afi,e 
registre, tabele şi orice lucrlri 
mercantile - curat. estetic si în 
cele mai avanjoase conditiuni. 

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

grafice din tari şi străinitate, e o 
faptă românească să i se acorde 
concursul. prin ţinerea sa In evi
dentă fi cereri de ofertl când veţi 

. avea necesitlţi de imprimate. 
Serviciu conştiincios, punctual ,1 

Pentru intregul material a-
părut in acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim

. raspunde numai d. Const. 1. 
Ştefănescu, directorul nostru, 
care e totodată ,i girant res
pon8abil. 

II 
BUCURŞETI, 22 (Rador). 

Ministerul agriculturii aduce Ia 
unoştinţă micilor crescătod de 
vite, că schimbul vacilor sterpe 
_____ 1 ~... ____ ... ...t_ l___ _..1 ....... ~Aa.a.-

du-se de către crescătorii mici 
prin cereri Comandamentelor te
dtoriale in raza cărora fac parte. 

II 
Indicaţiunile apel medicinale 

.. MAGUS" sunt aşa de multiple, 
1 ncât am putea-·o denumi I 
apa minerald naturală p,mlru 
regularea funcţiunii tutUTor orga-

nQlo,. 
şi ca atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi ori când la 
indemână pentru prevenirea, com~ 
baterea şi vindecarea deranjurilor 
d,ferltelor părţi ale or~antsmulut. 

De vânzare = .MAGUS" S. A. 
Bulev, Reg. Ferdinand No.l lângă 
Cofetăria "Bulevard", Cazarmă. • BUCUREŞTI, 22 (Rador) - MI-
nisterul Agriculturii a luat mlsurl 
ca anul acesta să se lnfinţeze ze-
00 00 ........ 0, .a.clo o~ 00 Ocl1iU::;t,O, Gu.~ 

reţe şt păstreze seminţele pentru 
legume, pentru ca la primlvara 
viitoare să fie disponlbHe canHtătI 
suficiente şi astfel să scăpăm im
portul din Buli!arla. 

II 
ABONAMENTE: Pe uu an-

600 lei; pe ,ase luni - 300 
lei; pe trei luni - 150 lei; 
pentru institntii da St.t .1 
intreprinderi particulare 
2000 lei. 

... ', 
BUCUREŞTI, 22 (Rador). -

Dacanaţul Baroului Bucureşti a 
hotărât ca I avccaţli căzuţi pentru 
apărarea patriei. să fie trecuţi in 
Cartea de Bur a baroulul. .. 

La cofetăria şi cafeneaua "Bu-; garantat. 
g levardu te simti ca acasă. 

Curăţenia este exemplară. con-
, BUCUREŞTI, 22 (Rador) sumaţiuni1e, delicioase - şi preiu-
i .A.rgus" anunti. după informatiile rile mai eHine ca oriunde . 
.' Ministerului Agr·iculturU direcţia C(!a mai bund cal,a turc~aşcif I vânătoarel, că perspectivele sezo- din Timişoara •. 
î nului de vânătoare sunt următoa- Vinuri din cele mal renumite 
I tonele I pivnite. 

II Prepeliţele sunt puţine datorită • \ 
ploUor prea multe din prhohara S'a de.ehi.prlmul ma-

l aceasta. Vânatul mlgratoriu (căIă- gazhl române." - aeea
tor) a suferit de plasărl spaţiale din muflat - de mAau.i.1 
cauza războiului şi cauza inunda- maroehinărl., .1I.b fi .... 
fUlor, ma "DANSA-, proprietar 

R~1ele dlb~t.k<::i. e'AU Lnpu~lucsl .1I_cl 4. A .... el L .. e .. "h •• 
din caUZa InundaţH10r I cuiburile I Bul. Itegele Ferdiaaad 
au fost luate de ape: Nr. 1, JAaCă ooletirla 

Epurl sunt mai multI ca anul "Bulevard", spre cazar-
trecut... mA. .. " 
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BERNA, 22 (Rador). - Cores
pondenlul agenţiei. ..Slefani. 
comunică: 

Intârzlerea guvernului dia Te
heran de a da un răspuns la 
demersurile anglo-sovietice 
esle conllider;llă in cercurile 
oficiale din Londra ca putând 1 

să pună in pericol relaţiile 
dintre Anglia şi Iran. 

Totdeodată 8e subliniază, că 
dacă răspunsul Iranului nu va 
fi satisfăcător, eveniment;1e 
ar putea să se precfpite rapid. 

• NEW-YORK. 22 (Radod. Co-
respondentul agentiei .. DNB" co
munică I It United Press" anunţa 
din Londra, ci problema Iranului 
• fost desbătutl pe larg in intre-

va ataca Iranul.1 
vietelor, precum şi intr'o sursA. de, United Prc-;s subllniad, ci cer

I petrol Ptentrllj~tel. britanice sta! eudle britanice sunt convfse, că 
1 ţlonate.,fn. Orientul; mijlociu. . este yorba de o .acţiune Imediată. 

• F; 

InspectIile dlni general Btlu Popescu 
ministrul internelot la. Timişoara 

Cu ocazia InspecţH10r pe cari le 1 dJeze la faţa locului nevoile Becă
intreprinde in judeţele Vâlcea, j rui judeţ in parte, indeosebi fn ceea 
Gori, Hunedoara, Bihor, Arad, Ti- I ce priveşte aprovizionarea şi ad~. 
miş-Torontal. Caraş ,i Sevedn, d. 1 ministraţfa. 

Raporturile Ualo croatQ: 
lut diD cele lIa" 
cordla,le~ 81 amical, 

ROMA. 22 tRador). - Agenll~ 
. "Stefanl" . transmite I " 

SvonurUe răspândite de o aien. 
tie internationalI. cu privire la 111 
pretIns ultimatum dat Croaţi ei d, 
către Italfa pentru cedarea unei 
zone din teritoriul croat. sunt ca-

'IHlcate la Roma ca absolut false, 
tendenţioase şi lipsit, de orice te
mei. 

Raporturile dintre Italia şI Croa
ţia sunt ca întotdeauna Insufleţfte 
de colaborarea cea mal complet 
cordială. 

General Dumitru Popescu minis- ţ In Ţara Moţilor s'au studiat mo
trul Internelor, a sosit eri înainte J dalităţile de creare a mijloacelor 
de masă la Timişoara, fUnd Insoţit i de existenţă prin industdiIe casnice 
de dnU Colonel Pătruţoiu secretar, i şi exploatarea raţionalâ a materia- 1II1111~1II1U\lUUIll,lIlIlImU"IIIIIIIIIDUUIiPUIl1ll1ll1l1lIlUnlll!mIlUI"mIlUllmll 
general, Ştefan Bungenţeanu Ins- I lulul lemnos. , • 
pector general ad-minlstrativ, R~- I In judeţul Caraş s'a studiat pro- I Trupele,' ame"lcall~ 
descu directorul oHelului de studtl ~ blema existenţei populaţiei care I FORTJFICA ISLANDA 

I 

• 

I 

, vederea dia Atlantic dintre Roo
sevelt ,1 Churchill. 

D. Roosevelt a inţeles foarte 
bine punctul de vedere britanic. anu
me, că It'anul trebue curăţat de 
germani şi transformat Intr'o re
ghtne de tranzit in favoarea So-

Dsa a (ăcu~ o InspecţIe la pre- Pretutindeni s'au ascultat şi do- J NEW.JORK, 22 (Rador).-l 
şi locot. Enescu. ! este legată de Uzinele Reşiţa. I . 

fectură şi primărie. 1 • I ţ" il Corespondentul agenţiei D,N,B. ofJ 
C i i 'fl d dJ eante e ",ran or. . W J ' . u OClaz a nspectt or e 01' n T d l comunica: 

administrativ ,i gospodăresc ce se t Dela imişoara • mlnistr~ a p e-. Assoclated Press anunţă dia .h 
intreprind In ţară. d. ministru ge- cat In continuarea inspecţli10r la ,. Islanda, că trupele america •• 
neral, Dumitru Popescu ţine să stu~ I Lugaj. . , lucrează la Intădrea fortifica- In 

1 ţii10r acestei inlule, cel 
IIIIIIHIIUIIIIUIlHlUIIIIIIlIIHlIIIIIIlIIIU"11II 1UIIIIilIIIIUUllUHI tUlmmlmmnllllllllllHllnlllHlUllU'lIIl1l1l1UllI1I nlllmIUIUIIlUHIIIiIilIIIIIIIIIIHuuuwmIllIUI1I11UIIIlIIU1~'IIIUIlIllIUHlllllllllllllllllllllnHIUlm11lIliRIUIlIHIIIDIilIiIiIIIIIIIlUlIIlInnmlltllllllf! Popal a ţia 1 sta nde i nu e.te de ter 

, ... I loc mulţumită de ocupaţia am.. elt 
La Loncll'a şi Washington se recunoaşte ca:; ricană, care este criticată chiar heI 

I de către cei care simpatlzau In 
'T' , II t II .EI " I cu alia ţii . 

. .1 rUpe,le SOVle lce se al.,la Illillll~ilIllllllillilllIIlUlllilUlmlllllllll,:nlllUllllj~IMIIIIIiIIII!IIloolIlDII} 
, ;; I ImpramutâlJd Tării ecou. Într o gravă situaţie I ~iile lJoas~re, 'lJe lmplilJim ;~: 

, ' ! cea mai sfântă datorie rIe B 
NEW- YORK, 22 (Radar) - sant obligat~ acum si! infruntflltrflaga simpatie a poporului bri- r R â' C t'b' l : t. le 

Corespondentul egen(i,i .. DNB" princip~la p~fsir:n~ a ,trupelor g~T- tonic "in oce~t ,~moment grQu şi ~ .om ~': w OlJ '1'1 ulm a ,'IJ~' II 

transmitll: mane ŞI aszgura 80vl,l,l. d~ an- pUr, d. prim~ldu • rlrea. Şl,l;lJă1(ar.ea RomAlJle/. ,ti • 
.. Associated Press" ocupându-u de ' 111111111111111111111111 !lHiI!iIIln"lIl1l1~! 'HUlnUfltIlIlH"1I1 1IilliiiII/IItlIIHilt1l 1II1II11II11I1I1I1HI!!I:;li; 11I1!:IlJIllliiilli llUl!'! 1I11/11II!!:m 111111111111111111111111 ,Ulmi 1II!III11I1UJlllUllIIlIIlIllltllI:l!jl UIiIIII!IIIIlUJIIiI/llllllllllUllill!llllllii III:1i '1II1111111f1U1,"IIJI!1f1lll 

d. succesele dobândit, d. fortele . ,jBer 
germane contra sovietelor, men- APi 
. Ai' : ssoc~ated re&:ts releva ...... ·j1crtze ţ10neazd o primă reacţiune a n- .. 031 

gli.i, anumtl că cercuril. compe- J 
tente Ilnglez.tI recunosc gravitatea D· R ' ' It • I t tel 1e car. 
6auaţi~i in care u află bolş~vtcii • ooseve a VIO. a con~ I U la IJIIlU ,i oă din auasiă cauză ~Ie sunt . ;J 
in rl1alitate d.primate. . II 

STCKOLM, 22 (Rador) - Ca. încheind CU Anglia o ~~li8nţă ofenfoiivă şi defensivă. 
Tflspondentul agentiei "D.N.B." 
transmit,: WASHINGtON. 22 (Rador). - D. Roos.vel' • negBjat com~ 
. Agentia "ReuleT· anunţă, că zia- Corespondentul agenţIei .DNB" co- plect atacufle opOZiţie; in ca,,1. din Londra lac contesta,.ea, munteă I re conferiQţa diu Atlantic fuse
că 'tupele sovietice se găsuc "Associated Press" comenteazA 8e interpretată în sensul, că 
acum in fala celei mai grelf incer· in următorii termeni mesajul pe Roosavelt. incheiat cu Anglia 
cări. care preşedintele Roosevelt l-a a-, o alian ţă ofensivă ,i defensivă 

" 7 imes· subliniază, că sovie/ele dresat Congresului I , ,i, a violat c:onstituţia. ducind 

IIUIIUIIIIIIIIIIII UIlIlilUlllIllllllllillllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllltilllllnnlllllllUilII1II1IIIIIIIIIIltlllllllllllllilUlllimnUIIIDnnIHlIIflUllllfll l unmnnllllmlUllllllilUIII111111111~IUlllllllllllllinlllh~!III!IIUlmIIIllIIlJIiIIIIII:mmHlIIllWmIIlJJlllllln 

Populaţia· Petrogradului 
invitată să participe Ia lupta pentru apăra,ea oraşului 

'. HELSINKI~ 22 (Rador) - co-, Postul de radiofuzlune din Pe-
respondent1l1 agenţIei "DNB" tra11- trograd a adresat un nou apel 
smite J către populaţia ora,ului cerându-i 

a I , 
Uaos 10 lornlz8rile americane catre .lnulia 

! GENEVA, 22 (Rador) - Co- domnflşlfl in domeniul Iurnizării 
I rupond.ntal agmtilli .. DNB- tran- malflrialeloT de răsboi americanII. 

,mit.· ~I A li 
Zi';rul .. Daily Mall" amantă m ca re ng a. 

prlncipalrd motiv carII CI ddITmi- Se crede că el va discuta ~u d. Roo
".t p.iArdul B.Gv.r Brook ~ seve It, posibllitAţile de li se acce-
1aef'J. O vizOd la., Washington. ",. Ii lera trfmiUrlle de materiale de 
d, a nmedia haosul aclual ce răsbof. 

să fa parte activă la lupt'!. 
Aproape in toate uzinele din 

Pett-ograd 8~ ţin intruniri pentru a 
8~ al('ătui Doi detaşamente civile 
şi batalloane inarmate formate din 
lucrători. 

It Pericolul este foade mare 1.1. a
ceasta este tema dfscttrsuriJor 
pronunţate de oratori sovietici. 

Unul dintre oratorii a amintit 
feOlellor zilele revoluţiei când ele 
a\1 urcat pe baricade. AatJ:4 tf,!
mel1e trebuie să la şl ~Ie parte 
la luptă a terminat oratorul. 

------------------------~--------------------------------.-------------,--
Tipografia Coop. Naţionala; Timişoara 

\ 

negocieri pe bordul unui V8,I 

de răsboi aparţinând unei ni· 
liuni beligrante. . 

Aceiaşi agenţie anunţă că Wl 

functionar dela Casa Albă a decla-
rat, că mesajul a fost propus de' 
fruntrşB democraţi care luna tre-: N.E 
cută au avut o conferinţă cu pre. orei 
şedlatele Roosevelt. fii" 

Senatorul republican Falt obw' " te 
vă, că pr .. ş~dinteJtl Roosevelt a crr .;.Aur 
noscu! desigur criticile ce i s'a ~ pl 
adus. anume că a renuntat la H· I !ne 
berlatea religioasă şi la libertaltlt ~get 
de mformatie, da,. in mesajul său Q 

nu a comunicat dacă d. Churchill rf 
şi Stalin consimt la aceste două Val 
li b erfă ti. . Inc~ 

Senatorul Falt îşi exprimă. rc- ew-' 
t!retul, că nici Congresul nici Pla~,. te 
rele public nu a p' imit informQ~r trea 
cu privire Ia caracterul sau impot- ~l:d~ 
tanta ani/.ai.amentelorcontrac.tat, dt ts~I.U 
Roosevelt. al 

Deputatul republican Wood~ Ae 

ruf ţine să remarce, că este :e 
posibil ca Iănciile pre,edi.t •• ~, II 
IU .. l Roosev81.t, ChUl'chi.ll ,i Şt'i UltiJ 
J~n n\1 '~1J~ţ ,.ş~ de prtel'niee' 
Dlal destul de' IUDgi 9.ntr~ a . tllbl 

atinge scopul urmărit. . _ l~ 
0," ;. ari. 
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