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Pentru Inarmare 

por de Impozite de peste 3 miU arde dolari in U- S. A. 
WASHINGTON. 1 (RlI.nMl- _ 
orespondentul agenţiei " Havas
• anunţă: 

Proectul prevede un spo~ de im
poz;lte. ele peBto 3 mtli:n'de dolari. 

Marţi, 2 August 1941 -
Ostaşii şi-aa elat 

viata pentru apăra- • 
rea Ţătii, ta cetăte

ne ce dai pentru re
[a cera a ei? Cât ai 
suhscris la Imprumu
taI ReiJJtregirii , 

Enulezii Incearca sa 
atraga Turcia 10 r8sboi 

SOFIA. t (Rador). - Corespon-. 
dentul agenţIei Stefani transmite ~ 
. Ziarele bulgare atribue o semni
ficaţie deo .. ebit d~ fmf'ortantl me
sajului adresat de preşedintele 
Inonu forţelor arma te turceşti. 

După informaţiile date de postu
'e de radto americane, fruntaşU 
!itiel din Senat au holărât Du-

mfnecă seara să incerce a trece 
incă in cursul acestei saptamanl, 
proectul de lege pentru introduce~ 
rea de noui impozite in vederea 
finanţării programului de lnar-
mare. 

El ridică in primul rând taxele 
de accise şi coboară nivelul scuU
rilor la impozitul asupra venitu
lui. 

11il1111ll11l1111l11ll111111111l11111111111111111ll111ll11ll1UIIIIIII!llIlIUlIII1II1lUIiIHHIIIIllUIHlIIHII1.11l111ll11l11ll11111l1lllUll1111l11111llJlllIIIIllUIIIIlIIIliiil 1II11111111l111111111l1111l1,RlIlIIlII1II11l11IllUllllllllllllli1IlI1I11111111111I11111t1I1II11IU 1111111111111111111111111111111 

Se ştie, cli in acest mesaj pre
şedintele Inonu a vorbit despre 
eventualitatea in care eforturile 

Comunicatul militar 2'erman Turciei pentru a rămâlle fn afară 
de conflict, ar putea să dea greş 

luptele d · • IRI I · pentru motive independente de In . Juru' eva u ,UI VO~~!:e~:'bulgare consideră ace-
ste cuvinte ca o confirmare lim-

fost capturaţi 11.432 prizonieri, 239 tunuri, pede a repetatelor incercări bri-
• tan!ce de a~atrage Turda in răsboI. 

92 tancuri, şi _ două trenuri blindate Cuvintele preşedintelui Inonu 
BERLIN, 1 (Rador). - Dela car- şunate şi repetate, un submarin, roase au bombardat noaptea tre- sunt considerate la Sofia ci un 

/ierul general al Fuehrerulul. Inal- german a scufundat patru aparate ~ cută importantul port Huli. avertisment la adresa AngHei. 
: tuJ Comandament al forţelor ar- de comerţ in amice cu deplasare ~ mnlll1l1"mlmlltmml1nmnmntll~lH1l11l11mllllllllllllltlli.lIl,"IUHlIUIlIIHIII!IIHlIlIUUIlIlUUlmlllllll1IlilllUliIIUllllllllllUIIlUlIIIIIIIIUIIIIlllllllll1llltUlllIllWllUllIII 
. mate germane comunlcll totală de 14.000 tone care navi- f MII P t. · 
Ir~:!:f2;er!~~:s!ufd~::~~U;! Ni~ garninM~~:~i. Britanie formatiuni i areşa u e ain ŞI 
pra la Nord de Kiew 26 mon1toare at:~l",u"'.a .. l ... pt~ doah.1 ..1", nume- 1 guvernul frgneez ~l1nt hotărîti să meargă nână unde 
şi canoniere sovietice. t l' 

In cursul operaţiunilor de cură- t11l11l11l11illllllllllll!lllllllllllll!illlllllll!lIl!lIi1l11U ... IIII11l!lIliUlIllIIIHlIIIIiIII i' va fi nevoie ventra a reprima agitaţiile comunIste 
Ure din Estonia. au fost ocupat C f 
portul Hapsal situat pe coasta de Fortele breltanlce PARIS, 1 (Rador) - oreI- i nevoie pentru a reprima 
Vest. ~ pondentul agenţiei "D. N. B." agitaţiHe comuniste. 

I · te Iia l transmite: Fiind intrebat asupra reia-
In luptele din jurul Revaluluf §! SOlie Ice se a 'In cursul primirii zia rişti- ţiilor franco-germane, d. de 

care s'au terminat ]a 2B Au!!ust. IY 150 k d T b } lor americani d. de BrfnoD a BrhsoD~ a declarat că aceste 
au fost capturaţi 11.432 prizonieri a m e e erau' I l d bolşevici, 239 tunuri 91 tancuri, _ I anunţat că mareşa ul Petaj~n relaţi~ sunt norma e şi a B ău~ 
două trenuri blindate şi numeroase ; ,i guvernul francez sunt hot a- gat ca nu se duc negocieri 
alte materiale de t'Asboi. TEHERAN, t (Rador). _ Co- fit să meargă până unde va asupra politicii generale. 

In golful Finlandei. forţele na- respondentul agenţiei ,.DNB" a- UIIIIIIIIlIIIIlIIliIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIliIIIliiiiiIIIliIIIIIIUIlUIIlIIIliilIIllUillililIlluUmllllllllllllUUllilll1ll1lll1ll1l1l1l1llUlIIlIlIlIIllllll1llllllllUlilIIUllIIlllltllllllllllllllllllllUlillUl 

U~:U~ed~a~~n:~e~ontlnuat opera- nunftă din boe;cur{i bi?e Informate. Telegl~ama DuceIU·' 1088011-01· 
Peste 60 unltătI navale Inamlce el ortele rltan ce Ş1 sovietice ca-

au fost văzute in flăcări tn secto- re inainteazll tn Iran, s'au Intâlnit fi r8s"uo f ul dlul· Mare<!al Antonescu 
ruI barajelor noastre de mine. Luni dimineaţa la' Kaswin, cam c.!a 1} l' it li 

In Atlantic dupA atacuri lnver- la 150 km. nord-vest de Teheran. 
IIIlDlllIIlilIIllIIUIlKlUlllllIlllllllllllHlIllIlIHllIIllIIlllIllllIIlRIl1lUUlIllIlIIllllllllllllllllllllllmllllll1IIIIIlIIIHIIIIlIIIIIliIIIllUlIUliIIIliIIIIIliIIIIIliIIIliIIUllnlIHllIIUltUllilm CU ocazia înaltelor distincţiuni ce i-au fost acordate 

o locomotivă 
a surprins pe litJia ferată UlJ 

r- vagotJet ca maD.citorj 

SUlJt 3 morţi şi 3 grav I'ăniţi 
RÂMNICUL SĂR.o\T, t (Rador). 

- o groaznică nenorocire s'a in
tâmplat in apropiere de comuna 
Voetinu din acest judeţ, in urmă
toarele împrejurări: 

Şeful de chipă Ion Avram şi 
lucrătorH, Ştefan Pirusca, Ion Ciu-
1'\1 Melea, Dumitru Daroga, lUe 
Iancu şi oŞlelan J'oI'luglau, ..... u. oua 

intr'un yagonet plecând pe linie 
spre Voetlnu. 

Intre km. 163-164 a apărut 
deodatA o locomotivl tn pHnă vi
teză care a tsbU puternic vagone-

tuI, omorind pe Joc pe şeful de 
echipă A nam şi pe lucrătorul 
Dumitru Daroga. iar pe ceilalţi 
rănindu-i extrem de grav. 
In stare disperată, răniţii au fost duşi 
la spitalul din localitate, unde du .. 
pă scurt timp, lucrtaorul Ştefan 
Plrusca a incetat din via ţi. Starea 
"' ... I ....... IAlt. trei. _este foarte gravă. 

Ăutoritlţile aU dispus facerea 
unei anchete pentru stabilirea im
prejurărilor in care s"a produs a
ceastă nenorocire. 

Conducătorului StatUlui 
BUCUREŞTI, 1 (Rador). - Cu 

ocaziunea inaltelor distincţfuni ce 
l-au fost acordate de Majestatea 
Sa Regele, d. Mareşal Antonescu 
a primit următoarea telegramă de 
felicitare din partea Duceiuis 
Excelenţei Sale dluJ Ion Au

tonescu Mareşal al RomAlliei 
Bucure,ti 

Fiind în călătorie, aflu că slră
ludieie dvs calităţi de soldat şi de 
comandanl au avut o recunoaşffl1e 
solemnd prin numirea ca Mareşal 
al României. In numele meu şi în 
numille fortelor armate italiene cart 
luptă impotriva inamicului comun, 
aiăruTl ae valuTuu;:nrlc JVQa~/,.. 

trupe şi a armatelor aliate, primiti 
scumpe Mareşale. felicitările mele 
cele mai cordiale. 

MussoUn'. 

D. Mareşal Antonescu a răspuns 
dupA. cum urmează: 
Excelenţei Sale Ducelul Mu

ssolini 
Roma 

Rog pe Excelenta voastră să pri
m~ască cele mai călduroase mulţu
miri pentru cordialele Itzlicitări p, 
cari mi le-ati adresat în numtle 
Exceltntei voastrft şi în numele brQ.
velor trup. italiene. 

Cuvintele ce mi-ati trimis Duc,. 
sunt pentru mine deosebit de pre
tioase p,ntrucă prin ele ati cinştit 
armata română care luptd aMturi 
de marii şi glorioşii ei aliaţi in 
~ontra bolşevismului distrugăior de 
civilizati' şi de creDInţa. 

Devotat. 
Antollescu -

Martşal al României 

; 
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CODsiderafjunl tactice sI geografice 
Stuka germane bombardează netn
cetat vadurile fluviului, pe cari se 
grămădesc in maSie imense, unităţi 
aprecia bile sovietice In mare dispe
rare. Nu le~a reuşit nicidecum bol. 
şevici10r să-şi salveze materialul 
Jor de răsboi, trecându-l dincolo 
de Nipru. Datorită absolutei supe
dorită ţi aeriene a aviaţiei germane 
nu există nici o primejdie pentru 
forţele germane. in caz că ei tre-

Prlmmioistrul 
Birmaniei va calăl . 
tori la Londra'~ii BERLIN, (UTA) Inaintarea ~er-

. manli in Ucraina cu rezultate atât 
de dezastruoase pentru bolşevici, 
a făcut ca ultimUe nădejdi ale co
mandantului trupelor sovietice să 
se bizuie de astădată pe Nlpru. 
la spatele căruia ei 8contează si 
constituie o nouă linie defensivă. 
Cursul opera Uilor militare ale 
companiei din est de până în pre
zent a demonstrat că albHle fluvii
lor nu constituie un impediment 
decisis. Totuşi bolşevicii cred pro
babil ci acest fluviu al Rusiei 
Sovietice europene, al doilea in 
mArime dupi. Volga, ar putea coo
stitui o stavili. mai efectivă şi mat 
puternici. decât fluviile şi râurile 
trecute până acUm. 

Niprul are o lungime de 2150 
km. Dela Kiew, malul său drept 
deci cel vestic. este înalt şi abrupt, 
cel stâng dimpotrivă, neted. Tru
pele atacatoare germane care se 
găsesc pe malul povârnit, pot aş.a
dar cU deosebită facilitate, stăpâni 
vadurile fluviului, având poziţiile 
superioare. Situaţia se prezintă in
tr'un mod cu totul deosebit fatll de 
malurile mlăştlnoase ale aceluiaş 
fluviu, in cursul lui superior. Şi 

acolo aovieUcH spera seră că se pot 
bucura de o deosebită protectie. 
da .. "'P'1:: togrozJta lor surprindere, 
au fost atacaţ! chiar fn poziţiile 
unde ei se aşteptaseră mal puţin. 
După CUm reese din. comunicatele 
comandamentului forţelor germane, 
trimise la timp, au fost formate 
___ .... L_...!_ r-~-... .au 'patLe. Iara 
sprijinul armelor grele şi păstrate 
şi lărgite in plus, cu toate atacarile 
extrem de violente deslănţuite de 
bolşevicf, cu tot felul de arme grele 
şi de tancuri din cele mai mari. 

e· 

In timp ce Niprul la Mohile. este 
larg numai de 80 metri, la Klew 
are o lăţime de 320 m., şi la con
fluenţa cU Marea Neagră, la Cher-
senes, este lat de 650 m., şi adânc 
de 4 m., astfel Încât şi vapoare 
maritime pot naviga pe el. 

,Pentru bolşevicii cari se retrag 
in fU~ă disperată, Niprul devine 
un fluviu ai Infernului. Avioanele 

F I 1 

buie sri depăşească şi acest fluviu. 
Aşişderea pentru pionerl, Nlprul 
nu formează nici o problemă. 

Vizita dlul d. Goebbels in Italia 

AMSTERDAM,.·i (Rador). 
Corespondentul agenţiet 
comunică-t 

Serviciul de informaţii brlla 
anuntă, că preşedintele de consll 
al Blrmaniei va veni incurând 
Londra, unde va avea mai Clul 

10 
SI 
dl 

Intrevederi. . SUC 
In altă ordine de idei acelea sala 

serviciu a anunţat,. cii trupele s vio 
vietice au ocupat Sâmbătă oraşe ~les 
Besd şi Sahr şi Sendian din regi.ul 1 
nea de nord a Iranului. La ( ____________ Iilrla 

ROMA, 1 (Rador). - D. dr. I a constatat dintr'un film pentru lIIan 
Goebbels ministrul· propagandei răniţii din garnizoana Veneţia. DDa KvaterD)"k idjllmr, 
Reichului acceptând invitaţia dlul Seara cel doi minIştri insoţlti 
Pa~oHni ministrul italian al culturU de contele Volpi preşedintele ex- a Incetat din Ilat ,te

d
: 

populare, a sosit in .Italia pe bor-. poziţiei au asistat la spectacolul 
dul a':,ionului. său :u t~e\ motoare cinematografic de gală unde s'a ZĂGREB, 1 (Rador}. - Soţ("Cehl 
aterlzand Dumineca dlm neaţa pe proectat cu deosebit succes un film mareşalului K vaternik a incQta C 

aerodromul San Vicolo di Lido la s!erman intitulat "Reilltoarcerea in Duminecă din viata În urma une 3sa 
Veneţta. . t'" ) i 1 j U i k f b li t re . D. PavoIini a venit în intâmpi- pa rle, a reg soru u c ns 1. o scur e. .. \ 10 
oarea oaspetulul salutâudu-l cu O "' __ j~ . U.' .: '.iU.S .... ISf III __ .... saf.1 I JUR ]--:~I@lt 

caldă camaraderie. O d··ţ" • tOţi 1 1, 
D. dr. Goebbels s'a intreţinut con 1 te a armlS 1 U Ul 

. apoi cu personalităţile prezente 
italiene şi germane trecând in re
vIstil apoi compnia de onoare, du~ 
Dă. ,,"' .. <> .,'Q d ... " po burdul yachtu· 
lui Cyprus unde va locui in tot 
timpul vizitei sale. 

Dupli amiază ministrul propa
gandei Reichului a depus o coroa
nă la cripta morţUor In răsboi 
ducândl!-<lp '\"' .... ~ In Î' ___ 1:- - "'--

atn veneţta. reste tot d. dr. Goeb .. 
: bels a fost viu ovaUonat de mul~ 

Libera trecere prin Iran 
a materialului de razboi destinat sovietelor 

AMSTERDAM, 1 (Rador).
Corespondentul aganţiei "DNB" 
..•.... __ ._ •• __ ._ .... ~, Clwa Uln .;)lmla 
a agenţiei Reuter care anunţ.1 că, 
una dta condiţiile de armistiţiu 

puse Iranului este aceea de a se 

~~te:t;l ~i ~f~ft d;--;ă~boI -;1 d~'tot 
felul destinat. sov~etelor. 

ţlme. ""'f!!ljllr. ___ " •• ____________________ _ 

Dupli aceea dnU Goebbels şi Pa- ~ •• 
I volini aU asistat la prima proecţle 
I a expoziţiei cfnematograHce care La Cinema 

• 
CAPITOL" " , 

-

. Aviatia japoneza a bombardat 

·TOKIO 1 (Rador) -. Cores
pondentul ag!nţiel "DNB" trans
mite: 

CJncma "VarSD" 
a dat un spectacol pen
tru premiUtarit 

P"A_JlJ.&. __ Jt -.1 ... _ ---.y_'1 __ 

stru aflaţi la cursuri, au fost 
aduşi intr'una din zilele tre
cute, la reprezentaţia dela 
,.4 ..... _ato.g ..... Î~1 "CU, ",u", un~ 

Angajăm 

bobinat 
lucrătoare 

Oi la 

de pe lângă filmul de pe 
·program, li s'a arătat şi fil
mul pentru Imprumutul Re
întregirii şi Jurnalul româ
nesc Nr. 6. Ori de câte ori 
apărea pe ecran d! Mareşal 
lOD Antonescu, Conduclto. 
rul Statului, aplauze nesfâr. 
-şite insoteau această mândri 
. apariţie. Şi ce entuziasm. cu 
. bucurie cân am văzut trupe
.le române trecând Nlstrul şi 
luptând pentru Ţară şi Regel 

Tipografie Regie: ~aJ4S 'r!~J1t . 

A fost un spectacol lnălţător, 
o adevărată lectie de inalt pa
triotism şl/ dragoste de ţarl. 

compleet asortată . ~\'& ~.: 
de. vânzare~~~t . _. uptă·P6 vi~ţl şi .~arl~f 
. d -=-=-. -~~ . Lupta unui vânăior curalos contra forţeI in~rJlta prlll a se a resa J ~-_ ~ . • 

Libr. Coop. "Naţlonala" tiri a unui braconier - şi lupta unei inimi de femeie curaj~asă p~ntru apărarea 400ar61 

Timişoara 1, Str. Brediceanu 2 unui copil fărll sprijin, acestea sunt tituaţiile culminanta " captivante din filmul extras 
din ""m~!l!ll d~ mare SUCCIlS. 

In compleciare. JUlnalde război NI'. 6 ,1 Jurnal Nr. 519 
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~~--------------------------------.. ---------
~ INFORMATIUNI 
~~i.isterlll de Interne comu-I. Pentru intregul material a
• I Din ordinul d-lui M~re- părut in acest ziar _ fără sem. 
Ioa Antonescu Conducato- w w • 

Statului, se face cunoscut natura sau cu pseudonlm-
dacă se va I vi vreun act răspunde numai d. Const. 1. 
sabotaj săvârşit de comu- Ştefănescu, directorul nostru, 

ti, vor fi impuşcaţi 20 co- care e totodată şi girant res· 
I Dişt! evrei şi 5 comunişti pODsabil. 

vrei. 
l II 

Retragerea monetelor albe 
de un leu şi doi 

Ministerul finanţelor a acordat 
un ultim termen pentru' retragerea 
din circulaţie a monetelor metalice 
~e 1 şi 2 ~el, culoarea albă, până 
Ja data de 1 Noembrie 1941. 

Preschimbarea acestor monete se 
face la administraţiile financiare 
de tncasări şi plăţi şl la percepţlile 
fiscale. 

Publicul posesor al monetelor 
vechi de 1 şi 2 lei fabricate din 
cupru-nichel este invitat să ia cu
noştinţă de acest termen şi să le 
prezinte cât mai nelntârzlat la pre
schimbare cunoscând că la data de 
1 Noemhrie 1941 încetează puterea .. 
drculatode şi Hberatorie a acestor 
monete. 

IBUCUREŞTI, 1 (Rador) - Eri 
~sala "Dalles· a fost concertul 

~
Vioară dat de tânărul Mircea 

··1Iescu cu concursul la pian al 

Indlcaţiunile apei medicinale "MAGUS" sunt aşa de multiple, !1~_";tl!r.llWQlWQ.i ________ n __ • __________ •• 

incât am putea-o denumi I 

I ,ul Ion FiHonescu. 
La concert a asistat şi doamna 
da Mareşa! Antonescu. A fost 
llIanifestare de artă aleasă foarte 
duros primită de pu. Uc cu atât 

apa minerală naturală pentru 
reguZarea luncţiunli tuturor orga-

nelor 

i mult cu cât si~uranta arcuşu

şi ca atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi ori când la 

,tehnica dobândită şi talentul tademână pentru prevenirea, com-
:" de prospeţime al tânărului f baterea şi vindecarea deranjuriJor 
'cea Săulescu a impresionat I diferitelor părti ale organismului. 
chip deosebit alături de fru- O A MAGUS" S A 

l
.asa ţfnulă de camarad mal e vanzare = II • • 

. re - Intru cele artistice _ a . Bulev, Reg. Ferdinand No. 1 lângă 
I Ion Filionescu. 1 Cofetăr!a .. Bulevard", Cazarmă. ~ 
~~@@:@itŞjt@j@J@1@1@1t§l@)@lt@~@j~@1@@l@@1~~@J~ 

La Cinernt) "APOLLO" ~ 

»Dama de Cupă«' I 
@) 

~ MICHELE MORGAN GILBERT GIL @J 

~ Al doilea film francez din productia de după război. ~ 
~ ~ In complectare Jurnal "UFA" 519 ~ 

~ .. , .. - .. ,"- l@ 

~~@J~~@J~~~~@@@~~~~~~~~~~~~~~ 

_~ sosit adevărata 

apă' minerală medicinală: 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MAG US" S. Ă., 
B~dl Regele Ferdinand 'Nr. 1, 

lângă 'eofetăria "Bulevard" spre cazarmă; 

La Cinema "CORSO" 
Marţi, ~liercuri, Joi - 2, 3, 4- Septemvrie 

Cea mai uriaşă realizare a timpurilor 

_1, .... "'01'1'11 ....... -f"t"\.:i~ft~" ..:Ia .~~h ..... t .... T\J... h 

Trupele române dincolo de Nistru. Străpungerea liniei Stalin 
'Moda in America _. în culori ...:.. Seria patra şi ultima 

Azi ultima oară: Diaman~ele sunt periculoase 
.. 
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100 avioane sovietice.doborîte 
în sectorul nordic âl frontului de răsărit 

Activitatea aviaţiei germane 

Chinezii J 
n'au deSIănţtll I 

nici o ofensiv 

SANGHAI, 1 (Rador). - C 
respondenlul agenţiei "Ha\>'as·Of 
retransmite ştirea dată de agenj 
D.:>mei după care cercurile miUtar ' 
japoneze desminl declaratlfIe făcut' 
la Ciungking prin Care se afirmA RJ 
eă forţt!Je chineze ar fi deslănjul 

BERLIN. 1 (Rador). - In ziua Ciudova, atacurile avioanelor de propriu zisă a ac~stui important 
de 30 August 100 avioane sovie~ luptă germane s'au îndreptat asu- nod de cale ferată a primit lovl
tlce au fost doborâte in sectorul pra concentrărilor de trupe şi Il tud grele. 
nordic al frontului de răsărit. pozl11i1or sovietice. Numeroase care Mai multe depozite de munitii 

In acelaşi zi aviatia germană a blindate au fost nimicite de bom- sovietice care se găseau in apro
bombardat in sectorul sudic al bele germane. mai multe blterli au pierea I!iirii, au fost aruncate in 
frontului de răsărit, trupe concen- fost sco,ase din )~ptă i~r un număr aer. 
trate şi instalaţii de oa'e ferată, I de camIOane au iost dIstruse. In sectorul Orei mai multe tre-

o viguroasă ofensivă in Zona de 
răsboi C.:klang, 

Aceleaşi cercuri adaugă ,.că nici 
operaţie importantă nu s'a des!! 
şurat in acest sector dela data d SI 
28 August. ' i 

In regiunea Zaporojle avioane de In ziua de 30 August şi in noap- nuri de transport au deraiat din 
luptă germane au surpins in mat tea de 31 August armata aeriană cauza explozii lor. 
multe locuri trupe sovietice care germană a bombardat obiective im· In cursul luptelor aeriene din 
se imbarcau in trenuri. Instalaţiile portante din punct de vedere al sectorul central al frontului, 23 a
din J!ări au fost distruse şi trupele răsboiului cu Olare succes in im- ;Ioane sovietice au fost doborâte 
sovietice alol suferit pierderi sân- prejurimile localităţii Briansk, In- fără ca germanii să înreg:streze 
geroase. stalaţiile gării impreună cu gara vreo pierdere' 
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Şahul Persiei 
părăsit tara In acelaşi sector elemente de .11 IL lU IIU. • J~_ . Rai' !:II I &1-

cavalerie bolşevică au fost aproape O ... b 1· '" 
complect nimicite şi împrăştiate. InCerCare o şeviea TEHERAN, 1 (Rador), Agenji 

.. DNB- anunţă: ln capitala lranu 
lui s'a răspândJt ştirea că şahul a, 

Un vas de comerţ sovietic de 
4000 tone a fost atât de grav a
tins de bombe, in cât a rămas imo
bilizat şi inclinat pe o parte. 

respinsă cu mari pierderi 
fi părăsit TeheranuL Cercurile gu' 
vernamentale din Teheran preei 941 
zează că şahul se găseşte la ffje- th 
dinţa şa de vară. ( 

In regiunea Neva, Intre Lacul 
Ladoga şi golful Finlandef, avioane 
de luptă germane, au scufundat 
prin bombardare două canoniere 
sovietice, un remorcher şl un vas 
de transport, avarUnd grav altă 
canonieră. 

In spatIul din jllrul localităţii 

BERLIN, 1 (Rădod. - Ia ziua 
de 30 August in spaţiul dela Sud 
de Kiew bolşevicii au 'acercat za
darnic să debarce pe Malul de 
vest al fluviului Nipru. 

Infanteria germană a prins in 
focul ei bărciie sovietice care na
vfgau pe acest fluviu Incărcate cu 
soldaţi sovietici scufundând un ma-

re număr. 
O parte cu cei din bărci a pufu 

să se salvaze fnotând, dar marea 
masă a soldaţllor s'a inecat fn a
pele fluviului. 
BărcUe care au reuşit să scape 

de focul nimicitor al mitraIierelor 
germane, s'au retras in grabă pe 
malul răsărftean al Niprulul. 

ee} 
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34 persoane intoxicateJuta~ 
cu maucalea pregatitI: Pt 

DeRtra DD parustal ; It~ 
La Berlin ... 

In mod deosebit evidenţiat este 

AportUl netagădult, vltejeştlle atitudini 
TARGOVIŞTE, 1 (Rador). - t~ 

Parchetul a fost sesizat despre (1 at 
IntoxIcatie In massă intâmplaU in re 
comuna Răsvadul de sus judeţul nt 
Dâmboviţa = 34 persoane care 81)'a8 
mâncat din muncarea pregătită. 
pentru parastas la locuinţa sălea- Ar 

şi jertlelnicele cuntribntii ale Armatei Romane nului Nicola Merdus, prezintă slmp- It 
tome de intoxicare. rll( 

BERLIN, 1 (UTA.). - Dela în- trupelor armalei român. de sub 
ceputul campaniei fn Esl, cercuriI, ,efia marelui lor Conducător, Ma~ 
ronducăloare ale Reichului au re- reşalul Antonescu. Unităţile iiaU
pelat prin cuvinle, recunoştiinfa ne- ene pe cari Ducele ltl-a pUI la dis
precupeti/ă a Germaniei pentru poZiţi, peniru bătălia impotriva 
~ntrib~ţiile p,retioase aduse d(l fă- inamicului comun bolşevic, printr'o 
nle al!alll przn o,rmatele lor in a- I spontană decizie. s'au fncununat cu 
cui rasbo/. Mortle succese care au glorie sco{ându-se în relief in mod 
losl obtinule in ultimele zile. prin deosebit, acţiunile extraordinare al. 
colaborarea comună a armat(llor luptători/ar italieni dovedite pe 
aliate, pe lealrul de luptă ucraini- câmpul dll luptă al Ucrainei. Con~ 
an, au prilejuit un nou indemn de tribuţii efective au adus şi ceilalti 
a reliela 'roicele şi (decllveIe con- aliaţi, Slovac/i şi Ungurii. 
tributi; ale fortelor combativ, Llli- Cercurile conducăloartl germanII 
ate. subllniazd contribuţiile insemnat" 

In mod deosebit estll IIvidtlntiat militare ale armatelor (lliate. men
aportul netdgdduit, vite;eştile ati- 1 ţionând că merită nu numai mul
ludlni şi jertfelnice/Il contribuţii ale l 

• - 11.,3 • '5". '"fF 

Finlanda 'duce • , 
negoc1er1 nu 

de pace cu Sovletele 
HELS/NJ, 1 (Rador). - Cores- di/uziune prin care se arată că 

ponden/ul agenţiei "DNB" trans- Finlanda ar fi începui negocieri 
mites la Helsinki şi Stockholm, fn vede. 

Biroul Hnlanaez al informaţiilor, rea tnsărclnării unui sef de Stat 
~ I~G"."";. D"In~r .. n.il ... uru urma- serazn cu negocieri de pace intre 
toarea desmintiT': Finlanda şi URSS din cauza re~ 

Suntem autorizaţi să declarăm %ultatelor neşatisfăcătoar, al. răs
cd svonuri/e răspândite de unele boiului sau de apărare, sunt com
ziare şi posturi străine' de radio. I pleci inventate. 

tumirta şi recunoştinta poporului 
german, ci şi a întregei culturi eu' 
roptne. 

Dintre aceştia 24 fiind in stare an 
gravă, au fost aduşi la spitalul Ar 
Târgovişte. Se fac cercetări. eze ..... i 1.,.·=-2. Ce 

Noui 
v 

maSUrI 
• sociale 

CUI 

în presa' Italiană 
BERLIN, (UrA) - ZIarele şi "CorporaţJa Presei- a fixat crea· 

periodIcele franceze constftuite în rea uneI case de pensii şi de spr!- P 
.Corporaţia Naţională a Presei", jia pentru cazllri de forţă majori. VIe 
au stabilit pe temeiul experfenfe- pentru plătfrea mai departe a sa- de 
lor colaborării pe timp de un an, lariilor in cazul unei Îmbolnăviri , 
aplicarea unef sute de măsurt 10- mai lungi de o lună, ca şi un foad ,~. 
ciale de o covârşltoare importantă. de sprJjin pentru serviciile orlcât al 
Pentru prima oară la istoria pre- de miel. In afară de acestea, s', aţ 
sei franceze, este stabilită o legă- prevăzut crearea de institute spor- păr 
tură comună a tuturor compar tI- tive şi grădIni de copii. Penlrl1 lat 
mentelor presei, fnglobând pe edi- realizarea acestor salutare idei, aU nlo; 
tod, pe redactori pe funcţionarII colaborat efectiv şJ reprezentanţii la 
technId sau economişti ca şi pe presei germane, contribuind dhl: 
lucrătorU angajaU În tipografU plin la soluţionarea acestor pro. 
intr'un mod atât de documentat. bleme. 

a ,-
Turcii resping planurile enolezilor ()r 

-
BERLIN, (UTA) Presa germană urmăreşte nici o intenţie impotrl~ ( 

sublinIazl atitudinea fermă a z1a- va Turciei. In legătură CII aceasta 
relor turceşti faţă de dorintele Berlinul aminteşte că convorbirile 
Angliei de a desfăşura un noU lui Molotov cu reprezentanţii Rei· 
front peste graofţele TurcieI. A- chulul la Berlfn fn epoca ştiull •. ţR[ 
ceste voci autorizate turceşti reU- aU descifrat printr'o declaraţie 

FIII a d n eafeaz.l faptul cA: Turcia a putut autentică telurUe agresive alt 
. In fiecare bisericA restauratA, prin danla ta, desvălul anumite planuri engleze URSS-uluI faţă de Turcia, cart 

norodul basarabeaa va inAlt r.gl pentru Ualştea şi că nU dovedeşte nici o Inclina- după cum releşea dintr'un articol ~ 
re de a se' lăsa târâtă in acest scris fn "Tfmes·, fusese reCUDOSp 

ta şi pacea lumii. joc. In acelaş timp poporul turc eut şi de guvernul englez. 
Subscrie la "Imprumutul ~eintreglrli·. are convingerea că Germania nu --

----------------------------------------------------------._------~~-- -
Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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