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DIRECTOQ: 

1. Ştefănescu 
4 pagini -2 lei . Născută dintr'o dorinţă enhsiasfă 

de-a deveni o tribună de idei şi ne· 
glijind cu desăvîrşire SaU punînd pe .. 
al doilea plan laturea comercială, ga
zetăria eră plămânul prin Care respiri 
un popor dornic să se smulgă dintr'o 
viaţă patriarhală şi să se adaptne for
melor din Apus. Ca În toate sforţările 
de emancipare naţională, şi in presă 
indrumătorii au fost oameni de baş
tină care descindeau pe cîmpul de 
luptă cu toate impulsurile raseI. 
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ACTOARE-ŞEFI. : 

Ciura- ŞtefAaeseu 
1111111111111111 

ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Em. Ungureanu. colţ cU 

de Savoya, Timitoara 
illl!lIll11!1I1I 

Telefon: 39.36. 

• amerzcan 
Jt 

înşela! 
YORK 4 (Rador) 

dental agetJ* 
sOli" coma-

tacită a purtătorilor de 
ca vânt ai gaverlwJai me
nItă sa înşele poporul a
mer/CiUJ şi să 1 implice 

Th.omas în răsboi" 
tele partidului '0- D. Normsn Tbomas a 

. .. t ' ame'lcan, In ro.. ~ d "T' d 1 
L. t ~ . mal aratat ca • wen e J .acQ a pl'esel 

t pe Q. WendelJ Wil1ke le/uza sa primea---
că fece parte din lea o discuţie publică a 

fafişă sa". acestei chestiuni. 
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.. ~w, ... _trDI JaponIei la WasbiogloD 
a pleclt la Tokio 

OCTAVIAN GOGA 

Sovletele an infiintat batalio8ne 
de militie femcnină 

Ele' vor duce razboi de uuerrill8, acoperind' retragerea 
infanteriei. 300.000 detinuti sovietici lucreaza la 
refacerea podurilor peste canalul S1alin 

HELSINKI, .. (Rador).
Corespondentul • gen ţie i 
I,Ştefanili transmite; 

Ziarele finlandeze anunţă 
că din informaţiile primite 
rezultă. că peste 300.000 de
ţinuţi sovietici lucrează in 
mod febril la refacerea du· 
meroaselor poduri de peste 

canalul Stalin, distrus de re
centele bombardamente ger
Dlano finlandeze. 

]n regiunea lacului One!!a 
autorităţile politice sovietice 
au ordonat ÎDfiinţarea ur· 
gentă a mai multor batalioane 
sovietice de miliţie femenlnă. 

Aceste batalionne de femei 
ar avea misiunea de a duce 
răsboiul de guerriUa in sco
pul de a stânjeni inaintarea 
trupelor finlandeze În aceal
tă regiune dând astfel posi
bilitate infaateriei sovietice 
să se retra gă. 
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face guvernului un raport 
la relaţiile dintre Japonia 

cu. PUriSVi~e D. 
ŞI •• ti .. Roosewelt va inspecta flota. 

din Atlantic GTON. .. (Rador). 
spondentul agenţiei 

I anunţă că d. Waka
ministrul Japoniei va 
Luni la Tokio din or· 
diai Nomura, ambasa-

-

dorul Japoniei pentru a face 
personal un raport guvernu. 

lui Japonez cu privire la re
laţiile dintre Statele Unite şi 
Japonia. 
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pe ausfraliene 
drum spre Birmania 
" !Rador) - Radio 

a anunţat ci trupe 
ne au debarcat Ja ,i au plecat spte 

• "~.'-":K,n.. confirmă măsurile 

militare luate de Anglia la 
rontierele Indochinei şi 

Thailandei măsuri care au 
obligat Japonia ,i Franţa IIă 
ajungă la acordul de apărare 
in comun a Indochinei • 
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idemie de holeră în 
urile armatei lui Ciang Khai Shek 

m.II!IIIr'·""'-U~L. 4 (Rador). - Co- ale popnlaţfe civile. 
agenţtei "Stefani" j' Epidemia se intinde repede 

KI J f t 
din cauza lipsei de medicamente 

urn~"n""" angs au os f 
15.000 cazuri mortale I şi . a insu lcienţei personalului 
in rândurile trupelor sanitar şi a lipsei de măsuri hi-

Clang-Khai Shek şi gienice. . 
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comunist de radio 
clandestin descoperit în Suedia 

4 (Radar). - landei. 
agenţiei "Slefa- Se aminteşle că in cursul pri-

IUl1llmZIUJ J mului răsboi intre Finlanda şi 
legătură CU arestările de Rusia Sovietică bolşevicii au 

anuntat. fiTi. 1111 decla- primit infOrmatii din Finlanda 
poliţia a descoperit un car. ar fi trebuit Să rămână 

~landlStin de radio car. a s,crete 
după cât se erede in • • d' d . 
iemer 1940 pentru a PoSt~1 clan ~sti~ fi radiO se 
ruşilor dat. rfllative gd.f" mşlalal Intr o tabrică d, 

W!IIIl'.r';lt, •• 1 suedes trimi, FiR- eMrestea. 

WASHLNG TO.v. 4 (Radar) ml'ricane in vederea men(ineri Atlantic. Deocamdată nU se 
Corespondentul agentiei "Ha- controlului de pe căile de co- precizează unde şi când se va 
vas OU" comuniCă: munico(ii maritime în/re Sta- produce această întâlnire. 

In cercurile b ne informate tel, Unite şi bazele americane Se adaugă că înainte de pl,-
Se sustine că d. Rooşevelt în din Atlantic. care pe yaclul "Palomac" pre-
bmpul călătoriei sale pe bordul Este probabil ca in largul şedinlele Roosevelt s' a întreti-
yaclului .. Potomac". va exam/· oceanului preşedintele Roose- nut in mai multII rânduri cu 
na personal măsurile Ce s'au velt să se Întâlnească cu co- amiralul comandam al tlotei 
luat de către Jorllle navale a- mandanlul tiotfi americane din din Atlantic. 
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USA.tinde să incercuiască Japonia 
Guvernul din Washington a cerut 

sovieielor baze strategice ~ la 
Vladivostok şi Kamciafka 

ROMA, 4 (Radar). - Cu 
privire la svonurile relative 
la cererea Statelor U oite de 
a i-se acorda baze la Vladi
vastock şi in Kemciatka, În 
cercurile din capitala Italiei 
se observă, ca de sigur ele 
sunt conforme cu realitatea. 

lntr'adevâr este cunoscut 
faptul, că guvernul din Was
hington a pus in aplicare un 
plan menit sa cada Ia tn
cercuirea Japoniei. Profîtând 
acum de situaţia critică a 
Rusiei covietice, esle logic ca 
preşedintele Roosevelt să In
cerce sa-şi procure baze pe 
coastele orientale ale Asiei. 

Japonia însă nu putea sa 
ramână indiferenta lata de 
asemenea· Ill1lnevre ce iwpliţă 

a schimbare a situaţiei diD afla În mâinile nord-america
Pacific. cu atât mai mult, cu nilort securitatea japooeză es
cât dacă Vladivostackul se te foarte grav ameninţată. 
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PrinCipele dePiemont D. Cordell Boli sn-
a iosuectat batalloa- lerlnd 
Deie care uleaca pe 

front 
ROMA, 4 (Rador) 

Principele de Piemont a 
inspectat Duminecă dimi
neaţa bataHoanele de "Că
măşi negre ll din Mantona 
care urmeaZă să plece în 
curând· pe frontul Orien
tal •. 

WASHINGTON. 4 {Rador}.
Corespondentul agenţiei ,.,Havas 
ori- anun~l el d. Cord~ll Hnn 
~eful departamenhîlul de stat, 
s'a inapoiat Duminecă seara la 
Washington dupl o absenţă de 
o Jună ~{ jumătate. 

D. Cordell Huli a {Ogt obHllal 
de medici. să stea la tuă mat 
mult timp pentru a se pl1tea 
odihni şi a-şi reface sl1nl!.ta-
tea. 
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Cu începere de 4 August se admite M. S. Reu~~a ~amă. 

• •• • a VIzitat spItalul din 
expedierea şi de SCriSOrI simple ŞI re~o~aD~at~, n.S~:~:·E~.;' ~ .• ~.~·;!i ::::~d .pU. aM~~ .• 1, 

interne şi externe, cu conditia sa fie ::ămca:i::il:. ~i::!aa Î~~~:t ~~e!Ds~j!IO:j~:ta~Ot. 
depuse la cot-II· sau delrect la olle·t-I fIU ii~~tt~~Uk~j:s~!~;~i s!ina1i::; ~::!~!e '~:'aparte 

. ~ primită de d. general Con- tândui fi oferindule 

1- I I··t stantinescu şeful spitalelor La urmă a constat I 

P IeD ne IPI de dniti Sinaia. de ceialalţi . t. 't ~ ia 
" medici şi comitetul de pa- SIS ~n~a saal ara. 

tronaj. Bravii ostaşi cad statlva se fac cu d 
italiană şi tran- s'au jertfit pentru Ţară şi grije. BUCUREŞTI, , (Rador). 

- Dil'ec~unea gener'ală P·IT. 
T., in dorinta de a normali
za expedierea corespondenţei 
postaJe şi telegrafice, se face 
cunoscut publicului, că înce
pând dela 'August cor, se 
pot depune la oficile P. T. T. 
urmatoarele trimiteri: 

Cărţi postale deschise in
terne şi txterne. 

Scrisori simple şi recoman
date interne şi externe cu 
conditia de a fi depuse la 
cutii sau direct la ati cii cu 
pJicul nelipit, spre a se in
lesni cenzUl'area continutului. 

Scrisori recomandate inter
ne cu ramburs care se VOI' 

prezenta de asemenea cu 
plicul deschis. 

Imprimate interne şi exter
ne fără a se permite corec
tări, adăugiri sau iutercalări 
de cuvinte in spatiile libere. 
Toate . irr.primatele se vor 
prezenta deschise, pentru 
cenzură şi nu vor conţine 
co respondenţa particulară. 

. Textul oricărui fel de o
biecte de corespondenţâ pre
cum şi adrcGclc, VOt· ii lt";-

dadate in 1imbaj cIal' şi nu
mai în limbile româna, ger
mană t italiană şi franceză. 

Probe de mărfuri, care se 
vor pr'ezenta de asem~lli de
schis şi fără a cuprinde co
respondenţă cu caracter par .. 
ticular. 

Colele poslale interne fără 
valoare, care se vor prezenta 
ca şi până In prezent cu 
ambalajul deschis, Spl'~ a li 
se cenzura conţinului.-

Nu este permis a se in
troduce in colete corespon 
denlă particulara şi nici vre
un alt act insolitol'. 

De asemeni nu este permis 
a se scrie corespvodenta par
ticulara pe buletinul de t'X

peditie. 
Colete postale cu ramburs, 

care se VOI' depune de ase
meni cu ambalaj deschis. 

Culefele postale externe 
rămân supuse regimului pefl
tm impOlt şi expol t de pâna 
acum. 

Tekgramtle interne şi eX
terne se pot t'xpedia numai 
daca VI)'" fi redadatt::Îu lini
uoj clar şi fn llmlH!e wmâ-

.................. 85... J aa 

CINEMA »CORSO« 
Marţi, 5 August, o premierA palpitantă ' 

Marele artist PETER LORE 

în extraordinara aventură 
Mr. Motto în pericol 

Oat germană, 
ceză. 

Mandate postale şi telegra
fice interne, se pot expedia 
cu condiţia sa nu se mai 
scrie pe cupon sau in text 
corespondenţă cu caracter 
particular. 

Nu se admit mandate te
legrafice pentru militari. 

Suspendarea despăgubiriIor 
legale se menţin. 

Fac excepţie dela obligaţia 
cenzurării trimiterile postBle 
oficiale şi telegramele oficiale 
şi cele depuse de corpul di
plomatic. 

II 
Se recomandă publicului 

să depună toală griJa În re
dactarea corespondenţeipos
tale şi telegrafice. spre a nu 
se strecura informatii de 
ordin militar; cunoscând că 
revenirea la expediţiuni/e 
norm:;/e t acordate prirt acest 
comunicat făcut numai în 
Vederea înlesnirii schimbului 
de corespondenţă şi cu con· 
dl/ia ca publicul să respecte 
prescripţiurdle orătate mai 
sus . 

.. 
Corpul expedltionar it 

a sosit pe frontul d~ 
BERLIN, " (Q. dor) - elitA ale căror 

Corp". expedlţioaar le poartă deviza 
itaUau a .081t in sec- Dom _ dl ~OtDa~ 

torul sadic al froatu- !Jumele QomeJ), 
lad de eat. lua parte 1. 

Trupe de elită ita- chiar zilele ac: 
Uene din provinciile ========:::1111 
Italiei de Nord, echi-
pate exemplar, au edlţi ,i I'ăspâ1Jcliţi 
mers zile intregi cu 
treaul până au ajuns 
aci. 

Aceste regimente de 
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IllCl PUBLICIT!1 
Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 X', 

Agentură generaJă de comerţ Timişoara II. Strada 3 
gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comertllub Nr. 
mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi in(lhir'ierf'
imobHe. Ttlate' anuntar!l ... pObtru "aurAri d~ \:8se, 
pământ. cum şi cele pentru inchirierea JocujnfeJor, 
bHcăm gratuit in 2:iare, şi servim clienţilor noştri 
informaţHle în legatură cu formaHtă1He ce tre .... ~, ... ,. 
depHnite spre a fi aprobate de către Oficiul de 

Auloritălile militare vor ~~""""'"""!"!."""",~===~~~~~~~~"",,,,,~~~~~ 
fi o bliga tet în caz de nerf.'S
pedare să ia măSuri contra 
expeditorilor şi să revină 
din nou la măsurile eXcep
tionale aplicate până acum. 

BUCUREŞTI. 4 (Rador). 
- Direcţiunea generală P. 
T.T. aduce la cunoştiinţă 
tipografiilor, .caselor de e
ditură şi librăriiior, că pe 
viitor pachetele cu cărţi, 
broşuri didactice, ştiinţifice 
şi literare etc.,. nu se mai 
pot depune cu .... timbre de 
francare P.T.T. la oficiile 
din gări, ci numai la ofi. 
ciile P.T.T. capitale de ju
deţe pe lângă care funcţi .. 
onează birourile de cenzură 
spre a fî cenzurate. 

Pentru Bucureşti aceste 
pachete se vor prezenta la 
oficiul poştal central pen
tru cenzurare. 

Nerespectarea acestor 
dispoziţiuni atrage sancţiu
nile prezăzute de legile mi
litare. 

Case ieftine d'! vânzare: Circ. 1/. In centru Ora vita, ieftin de 
Casă cu 4 locuinţe curte. şi grădinli, 2 corpuri de case. 
apă ,i canal in stradă; CasI cu 3 carne- TUfungerie, in circ. IV, la loc 
re, bc.ie, bucătărie, camară ,i separat Ocazie: Băcănie cu 427 . 
1 cameră şi bucătărie cu api şi canal; scrişi, cu preţul numai de 
ca~ă cu tI 10cuÎnţe având câte J, 2. 3 pentru inventar. 
camere şi dependinţe. curte mare. apă De vbnzare, 5 jugiire pămh~ 
şi canal în curte; casă nouă, cu 3 came- celabiJe pentru locuri de case. 
re, sala. bucătărie, cămară. cameră Tarnll-Severin: de vâo!tlN 
pentru bae, pivniţă, curie şi grădinii; locuri şi case, cu preturi 
casă cu 7 locuinţe a câte o cameră şi tine 
bucătărie. apă şi canal in stradă De vânzare 2 jugăre pămânl ~ 

Cir. II/. Casă nouă, 3 camere şi depeo- la 1 k'1l. de Timişoara. bun penln! 
dinţe, la tranvai; casă cu subsol termi- mă. 
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po Idem 7 jugăre şi alt lot de 9 ' 
ziţie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă cu aproape de Timişoara. . 
4 camere şi dependinţie. curte şi grădi- Casă Cu grădină 216 stj piini 

nă. Cir. V. Casă compusă din 2 came- 250.000. 
re şi dependitie. cu curte şi grădină. Casă cu prăvălii şi 2 elaje. la 
Frafelia. Casă cu 2 camere. antreu, Locuri de case: circ. 1. lângă 
bucătărie, cămară. curte şi grădină, naţia; circ, . / 3 loturi. circ. /II [ 
zidire cărămidă arsă. pompă şi apaduct Mehola: Casă cu 5 locuinte lei 
Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- Jdem, casă !x3 şi 7d camettl ~ 
dinte. curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei pendinţe. 

Pentru anunturile apărute in acest cadru a se adresa 
uDacia Felix", telefon 1861 

Se Qngajează imediat un bun bucă

tar sau bucătăreasă care să ştie să lu

creze şi grătar. Doritorii se vor adresa 

la Administraţia Ziarului. 

Se caafa un local de restaurant de 

preferinti in centeu a 
Administraţia Ziarului. 

Caaf domnişoară sau doaJlllli 
birou. Poate fi Îllcvpătoare. 
birou de ziare. Circ IV. Str. r. c. 
tianu 45 

I Mod ă b ărbăteasc - . a ŞI e 
IOA N '(OSMA 

.. (F o s t HOR BAT Z) 
Mare asortirnent de stafe fine,' desene' exclusive şi articole. de modă bărbătească 
TIM 1 Ş o A R A J •• BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 
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I~ nzationalele declaratii ale D. Harry Hopkins 
Ia Moscova ,!~ ui general de corp bolşevic 

STOCKHOLM, " (Rador).- Hopkins trimisul special al 
Corespondentul agenţiei D. dIu! Roosevelt a sosit Da.~ ~i~ 

i 
găti 

:ill~ 
.111~~ 

~ 

Armata sovietică este lAntr'o N.B. transmite agenţia "Reu- minecă seara la Londra, ve· 
ter u şi anunţă că d. Harry nind dela Moscova, 

situaţie dezastruoasă 
~IIIUIHIIIIIiIIUIlIlIlIlIlIlIUIlIiIlUIlIlIlIlIlIIIUIlIIII~IIIIUIlIIIUUUlIIllllllll1< IUt1l1iIIlIlIlUIIIIiUIIIIiIlIlIIIUllbUUIIIIIIUIlIltIl,IIIIIIiUlIUIIIIIIRIU!liiiiil! 

Intreprinderile străine din Croatia 
vor trebui să-S' declare c8Ditaiui 

II LIN, 4 (Rador). - urma enormelor pierderi Deasemeni aproviziona
ad ~eral comandant al suferite. rea trupelor cu alimente 

tOI )}p de armată bol- La Moscova se fac sfor- este cu totul insuficientă . 

.. afost luat prizonier ţări de a se completa di- Preţurile de transport se ZAGREB, 4 (Rador) - până la 31 August. 
~ele germane, pe viziile, strângând mtreu măresc excepţional de Corespondentul agenţiei Intreprinderile al căror 

It de Est., cadrele. Armamentul şi mult. Intăririle pentru tru- uDNB'" comunică: capital total sau parţial a .. 1 raiul a confirmat, echipamentul bOlşevicilor pe iunt complect inexis- Toate creanţele externe parţine străinilor, vor tre-
levicH au avut pler- au fost distruse in c~a tente. care nu provin din schim- bui să declare înlăuntru 

e ~orme, în oameni şi mai mare parte in maga- Generalul a terminat buri comerciale cu strei- aceluiaş termen în mod a-
~Ie, mai ales in ul. zH, de arma aeriană ger- depoziţiile sale spunând, nătatea vor trebui să fie mănunţit modul cum este 

Iri zile. Regfmentele mană. Lipsa de muniţii şi ca .Jici nu mal poate fi declara~~ cel mai târziu repartizat capitalul lor. 
1, ce, a declarat el, de benzină este catastro- vorba -de instrucţia regle- 1IIIIliIIIIIfllHllllUlmlllmlmmfllUbflJlIIII!II!II1111111J111111111J1111J11111J111U1111UIIIIIIIIIIiliiliIIIlR1IIIliliIIIIlilIIIIImllllllllllllllllllllllllllllllllllillOliliIII 
l~ J au decât 250 până fdlă. mentară pentrucă nu nu. 
I mult 300 oameni. Se încearcă a se umple mai că lipsesc cadrele de 2100 · d' 'T'..' , 
h ]e corpuri de arma- lipsurile cele mai urgente Jnstructori, dar nu se mai eVrel ln.l l11J.lşOara 
It mai dispun de uni. prin reparaţii riguroase, pot găsi nici uniforme, .l" 
:' Îndate. dar este imposibil de a arme şi unelte necesare au I.osf trimişi Ia munca obştească 

altfel, numeroase se procura chiar canUtă- instrucţiJ. Eri au fost concentraţi rămân la postudle lor. Cel 
i !~t~~n~t~o~~~~; ţlle de extremă urgenţă, Forţa de 1uptă, - mij- primul lot ele evrei el'lJ titrati vor fi utilizaţi COD" 

1 dintr'o singură di- deoarece armata aeriană Joacele necesare unei bă- Timişoara, format dintr'fllJ form cu pl'egătiri/e ce au. 
, iar alte armate so- germană a distrus căile tăIii 'de rezistenţă - a namăr de 210C pel'SOillJe A. J" t W J r 

Iru nu mai ati decât de aprovizionare cele mai scăzut foarte mult în rân- între 20 şi 50 '. t • ZI Uimlsea a a ore,e 
... 't. ~llJI' po tl'l- 8, primele eclJl'Pe de evrei 
l1li It două divizii, în importante. durile trupelor sovietice. Vlt dispozI ,"nx OI' pen I'U ._ 

,] t aa plecat d,a gara Dom-
I '''U:UIIlfIlIIlIllU'UlIllllIIJlUIlUIlUlllIIlIlilllllIlilIlI!ljljl'lJiIIl!UiIIU!UIIII,iiilllll!:lldlil!l!IIiIlHlif!lIl11i1I1I1I1I1iIJlIIIIiUlillill/llllllllllilll!llIIlIll/lllnWllllllfUHIIIII/l1il1ll1IH1llUlli.lUIlHIIIIUlIllIIllIUIIlIlIllIlIlItIII t '1 zarea evreI 01' pe» l'a 

al: l' J b t uiţa Elena spre DeVii;. ,. IdO e c te li muncile de LO os o Ş esc.". S . p' t O"t-oism u un ei ivizii I rgaDlzarea roa lei Ei vor f,/' uti~izaţ~ ica Ce- ~~::;cu~~~;~~e:,a ~:~ 4- ~ 
cbipă de acrato,., a • 

3 blindate germa1Je ZAGREB, 4 (Rador). - F. R. La a doua coaceDtl'are 
2J Ziarele croate . anuntă, că Pe toată darata concel1- VOI' fi luaţi evreii intle 
~rl RLIN, '" (Qador) - respinse cu pierderi statul independ~nt croat a t v •• Bare ftel'.soanâ va anii 18 şi 60~ urmând a li 
~ rll.... .. .. or J .. p'te '08.-* •• a.ag ... o ••• pe ... - . i:- , •• rarll lec ..., 
le eetorul nordic al tru sovietici.. . I fost orgamzat In 2,2 dtvlz1- primi 90 /d zi/nac, IJl'ana ÎlJtrebainţaţi la muaei de 
ti ului de est, o Peste 2300 soldati uni adstrative numite "zu- şi adăpost folos obştesc ia razajade-
.e 1, de care bUn- sovit~licl au fost omo- ba tl adică prefectură, con- Evrei mobilizaţi pe loc, ta/ai I'especfiv .. 
r germane au cu- râţi iar alte câteva dusă fiecare de un mare 
~ ~ i 
::: III urma une mii soldati au fost lu· "zubain". 
'i tă"i din cele mai aţi prlosonJerJ. . Fiecare zuba se compune 

ioa .e, o fă,ie de P .. ada d. război foar din _nouă până la 12 pro
C foarte impor-
t te importantă numără vincii. Zagrebul face parte 
,~ " 

te incercărUe bol- printre altele 71 care din zuba Prigorje. 
',t de a recuceri blindate de tonaj greu 

m, 111 pierdut, au fost ,i '8 avioane. 

Pentru reface-
,I-'imele decoraţii rea 

.e:t-_________________ _ 

, "Mihai Viteazul" eatedralel dIn ehi-

o desminţire a agenţiei D. N. B .. 
BERLIN, 4 (Rador). - regimentului. 

Biroul de informaţii din Contrar celor afirmate de 
Moscova a pretins, că, re- bolşevici, se afirmă din sur
gimentul • Grosse Deut să competentă, că regimen .. 
schlandU. ar fi pierdut în tui uGrossdeutschlaud" ii 

tuptele de p~.frontul de e~t pierdut în luptele înverşu
mai multe mU ~~ oaI?e~l1. nate depe frontul de est, 
După informaţule prImtte .., . 

de agenţia DNB această care dureaza de şase_ săp .. 
cifră este mai m~re decât tămâni. 12 ofiteri şi 260 
chiar efectivul de răsboi al soldaţi în total. 
......... __ .... n .............. . 

: vor fi donate noilor eroi de însăşi _ ,lnău .. -

Ans:lia In ~ cavaleriiordinului D. general CiupercA 

:UREŞTI, 4 (Radar). Ap~rălii Naţionale, gene- comandantul corpului 
1', general de divizie raIului Calotescu. de armată .,1 ceilalţi 

'Î! SUbsecretal' de slat Vrem ca· primele decoraţii comandatl adreseazA 
.. "falei de uscat, a dat date noilor eroi, sa fie dona- aa călduros apel căt ... e 

jtul .. conll~lJica~: .. lt:_ de fl'lsăşi cavalerii oldinu- toti Qomânii pentru 
~!elll ordInulUI .,MIhai lUI. f fi t i 

"UlIu caIi poseda pitse Fiecare· decol:aţie va fi În- re ace ... ea a n CI ca-

'W' Trei oua lunar 
de" persoană 

NEW-YORK, 4-
_ Corespondentul 

DNBtl comunica: 

(Rador), ţat ca -guveraul este obligat 
agentiei să diminueze ratia de oua În 

" O telegramA primită din 
Londra. declară că ministrul 
britanic al alimentarii a anun-

cursul lunii August când se 
vor da numai câte 3 oua 

de fiecare persoana. 

.~inului pestt acelea de solită de o scrisoare iRr ce- tedrale din (;hişinău 
IU absoluta nevoe, sunt lui decorat i se 'va face cu- distrusA de hoardele 
a le dona Ministerului noscută pl'oveninenţa darului. bolşevice. 
~~................... .. ........................................ --
foţi ~omânii şi-au dat întâlnire Terasa EMINESCU" de sub conducerea domnului Florian Brânzaş, 
)e Sâmbătă seara 9 August 1941 la " din Cluj 

m 

Jnde publicul va avea prilejul să asculte orchestra virtuosului Luţă IOVIŢ A cu toţi copiii săi 
'llâncări gustuoaseBucăfărie românească - ~lititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 
.~~_~_~_~~_-:_~:_-~~_~_~~~~~_~_J_~_~~_~_~_~_~_~_~~:_-:_~_~_~_~~~~~:_~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe ~::.::::-=::=::::::::: __ -:.:::::::::"--:.:-:::::-:."'O..::..::~:=:::_-:.:.::.:::: __ "'--:.:::..-:~---:::::.::~ 

-~ - - ~- ---- -- - - ~ ===;:~~::.::.~=-=-=..:..=_::::=;:=:~:;..;..;..::..::.:...-=-.::;i=::==-:.-:.-;.-;.:..-=--:.:..-::===-~;~=-: 

~ ......................... J ............................................................. ... 

_. -

_ > .. '" ~ ... ...,....... • • • oC , 



ECOUL Pa~. 4 ----------
Morile comerciale 
ţărăneşti, teascurile de ulei şi pivele de 

postav trecute în patrimoniul' Sta: 
tului, vor fi date în arendă 

BUCUREŞI1,4 (Radar), să lie oren da te. 
- Comitetul intermirlÎste- In acest scop la Cqntrul 
r;al al Centrului naţional naţional de românizare s(' 
de Tomanizare a hotărât ca lucrează în prezent la în
până la vânzare. toate mo- focmirea cnptului de sarcini 
rUe comerciale, sistematice şi Q contraclului tip de Q_ 

tără,!eş~i cu valtmi, ,fără- ren dare, astfel că în maxi-
neştl slmple, teaSCUrile df:' 15 z'l " d t 
ulei, daracele şi pivele de m~"! v'. l e vor z . a e pu-
postav, irl!cufe în pafrimo- blzcltallt normele. ŞI locul 
niul statului prin D.I. l\r, unde se vor trimite ofertele 
3810 din 17 Noembrie 1940 pentru arendare. 

• 
Inaltul comisar al Canadei 

la d. Halifax 
ROMA, 4 (Rador). vederi cu Lordul Halifax 

Corespondentul agenţiei ambasadorul Marei Britanii. 
ttDNB" anunţă, că d. Mal. Primind pe ziarişti, d. 
colm Mac Donald inaltul co- Malcolm Macdonald a făcut 
misar britanic pentru Ca- declaraţii cu privire la sta
nada a plecat la Washing- diul actual al înarmărilor 
ton, unde va avea între- canadiene. 
IIIll1ftlflllUfllIIlIlJlHlIIlIllIlIIlJIIllIlI1 UII/IIUlfllllllllllllllllUllllUDIfUHlI1ll UltlllllllllllllllllllJlNllUflllflllllllllUJ IlffllJlfllllllHllllflllllIlllllfl!ltflllfl!lIl 

Subofiteri germani 
decoraii de Fiihrer , 

. BERLIN, 4 (Rador). Pe baza J tulul Conkad şeful unui detaşa
propunerii mareşalului Von Brau· ooeDt de şoc dintr'un regiment 
.sitsch comandantul suprem al de infanterie. aghiotantului şef 
armatef, Fuhrerul şi şeful su- Burgharwfeser şeful unui deta
prem al forţelor armate a con- şament de şoc dintr'un regiment 
ferit Crucea de cavaler urmă- de vânătod de munte şi aghio
todlor subofiţeriI a~hiotantulul tantulul Reinicke, şef de patru
princlpaJ Wendt, dinh"un regi- il Într'un regiment de care de 
Illeo.t de care de asalt, aghiotan- asalt. 

mlmlllillmliflllllw.mr lilllllll1!11I!J'llIlIlfllll!iiI!!IlJlil!!lIiil' !II!1I11Il1I1JllIIIIIII!!lIIfUIllIllIltI1I1IU1fflHlIlIliI!!JlIII/!lI!llIlnllllllllllllllllll RlllllIlIlIlI11 

4 VIII. Anul XVII. 194 t ----------- -----~ 

Victorii lin/andeze 
impotriva bolşevici/oI' 

HELSINKI, 4 (Rador). - Co
respondentul agenţIei "O. N. B. U 

transmite I 

superiori finlandezi care au 
distins prin curajul arătat in 
faţa inamicului şi prin modul 
exemplar in care au comandat 
unWiţlle lor, in luptele dela 
frontiera orientală a Finlande!. 

Româncă din Banatullocă DeallD 
UlllllffllllllllllllflllUlfIIfflllfllUfllffllflllfllllllllfllllllflflllllllllfllfl/lfIIIillVaJUHllllflUllllllIIllIIlUlllllllllfltllllllllfllflllllllllllllllllllllUllllIJlllfllllllllf1IIIll1flllflIIIiIUlllfmlllllllllllllllfllllllllllllnlnDlIIIIIIIJIIlIlll.' 

Din surd oficială finlandeză 
se anunţă, că in regiunea Han
ko. activitatea artileriei flnlan
deze li fost încununată de suc
cu. MaJ QJulte vase inamice a
flate Ifl largul apelol' în dreptul 

Comunicatul oficial italian 
~lIl11lflllllllffllfflIllIlHlUmllll/llrllUIlIflIf(JIfllllflflJlUQJI"IfII1I111f11l1fllJ 

portului Hanko au fost lovite Rech.-z.- ţ.-.-. e 
de Qbuz:ele Unlandeze. Alte 
puncte importante au fost dea- pentru~ ar
jemenf bombardate cu bune re-
zuHate. 

Bombardarea bazelor navale 
~ insula Malta 

. In luptele de pe frontul orien- tn a tă 
ta], Inamicul a pierdut in ziua ROMA 4 (Rador) - Iată ca-
de 1 August 2000 oamenI. Uu BVCVQEŞ'I'I," (Ra- mUDicatul Oficial publicat asfllz 
mare număr de care asalt şi de marele cartier general a>1 for-
automobile precum şI foarte dor) - Ministerul ApA- ţelor armate italiene. 
multe arme, au fost capturate rărU Naţionale aduce Baza navală din Insula Malta 
de trupele finlandeze. Ia cuao.tiată, ci grAul, a fost din nou bombardată de 

In luptele aeriene din ziua de orzul ,1 ovAza. oece- formaţiunile noastre aeriene. 
3 Al1gust, dale deasupra Jocalf- sar armatei, se pro- Câteva avioane inamice au a-
Utlt Raujaervl, sublocotenentul tacat cu salve de mitraliere aero-
Juitflaimer a doborit trei avioa- curA pria rechiziţie dromurJ dela Catania şi Regglo 
it~ de luptă ruseşti. Aghiotantul ea platA iar preturile Calabria făcând câţiva răniţi şi 
lfIlllsfnen care şi el li> doborit Un •• ot aoele stabilite provocând unele stricăciuni u-
a-vlon de luptă sovietic constatat de guvero. şoare. 
ta aterizare că aparatul slu fu- ===:::::========= In Africa de Nord mare acU-
eese lovit de 14 od. vitate a patr111elor tnaintate pe 
: HELSINKI, 4 (Rador) - Co- C-t-ţ· • fi .... d"ţ- frontul Tobruk. Un grup de' care 
tespadent111 agenţiei DNB anun- I 1 1 ŞI r span 1 1 de lupti inamice, care Încerca 
Jă. ziarul »Ecoul" ră se aproapie de poziţUle noa-

.,Crucea libertăţU" DOUa fn- stre, au fost iOlprliştiat de focul 
liga! a Crucii Manllerheim el. artileriei. Am luat şi câţiva pri-
II. a fost conferită la doi ofiteri zoniert. 

Avioane britanice au &runcat 
bombe şi granate asupra locali
tAţi din Cirenaica şi Trlpolitaoia. 
oOlorând trei persoane ,i rănind 
alte zece. 

Vasul englez. .Cachator' 
1500 tone a fost lovit şi 
tn două de un torpllor 
dat de căpitanul Gjno Rosi. 
fost salvaţi şi captura1i 9~ 
ment din echipaglul vasulUI 
mic. 

In Africa orientalA fii 
Gondar, detaşamentele 
au pătruns cu indră 
nUle inalntate ale 
capturând arme şi 
pierderi adversaruluI. 

Formaţiuni aeriene ale Axei 
au bombardat fortificatiile pos
turile de artilerie antiaerian!, 
depozitele şi cheiurlle dela Te .. 
bruk, pridnuind incendii. Ele au 
lovit deasemenl instalaţiile de 
cale ferati dela Marea Matruh, 
şi mal multe vapoare Inamice 
aflate Ia . nord vest de această 
loeaHtate, avariind două contra- ----------. 
torpJloare. Aceleaşi formaţiuni 'BERLIN, 4 (Radar) 
au dob:>rât patru avioane brita- rul a numil p, contra 
niee incendiindu-le in aer. lui BU8se, în posial tI, 

Unul din submarinele noastre Ligii maritim. germani' 
care opera In Atlantic nu s'a succesor al d,lunctului 
Inapoiat. şi consilier dtl stat V01l 

1. . 

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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