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II! FloriClii Clupa-Slefăn.eSClu -
Slrada Em. Ungureanu~ colţ cu 

Eugen de Savoy~ Timişoara -

U din _t>'P> ........ Al ... ~ diD C·· '" na ~_ .. __ . apl 
taJ ă. spune :. 

~OMANI şi ROMAN~ 

L6 gra.nija noastră. 00 Răsărit şi • 
ai Noapte s~a pornit Jll8.l'e8, luptă. llbeJ,t 
l'atoare. 

Toa1e gâ.ndurile. Mată ~ ~ 
jerfa noastră. să o incbinăm eftIliIor ea 
ruptă acolo. 

relelon: 39-36. lf 
Telefon tipograf"te: 14-69. A pare la orele 12 

Asa să simti sufletul DeI8I.llIdm. ~ 
brâJÎd alături de el t-

umnezeu [u nei Urarea -, Majestătii . Sale, MIHAil. 
r Visul cel de toate zilele se ~ l'itol n~)U ~. legendele de peste ; călre ostaS"II" C:a-.-. 5·. marele general de dorul cel de toate Zl- veacurile volltoare. ' riIJ 

Toate ull1il.n-e, însângerările, ccmand!'-nt- l'an Antonescu Ostaşul român a trecut Pru- 14e~eptăţile ~i înfrângerile s'a~ U • • 
in drum spre plinil'ea deati- abatut ca. o muatrare a Bunulw . BUCUREŞTI~ 23. (Rador). pentru a reintl'egi sfânta ţară a glorie străbună, ia.J:' ~mşilor:ao. 

valah care nu cunoaşte Dumnezeu peste Tara visurilor - General Ion Antonescu a pri- Mo:ldovei lui' Ştefan cel Mare, ş~ bravi, le ~ să.ui.ta~ şI1 
di 1 ti ... înfrâ.nte. mit .. din partea Majestăţii Sale gândul ~leu se ind!r~ti către. pu4-~re,""'sa" s4-~-4-~·l~~.-··o·..,x ':;1' p oma ce Şl llilCl a- Ş" 4-;: • il infl't di _ I.e -.- I,Q ..... I·U ~ 

diplomatice. ~ la.'1.4, v~ur e au, on n Regelui.. următoarea telegra- d-voastră, domnn:te general, Ş1 tru vecie .h..-,telie ~ni."" .-rJIIDl'!IlW.LL<1o~~U.,lU A • • nou. cu florile de tel, cu vrerea mă: cătm Oştirea, ricii . neamului. ~"Y ,,-- ~ _. 

Osftaş~ro~nCuscnAe istona, noastră, cu nădejdile noastre, ,,D-LUI GENERAL ION AN- Vă sunt l'eCUIIl~tor. ~?- ~i .. ",M. in VflInÎ o--~n1a I : 
ace ?I'le. B~ng~, cu cu dreptatea noastră. TONESCU, CONDUCATORUL le I P t ca D.UDlaI pr .&.&---, ---,"~ 

~u~ tinereţea lUl, ~ ~er~ - Ţărmul pierdut, undeva în STATULUI. _ m!::r:r:riae~i ~ta do: Trăiască vif.eam Jloastră ~, 
daClc~ care se numara cu blestem şi nedreptate va fi ţăr- In clipa când trupele noastre Biei voastre, nea.muJ.. întreg şi cu mată 1 
~e am. . • mul imperialismului posobilită- trec Prutul şi codrii Bucovinei. ltIine trăim bucu.ria. zi1e10ll' de MIHAI L j 

Prlmul pas. Vor urma. ŞI 001- ţuor noastre. 
'la/ţi. Avem dnlmuri lungi şi Căci numai începutul e greu ......... _ ••••••• _ •••••• ~._ •• __ •.•••••••• -.' •.• -."-.-:-._"'_~j 

d~~;;$~Z as~:~.E.:;:~~? V -1 el O r a-a- r CI m a'- n' e s 11-' de care nu m8.1 este IDmlC fruntarule de harbe ale oportu-" . 
dreptatea. românească, de- nismelor diplomatice. l' . , , tt 11 

It~~=~:S-;:~ veste ba~U:X=~~r:~oş::e~!~ "rm-ata comandata- de d Gener-al drumului imparatesc tubndem. It • 
care marile umbre şi marile Dumnezeu cu noi! . ..... _ 

.1Irn1.l1.4~ îl încep, deschizând ca- Pampiliu Tamici. An ton e 5 cu In ain leaza 
lanul nostru oevlclufie au atacat Plusii Orientala 

BERUN, 23 (Radr). - (Jo.., reroase pentru inande. ~ .... f vietice. ..... . 
mandamentul forţ.ellO'r armate Annata germano-:romana ma.- ~ lupta. oontra msulelor brio-

C(~re nu vor~ nu pier rou care a cerut la 1916 in fa- germane OOImunică : . - inteam pe întreg frontul, cuoe- +.a.w~e. aVloa.nele germane .. ~ 
'~rxlait·ă ! ţa Pala,tului Rega.:l intrarea Ro- Din primere om ale dimineţii rind, la. rând, toate pcmjille. luptă ~u. bomb~t,. noa.ptea. 

Naţia Română nu tn"ea . să mâ~~ in răz?oiu" .vibrează 5n s~a desfAsurat lupta. Ia frontie- Inamicul se retrage. după trecută. msta.la,ţiile di.rl ~ 
piaTă; ea 8'~ ~t din luptă tOţI dtntre n<n, de§.. nu ne dăm ra sovietică. O incercare a ma.- pierderi grozave. Ta.etica de lIă.z.. South~pton... . . 
. va trdţ prin lu~ta. . . seama. . .. micului de a face faţă ofensivei boi a dlui General Ant.oltelseu Maz:i m~ au lZb~ In 
Studenţi §i tlnen Româm, Deacew) studenţ"" VOI condu- A lină de e- esoo invincibilă.. depOZite Şi in l1l6ta.laţille de a.-

Tara a 'Căr.ei p' âine ne-a hrănit, cătorii de mâine ai destinelor ?e~~~o-rb?tmalane,t p 1 geDnma- . aprovizionare. 
' A ~7_'t t . . A d .can ~se 1 rupeLor r In luptele aerIene C8J1e au a-
iara a că!ei.soar~ ne-a ,~a~"., ace8. m popor, vcn, '!:ana e oa- Do-române, oonia.ndate de d. Ge-- vut loc, avioanele germane de Alte atacuri aeriene au f~ 
Ţara a car~, ban",_ s'au ~ '~08it ~8tl" care .a. vru~ ,lnto!deauna neral Ion Antonescu, a ,eşuat vânătoare au doborit un mara îndreptate contra aerodromun .. , 

lum1,narea noastra Ş1. ca· b.nele Naţ'/,&J" un~ţ1, cu mtregul I t, p' deri foarte du- număr de avioane' de luptă so- lor din nordul Prusiei 
re a sângerat pentru noi, ne ce- tineret şi P<Jpor Român pă.şiţi comp ee cu mr 
re elanul,curajul, puterea ,i cuînoredere în urma aceluia al .....•• _._ •• _ ••••••••• _ ••• _ ••• :. __ • __ .~.-.~"' .. -.~~::..:.~-=.:::..: .. ~.::._=.-:.-.-! 
roinţa noastră. de victorie. cărui aingur ţel este binele Ro-
Şi ţam, şi fWÎ, §Î toată lumea mâniei şi a copiilor lui, gene

~ie că studentul Toonân poartă Talul. 
ÎII mnele sale.8ângele Eroilar . Naţie Română, ai fost ° Na-

au Mit temelia ţăr·ii .noo- ţie de Eroi. Aşa vom fi mtot
,lfre. Putem, oare, noi, să CJ.8ÎSI. deauna. Mai ales acuma. ' 
Ifim la 8ubjugarea fraţilor ne- Acum, Kau batem, sau mu-
,!lrii' Vom intoarce. bucată, cu . , 
bucată tot ce ni-s'a luat. Gra- "d'u Dumnezeu înainte~ ld răz~ 
liţeleRomâniei n'au fost in- boiuZ sfânt .contra asupritori
trise cu creionul pe harta lu- lor fraţilor noştri. 
mii. -- Graniţele Ţării au fost T~' Y N ţ' R:' ~ Y • 

M.......:~~ A de . Roma An: rGwsca a, w omana Ş1 
"Nv,hll:' cu sange ., C~.7 Vt .. E'f 
Deaoeia, studenţi, fraţi stu-I o>,w,uca or" t.. . 
4enţi şi tineret român, creă că CORNELIU GOLOPENŢIA 
~bele mi Oraceş, studentul e- . student îndrept .. .................... ---_ ...... _ .... , 

linlomatii sovietici dela Bndaocsfu 
, :.811. incercat să părăsească 

Uuaaria In chip clandestin 
BUDAPESTA. 23. (Rador). 
,~Oorespondent.,~ a,genţiei D. 
t. B. transmite: .. 
Duminecă dimineaţa mOOlbrii 

'aţiei 8ovietice, au incercat 
• pdrăseasc.fi olandestin Unga
ri4,.cu atoniobtltţZ, dar funcţia
~ poliţiei' 8ei:rete- Ungare 
~Zit" . 8fI .. Woarci din 

_ Diplomaţii. pretindeau· că vo
iau să facă. oea;cursie,,_ in loca
litatea Goed, de 'lângă' capitală) 
unde legatia sooi.etică a cumpă
rat, acum câtva timp" o' viLă. 
8ervindca loc de recreaţie pen
tru personalul legaţiei. . 
~ 'Dip~ţii au' de~it ~
pecţi, deoo-roece aveau ,n maşt-

nă "" maro număr t1& baaaie. 

o manevră a guvernului sovietic 
După concepţia lui Lenin,adoptată şi 
de Stalin, acesta a' fost· înţelesul 
pa~tului germano-sovietic 

BERLIN, 23. (Rador). -1 Aceste prO'misiuni ~ declara. 
Guvernul Reichului va publica ţi~ soviet~e s'a~ doved.it in cu
pentru opinia publică volumi- ra~a f~ adevatat,e, guv~nu! 
noasa docwmentare de rure dis- R"Jtch.ulu~ s'a COnmn8 at1l,ncJ ca 
pun,e. ~eza Lenin după. car~ v :,,8e po~ 

~tic ~ fac pe inamic nev& 
tănnător'''.1 a 8tat f:i la baza pac
tului incheiat in AugUBt 1939. 
Deci" aemnarea acestui pact n, 
a fost decât o manetn"ă de tac< 
tioă ti gU1'81'nului sovietic. 

In rezumat~ guvernul Reichu- tn,chea pacfe cu .alt~ lan atu~ 
lui trebue să stabilească aceas- cand acestea aJuta gu,vernulu'l 
ta: după incheierea tratatelor 
cu Germania, guvernul sovietic - _._ ... -._ ....... _ .• _.~ .......... , •• _.-. __ ._._.~ •. _._.~ .• _._-' 
a declarat, în mai multe rân-
duri" că a proclamat solemn) C O M UNI CAT U L 
(lupă inoheierea lratalui de NO. 1 
prietenie, va colabora cu Ger
mania, inspirândui-se din ade
văratele interese ale tuturor 
popoarelor pentru a pune capăt 
stării de război care există în-
tre Germania de o parte §i An
glia şi Franţa de altilt parte şi 
8ă utingă acest scOp cat m<ti cu-
rând lO$iQW.. . 

BUCUREŞTI. 23. Sffi.) - CAR- LA MARE, IN ZORll ZILEI DI! 
TIERUL GENERAL AL COMAN- 22 mNIE. 
DAMENTULf11 FRONTULUI %.. COMUNIOATELE lJRMA. 
GERMAN-ROMAN IN ROMANIA. TOARE VOR FI DATE IN MA 
COMUNICĂ: ,. SURA INDICATA DE NECESI 

1. LUPTA IN OONTRA FORtE- ATEA PASTRA RO SECRETU 
LOR SOVIETICE A INCEI'lTT 
lUX MlllIDI Jl.V~ ttAliA LI11 m»Ea4.J.WNlLW'. 
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!IN~!lRl\IA:.TIU~! AZI, LUNf, -23 I UNlE (94[ 
.. ABOlf '\1\1": ,j'E { P .. mr 3li .~~. directorul nostru, care e T E .t'\. T R lJ L N J\ T & O N. A· L 
'- 600 lei; pe şase luni _ 300 1,< &:f'tl. ... "1 <.;Î gi~jj1 resptmsab:1. '1 

iei; pe trei IUBi -150 lei; j;Jf'lltru .........o- din Bucureşti joacă pentru a doua oară, la Timişoara, ffh1f1@le 
instituţit fl4! !lttm~! lR{(~jtf, TI'UPfl:. de a. rti.,tJ ~ia1i d!o A l' M It E' -' ,--oi . L' SUCces 

............... ~ • _ i14J..J.4 .. 1, ~nfi "RTN AI .1lO" , "-9. ma. IA I .... ' "'" ' · 
. '- .. =-0-. 8IefII'a. zilei de 29 IwlÎ(; .. C., '" '9 

Petttru intrpgul m.,te~ial al,ă· :rei8 8, în lo<:alul fabricd. b6: 
,. ia wnt ~h,,. -~ f{!~~ 'Wml!ă- J't', ~l spe,cta~Ql de aCfQb8ţil ŞI eu preturi populare J 
.... , tM&u ev tJ'o~.tt1.nlim - I'1LlI;- a.tletIsm. Dupa proJVRm var.,.. .. _________________ I.I _____ I"W _______ • 

pU!lde t .... :n::' II. C'oust. 1. 5tefs- ma l'upta romane. 
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LA CIIINIIEIMlA "CAIP>~TOILII 

. , , 

QERALOINE KATT 
ROLF" WANKA 

RALPH ARTHUR 
ftOElERTS 

ERiCA Y. THEL.LMANN 
HILDE HiLD~fUtAND 
Intr'un Ii/m plin tit! !lUIIUJ" 
flnert'/e, muzicd ţt tJi'iJ[J6sle 

{TfHl~ e!I'" dMf~ată problt'fllA . 
~f.W . m.,11eti-.ae fPl întt'lIn nwd flpitltWil 91 în fIOOM 

; p't'~"t~ ,tiM de Ila. ,i veselie. 
Filmul CU IWfVh th Rdbert8-tAtă ne prutDite wt D1Afe 8dCt4M 1 

"'1"-, I~, a:::a-'l-9. Dum. ,J 8irbS-tIori ,i la m'a 11 • In. 

Strâ!lgerea r~ee~ltel trebuIe 5f"'eeta.eo.te 
sa se Iaca dllJ vreme IUMHftIftIIMfiftlMttltlIWlftNIIIMIftUHMI_ 

Comunioat 
Capitol : Fata mea este un m 

ft:ftr· 

1'lBtfia-: 1adt!l1ngeFi1er. 

Ministerul agriculturii atrage in I Sărat, s'au repartizat şi soldaţi, 

r.v:;d 8erios atdJiUft_igt1eURotJ... aStftlt d .~cultotti .,~ )utea aA

i9t eă, in impteiw'itUe de âStlUi gaia ifl cazUl când 'paţ~ de m ... 
trebue să f.a~ă toate sforţările pen- că nu ajung ti SGoldaţi,. adresâltq. 
t11l strângEFt'~" 1. vreme şi în bune ,se in acest sc!),. UJt C8meFfdoJ' Ap:tfta! Hdţîi de' 
OOftdiţiufii iA tirtt1fur recoltelor. agi1~Uy 8ftM li l4f i.ri4ioa ~u- Corso: Buffalo Bill saLveai 

Agrîcu1toru se vor îngriji să aibă Dj~ d. M~ pieiJ4 ~ 
pregătite br&ţ~le, Un&it~Mi if.J.Aşi

Afle şi aMlajele tleee.(ţ1tte, ~tttl ca. 

si nu Ii~ ta.că fiiCi o risipă de tflllp, IA C I ~ E r.. Â Â T HAL IA 
Zi vor căuta mai intru să-şi an§3- U. . ~ 1r'II. , , . ' 
jt'Jlfll priJl mlJk>a«le ~tulite, »ra
ţel" de mund dia IOGalita~ Ml1 .un 
alte regiuni. 
~"..oiht ...... r<Au. io~ci,;i[ .. k,,~ 

tlHlte' oolelalte atlto1ită~ "9t itllpp.â
,(;ghea ca fiecare agricultor să 
!ULleze lotul sâu în timpul soo6tit 
util p'entru !ieeat'e lUCI'!U'@j .,1 'Ei' 
ca ia restUl zilelur sl se ajUte uuru 
r altuJ# pană la tertDinarea lllliMl~ 
kl, 

AgricultorU mari şi mijlocii vor 
cere - şi comitetele agrioole comuc 
l1al. SWlt datoare sâ. dea "'- ajut'1r 
ţJt:.u1.ru muncile agricole, din bra.
ţeHJ dispanibill în eomuHI.. Nu se 
... ptt;OOda ia altA IU~r!lfe înainh 
ca intreaga suprafaţă de recoltă să 
De terminati. 
Dacă prin aceste mijloace locale 

~ricultorli mâl'l 4ii mi;iioeij tiU-şi 
pat !'!'!!tlsfa.ce AeVoile d& lR'Rţ6, ei 
se vor adresa de IndAtâ C!UtUJtei 
Iigtieo1e, eaf'8 le va rl='pAtHM l,;l'iiţt'\ 
dlft regiUnile eu priSOSti1"l din 1lC~~aş 

jUd4ţ sAU fu Hpsă \rit intm-vlml 'Il 
ăMst acop tii alte judeţe eli ţtt1!to-
surf de br!lt~. 

Pent!'U jud3tele: 1alomiţâ., COft
satnţa, Brăila., DfoV, 'Vla,ca şi Îl 

IIlllillllll~!llII!lllm:~llllllllllllllllllllllllllllllllllmIlHn 

IHII'IIMfIfUHtIlIlnrtfltH1I1f1M_Il __ MUmllblilifIllUIIIfIII.llnnmllfJllnnnnlftlllll1lmlllla 
bil. :fI01t la Tim...... . 

,.4:1.e18 .. eaa"-'1' .oopll AI il.f .. Atz:ll" 

I;.\OUl l"lGER'lO~ 
MARGARET LlND@AY 

= = a 

....... -
MICA PUBLICITAT 
Apare ld fiecare zI .. Minimum 10 cUl"lnte 
AttuatUl'ile ... liOIaimb, ~ dUblu; iar ~kI al eLi,eu WIt. 
eial. Orice anunţ cerut să aparâ În altă mlJl'kli dteât .... 

peUt.iriJ !le tu ..... dubl .... 
AfittnJiitlle pei&W rubtl. "vEJl1r.811J11 SEaVlVIfJ" " __ .,"',, 
j.we) nU!III!i pot publta. t!tI~. ~.mA .,. IIt11Dtd 1IUfl' _Iuda,,,i 

l"o8t ft,nlaflte Î&U la â:lar. 
, f . fI' tUU :i : : 

rei. 18.61 ,,D A o IAr l!l L 1 X" Tel. 18Jl . 

:1 LA ClNEMA. 
Timişoara. "- str. II, August :Hi'i 25 (vi8-.... vJs de P-Ja If~" 
Hijlooim tn(>heiere.r. iDtelegerilGl' attvâuartJ60umpă.mre li de ;-Wrill!tt 

ti imoblJelor, tu. ceuâipdJd '_118 .'Vi .... tâj.,~. 

CINEMA "COI~SO" t!~i~"Q.L~O" 
.. ' "p - -----------

A.I, ... It! .... o.ră 
eeIe mai f.nia8t1oo realizări americane. 

1.. V l\h11i.6 in8ângera.te .. 
t. ~r~ .. pARdA. • "rAd .. ~ ... ttadl .. IM ygJ. ...... ........... 

~ 

... In nUJI9{)1lt flWriior. 

7. ŢInta vie. 

.. II~ M IIIbltkJL 

~. 

VANZĂBII Case ~1l câte 1,3, a. 7, )I~IJI ro-oo j~'e s.. . 
9, lliocuin)e In circ. li, ~tt. ()ri. OO'fa: sa ,,,găH. botfU' . 
mu, 'Îitu MaidresoU. Moldoval; 

Ir . L 't'I Mod. Lottirif 162, Ud, 1~ Pummer, lanua, Unei, cf. 
Btlnti1i, Gh. Asa.chl, Răni,!; e1rc. patra!i 1bg!l. ga.rli. rabml. Olt 
ill: BUlevard Clemenceau,:!te- ... rară. llCltit ~ jtIgăte ~ 
gellt ~utdu~an, Ei1~rul, ,Jet-o- lângă gara SttehaÎ&:; jud. iWt 
blşte, Criş1l1, Cl&"ai~ MatUbll dintj, "11 (Ion'" boereBG -'l'Mt. 
circ. IV: Strll.dA ~ifiai, Gell' 1 . OfII, wAl, ,..'U, por\UDb, JIIftI' 
Ft8ieUIi, fentN tl"lm\'lll; Dum~ş, 
cu restaurant, grââ1nA, NIl da 'YltW'f., 20 jur, filau,. d. :It 
mese; lomiinţe. pi'milă; lângă explOAta bilA. dl'ttttl flettI1lt, 
paN4 petttl"U orlee Ve~hJ06L 

Peatiu .1l1ID~miIe apirute ia ~ cadru .. " sd .... J ... llaclt> l'trrl, 
telefOll 1861. 

$ 7 P= « 
ANGA.J~ bucătăteasll>t. KtaUSI DE V A~21UE O oul coul CII. 

1 Str. Pauleeeu No. 2. (Casa 
:t.lbol-etim) • .5 il I -

VAMERA mobilati CU Intrare 

şi atelier. grădină de flori _ le
gwn8. fu 8lt. lIOni, Ni'. 11. ~iH 
vJ. dt pn I'Ab1"IaL 

sepa.ra.~ 'b6ie şi toată intre- ....... - .... '----------:-:
tinere& de iuchiriat, IIttada CA.V'r dal!1nA mobÎlatl& 11\ 0It4!t. 
llercy, Nr. " en&j L ca Intrate sep4ltoatl. Adrftt& ~ 

1tJTtiN.'llBiii= ,~ Blid. a.
"le. P'erdJhA4" ... tI peatn 
""d uaaJaN. ~I 
ctl pradi& 1)f PNfertttţi" 

:;,,~i litn_~,fi .. ~. 
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II E It Iti zlunatea ~ li t 111'-__ 'II_,*""","""_I1I1I~-::: -
. urile luate de. d. mini~tru 1. Martnescuin i "Recic,o.eue tur;6ăt;i.i. 
ul programuluI. ~e actiune I MinisteruluI I !il pericol 1 .... pericol!. •.•• e pericol de turbare! 

a:c:unomlel "atlonale I ;:::'~:~7.: ':j;.~;:~' 
jlll'irile prin Cani! tre- d~ progrsm Ar ln1esnt d~ la. line împrejurări, care au influenţat ~ D6torită doar jhinei care circulă pe străzi! •• .i:,;;& , 
viziGnarea.l~ării pentru politie& I!!OCitI.lâ cerut! de titupul "iAta. eoonomică ŞI" au redus ~ lDtltuklllWJUrabic Ile eonnmk6. mAi l:rait " . 

'1 laţi , t ' I Că, din câinii care umblă, cind a. sută sunt turbatll v 

nevo.lor po.PU el noe 111. . foarte mult posibilitătile de 1WL- CUlGlla sut., E fanta8tic 1 ••• ()Inci la tUU, __ U-l., 
\le una din problemele rol'ro· ' ....... ,.....,. .. ~Dt1 u . ' ..., -""i'&/t, 

greie "Căreia. trebue si AV-J- N&4 iYu.!.'UI!u._ • uMte, oonduoerea. vreţef econo- Nu mai este timp de ahlloă, trebue să d. feriţi J. ~. ," 
\j)I\tă. atefiHllheL LtJl IN OOMENIUL ttlÎoe. lo\rindtl-~ adefU!eOrl de = Dat, deşi aVlIl'ti8dlenWl • destul de elOO1"eat. ' 

ca a.tât 'ttml nnUt Cii. APROVIZIONĂBD ~ua credinţă a acelora. '*ri !ii Se aMefte câte unul- oetă~ inoon~tieni-
b ' .1_ .. - VOelsC ... :!I: __ .1_ eu'-lI!ţll li;! v.te, pPetextând o mi1ă Pt'ntm aste animsle, "-. este VOI" a numal ~ 1111~ In rr.atene de aprovizionare, .. a ~.t'~\;UJ.V""" gr UI. e == 

. ţ d m<r "ctuale Mini te 1 a 1lt1l1.ă ·t - Sti Oi'Wle dia greşeaJă. ord()nanielor le!J~e. 
I unor c~e e minl~te!tUt ~onmllteî bAţil)nal~ '. It. ro n II 1I •• btfel. _ 8pune institutul, _ pl"tn~ăt6!'llot «e elinl 

ci~ide pregatirea terenu- nrin .. ubfi,eQNQ ..... h11 de .t.at &1 prln anchete şi a găsit dovada ~ 
tt'ă. ~(» r" ua - Foarle des le este smulsă prada, căci le-o ia din mâiDh! 

k tntreaga noas. ." re8Ort, .'. ocupat &! articolela aoeetei nepenn1aQ &<:ţiun1 în d,(). I (Jefltţenf1 fjA'f1ţelea.gA eA. a6este animale 
it! il1dr~pt~ ~e un d~ d~ prim! hee~itQt~, îrt afară de meniul mai tuturor articolelor ii (Jf\. fiU lll'eSlntt acuma hlOl"bul boalei anOl'fb&le. 

I prieillilC unei de8Voltăr~ unnăril.. lIllOr serillnt.l-egi de a.e primă neoesite.te. I 'l'rebu888 pe 100 t!rt&rpitel:E bi tnWfIfRlllor I 
flraşti.. .. ţi ~ De turbare. de tur~ uaH de 0IttneUI astAzI 1IWf" ..... 

iu p~:ec:~~= d:as~ Slecula eSfe O realitate 1=. ... .. • ., 
. vizionă-rei, cărora le re· AI;a de pildă. din ancheta _rea IIaol'36vatmilot, alta brutf... __ iJt. adMte Yl'8lbliti b15~ ao .... eate de ghmut' '" .,~ 

III .... _ .... c .. & de .. ".''''''1_ "1 .. ~. :a l~â1tHt peldnea _,. aetter, dolofaa 8IlG hăn:tftl~ ';'~. 
,tm.,.~l"C1J.la ..... ",le,u..<u- făcută. de minister ,i acum tel"- ro e, a. Wtlla carnea şi meaelurilc !! 
~ \Pl'emuri Mt}t1rutl~ ~ .. 1::. Şi a patra ~olonialeJe ,. i artico. = Bemardin, griflon, buldogul, 8Pltz, dans saU U!rrieI'-

B , '~"narea populaţiei IIi t.n~ minată la fabricile do -pun. au . b .. • ~_ PaeI dă _ma de turbue, ~s cu ja~Ta ! Aia. e ! ..• 
""y .;;.t............. A ........... ;.tnl-l .ril..Ht ~ ........ ~ .... t •• ~ ~". , ........... ". lele de ÎIil racaI1linte. i!= 

.;. "",,"""'U _"'""""~ el e- unI"...... .,~I T_. -', In tramvai sau eafenele, DU ge8ticulaţi din miini 1 
I n It R ! tI"'~ Aceste cehiP9 vor ţine leii- li -t tt ~il • t ... · ti t .......... • fi , pUI tn ~i\lnl! tfitre~ "ur. &-o~U t" ,eMl:ge I "UO~ tura permanenta cu ministerul :i .·Iyl .. ten}" ~ lUI". itlU" ('! mne Ş . ~ ct' ItIIt C~I1I'l1 • 

...... n~ 1'8' m - ...... ;"lă.~ ft o·· m' :. .... ,. ,... .. lom ... " - Fiţi prnden~, filDdcă potaia, sub pretext ci. d' din co.tB. 
m~· itlllh ".... fi •• ,ua. f "Vt;l tH. şi vor senwala nu nUmai preţU~ == ~ • 

. ~ ludienţă, ţie Ml'e ci. 1. __ \lfiele din ele fieavlhd nici I"ile dAtt ai ~t""'ţ" ei .... -n·..... II O găsit.i in parc, p. (J()no şi 1. orioo 00.$ de stradă! 
• e, a~"ista' , truld~ ~. NQmegeIieJ.

1
·, măCar O hlOsten"l realâ ....... care tes pI'odUset.ot ::hth""UI,";' 1~ ~=_ DIXli' atit lI.ljtMptA ja\'rltf oa.:d ÎIl al lspitd laţ: 

:;; v u.. . !r p~ _ Tu o IDingU, iar jlvina te idŞfacl Iute :' l'IAţ ! ._ 
:!'@tlU"Uldesttlt al a.prtYV1~ totuşi au pritt\lt ~te1e eompri" măsurile cuvenite. -1=. . .. .... . ..: 

II .. Ii &.btavn.it: li.!'ii ~~A. nmte de &,UNI'in1BatEn Sl!Jtemtll ~ta fi. pet'rdij sl n... "..1. HIRj>'iI.t ....... .,.1" __ IIm lIftMIl ftlfatAnlll.rI... 

"amiază reprez(>ntAnţilor S'Q.u găsit alte firme de săpun W astgure vemrea in Ulpnala. a (J~lnel~ a fost intrus. Q Jh1n1 ",~l1N'i I 
~ r Al!I?dttaf.t pe llnglL Acest ea: ,.Vtil--II (Lerner) I "CerbuH ~Ha\TatUrilor IA cant.ltăţ.i .tia· Ttt 11 dai CA sA mAfiI,noo, fIIt tf, pAti ""'~ mAlne, 

~ • 8~ • făcătOare. : 
• t, &<!eŞti.A All lvut şi ,,5ifigtâ!1" c~ au prUnit can- g Dastrând blllnâlitatte: t61nele rllmbe <'line J 

'~ să fie lămuriţi asupra tită~l lfiifthrltUlte de sMUtft.l ne- $'ft orgafl1zăt deasemenea. la I DiWi'i al ciolanll multe ~A-llhdopl ca !!Ii le aparg-" 
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~ : fi fit care thtd@ sI. ~ ca\:Î6 ootasl'uuat-otlte. specul3inţHor şi va lua imediat ii Nattlhll ei n1l tott ciinii sunt atâta. de ingraţi, - . 
\ fi! fhtt'~~ a.cţtU'fie ~ Sapunui a f9St ÎQ;btieat fi mA!!IUrtl.@ p:r'eVăzute de lege. II Numai •• ăia mor de foame fi aJun8 apoi I Wrballt ...... 

'Ii & gl\l'et'11Ulu1 vâbdtIt pe wh uaUba tu p~ ela ~ !!. • • •. . • .... 
H.iHm ~ -.,.,. il. ,.. , I:fr .. , .. '1 .. 1'" ~t@a BlHlt o parte din mă· ! Fapfttt ltltA c1l turbarea arlH\nd deCi a-ravltatea, 

~IlDl",u:AT~ GEN&- .. ~..utll ii .... :t~ ni; .. b. .... -ţ_""~-_ .... , a.vm",. ... f' OIi 
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-~~~ roade ~te~ . de ]ustif'WArtm Sa.liithl\UUi, ................................. ..... _ .... _ .... ~.Sl.~ .. .."., 

I :,Ita-Dilirea p~eţll.riJ'?r: , ~j ACt>6tt· ~f fi ttinr li\l Afi 
I lIcarea acestui pt'1nC1pm sta ~u~l ••• ~'j' a 1", 

Il nil hUIilal d. ~ste cu pll~ pI.~heuHu1. 
I \lat eă este Oondiţia .,sin~ ~ .11 Be va trimite Ja pat.. 
, \OftIJ • dirijârll V1lilţti econO- ch~t ~i chestitiheâ rep.\tUţîei 
, !Ii \'l't!blUrl rurtun~. ~11rn1i n~ ~teru1 i hlJtărît 

leşte de('~ ?e:lpirttt \U1 fi!."'" sl f5@ tllirt:l'ibt1~ ~arM II măce
"~ ~a;bilttate sau Qeum- liriiI"''''' ~f'A,..l t~.U .. 1 "il d" 
re" cl11n se ~punel a tlltu. ~ _0 _ Qe Y"' ..... .,.ne. UL '1" ~u . 
~i1or atit In sectorul mă~la.rt )l1ft.t1 ~rtm1t tlot, (!U~ 
l~elot c~t şi al eerViciî1oi'.,t hită de aproape 46 de 001. 

* r~o'lrtld liU ee ~te CONTBOLlrt. pllt)'II 
~ IIIV~1l1 fiec~r daca pre- Irttţ!i de acestea, mtnisterul a 
. nil ~1lft.t thtrA.nate ti p.la- organizat \lA oontI'Ol pe ~hlp~. 
te după voe si dacă plafo" Astfel Q echipă va controla vân~ 

nu se face ţinA.ndu-se ra,.. 
;,lltrlfi8 mtt@ 1'00'turila dm ........ ~ ......... ~ ..... 
;rei ~ăt'e. TrtbImalUf Ttmiş-TotoHtal, 
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W !f1~lee că itlfăptW.rel PtrBLICAfiE Nr. Itmt. 
lIelQenea. progra.m, preau- 'll.T ",--." __ ~L' • 
G perioaAlă de pregătire in .,oi, Preşedintele TrW\UlalwUl 

dlrlneazâ să le asigure: spQ.. T
i
imi'-dl.'orootalt s;cţiA. ,ly~a:~~

, ~roducţîel prin stimularea S iSa.ţ! e cererea ltt17g1S.,ta .... ~A 
m; fealizaroo. l1tiel poUt1cl No.... Sletl ~m.n ~4 tun. le 104~. la.
stoetj, Ul\ iMport pgtrlvit ~u c~ta <Î't.ÂllNlia Oh~ IWCU
:lenoIl8tre, rePArtiţia.l'tl-~ ti Panek dom. In 'runiljloara lV. 
, 'Pl'OduMI()r\ Ol'g'tlftlMt'ett str. Pop de ~ti No. 15. prltl 
iiIlului dupif. posibilităţi 91 €are C91'9 ~ a se declara. moart~1l 

~rli dt! C!Ob.llumatori dândll· preWrfM1tă a $Oţu1U1 @.il J'erdi
l~mntă ttlUhOito-rilor 'li, nanQ Ghedeon, di~rut. 
~t, uD. Mhtml activ fi le- I.n.vitlbn. pe ~t ~ari au ştire 
~ tlespre eexisteWţA t1iitP!il"\ltW'\U, sa 
T?,te aceste acţiuni presupun le oomtinice Tribuna.lw.UÎ. .. 
llalldullor eXistenţa \1hu1 plan Dillpă.rutul va. ti tepret.entâ't 
~ ~fieral tn care ca.pi- de d. avocat dr. Calua Râtnnean
~JrodUcţiei $1 sporul 1'ro- ţll dltt. Timipra~ aa ouraior JlU" 
l 41' Mfistltul o a dooli 't"" m...:b ...... 1 
~~ a !)f'Ogra~ulu1 ~t ilt forma nu \01. 1.1'1 ou-.~ , 

::a:.pUrl1~ fi~va !ngldU~ ~edîniet QNllMlt 

~&!~:!=rt1~ Ai.~ Maa_~"" 
~ ~1 transport p ........ ".tt 'CortlfOl"lTlitate 
'~e..'> '. \::"11 

\:Jtrrni ·"f>:l.Hzaree. unui astie~. Grefie r: Inde!o;cifra il il. 
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WUS€st In GerlD 
BERLIN. 28. (Rador.) - Fări. 

rpregă.tire de artilerie atacul infn.n
teriei germa.ne a inceput, pe ne

; ~pta.te, la ora S şi 5 minute în 
, ~11 z.Ll0i ue .lNIlIl1llk:ă, la frontiera. 

inlan'elJia 
Prusiei Orientale, - află agenţia 
"D1I.'1J:'· dintr'un raport făcut de 
un martor ocular. care a-şi fost di
fuzat de posturile de radio ger-

ActJunea, spune raportul, a ince-

-germana 
put cu armele grele ale infanteriei, 
Infanteriştii au aşteptat spre a 
trece la atac. ca. soldaţii genişti să 
arunce, în aer, un pod important. 
dupa care mIantena germană a 
străpuns frontul rusesc. 

r.~ •• ~.~ ...... ~._ •• _ ................. ~ ...... ." ........... __ .......... . 

Trecerea Ukraineiîn mâinile germane 

s'au luat măsuri în ve 
unor eventuale a 
de paraşutişti inamici 

BERLIN. 23. (Rador.) - inaltul 
....,UAOm.nLIIUlDl' al lor!'elor armate 
germane comunicA: 

Trebue să se aştepte ca inamicul 
să facă să aterizeze eu pa..ra.şuta, 
agenţi izolaţi sau mici formaţiuni 
ce VOI' avea ca misiune. să comită., 
în sectorul de operaţii, ca şi terito
riul germa.n. acte de sabotaj .,i 
distrugeti. 

Deaceea. populaţia este sfătuită 

să dea a,iutop 1 ... 
unOI' asemenea 
său trebue să se I'~' 
varea Jocului de 

loia unde inamicul s'a 
vreme ee revine, numaj 
mate, poliţiei şi 

continue apărarea 
nevătamătoJ"i 
miei. ar avea o influentă decisivă 

pentru. soarta Uniunii Sovietice 
ROMA; 28, (Rador,) - Redac

totul diplomatic al agenţiei ,,ste
faDj" lIubliniA7Ă ..,~._ iulpo:rio:r.Dţă. 

U cmna produce singuri. 33 la 
sută din recolta totală de grâu 
cuw. ,. Z3 la sută din recolta de 
zahăr. 

oţ.el,42 la sutA aluminium şi 55 la 
sută DlalWezin. 

Relatjile germano-f, 
ţIÎ repercusiuniIe pe care le-ar pu
itea avea 8 inaintare rapidă ger-

Din aceste cifre rezultă. că in 
.~zul cind controlul şi exploatarea 
:iceswr bogăţii ar trece din mâinile 

se vor adânci din 
In plus, Uniunea Sovietică. ex

trage din Rcralna 50 la sută din 
(ărbunli săi li 60 la sută din mine
reul de fier • 

-In ce mai mult 
mană. În Ucra.ina, care, într'adevăr, 
eoastitue., din punct de vedere eeo

. DonUO şi industrial. inima Uniunii 
I Sovietice. '" Ucraina mai produce 4S la sută 

ruseşti în cele germane, acest fapt 
ar avea o influenţă decisivă pentru 
soarta Uniunii Sovietice. 

ANKARA, 23 (Rador).
Corespondentul agenţiei D.N.B. 
transmite: 

D. Saracioglu ministrul atace-
:t .......................... -1 ............. _._.~ ..................... _. rilor străine, a primit pe repre--

zentanţii presei germane, ciro.. 

tatea lor şi în deosebi 
titudinea lor amicală 
Turcia. 

Miuistrul afacerilor. 
Turciei, a. exprimat lI4ltlIR'~OC. 
relaţiile germano-tnrce 
dând din ce în ce mai. C e t ă t e ani n j mos ra le-a Drulţumit pentru '''.ivi· 

a' donat 100.000' lei pentru ptemierea Lupte aeriene 
BuauREşTl,s21~~)o~t ~~tuIS,~pr~~loac~!sd~!!!~~~~ne. :~~~~ deasupra GermalPl.~;'hn 

,Un 

D. (JOn8tam:~n Ardeleanu din ce au la dispoziţie, să susţină le sentimente. La nord de Sunderland un 
Gura humorului, a înaintat d,- moralul ostaşilor la nivelul Ministrul apărării naţionale mare vapor de comerţ a fost 
lui ministru al apără?"'U naţio- foarte radical, la care se gă.seş- d. generallie corp de armată grav avariat de bombe ~i Îl) 
nale un cec de 100.000 Zei, UT- te acum. .. adjutant cursul unui raid contra coastei 
mat de scrisoare: Primiţi vă rog domnule Ar- 88. Iacobici. engleze două ViLf',e germane au 

D-le iiiinistru .. am onoare Il ......................... ~..... • •• •• intrat în contact contra coastei 
,.Jă înmânaun cec în sumă de lei engleze, cu trei vase rapide bri-
;100.000 (una. sută mii Zei), cu RiiZb'n.':ul ' . ft!n • .,.mU"n • .roftIM.,t,-.. tanice- care s'au înapoiat din 
'rogămintea.. 8ă binevoiţi a-i .., D ~~. 1IilIJ.-.J ~&I LI"~ ilo drum după ce au fost lovite. 
:primi şi a dispune distribuirea ItD DI""'II ."P"."U .. dr," .... ,- lI' după amiaza zilei de Sâm-
;contravalorii în 20 premii egar 1.1"'- ~a;. ~...... ~...... bătă un mic număr de avioane 
le, soZdaţilor~ ce 8e vor distinge S, l nsunIPu jnp.. coiei britanice s'au luptat, în~oţite 
:în mod special în luptă. .,..... do "'il nU:l.re numar <ie aVlOane 

rene, avioanele V ... :MTtOn," 

nătoare au do borât 26 
brtaniee. a,titudinea ~nt',."-'U!Ji:\. 
şi aceea a marinei a -.L_. __ _ 
tit două alte avioane 

In cursul ac·est;or.lu~~l.~::' 
tenentul colonel Gallali 
portat trei ooui victor~ 
ne. 

b mumll ru~i~~~~lK 
micul a aruncat cu 
DOmne explosive şi 
::!Supra mai multor » ... _4./- vă rO!j' .,wm,~",~c> m1n'b- TOIUO. Z.1 (Aaoor). - (Jo.. c.,'lS8.r, repercusiuni asupra Japo- de vânătoare, şi au sburat pe 

:8tru asigurarea. respectului responden0u1 agenţiei D. N. B. BieL d~asupra coastei Mân.ee1i. in 
meu deosebit. transmite: Ziarele înregistrează, pe de Franţa. In violentele lupte ae--

ss. Constantin A.rdeloo.nu .,Tokio Asahi Shimbun" cott- altă parte, începutul rizboiull-.. d 

din Germania aD1l:Se~wă 
pricinui pagube fu's,emD:!:\fStunai 

D. ministru al apărării na- stati că msvoltarea situaţiei in- ~o-sovietic .. sub titluri CQ 

ţionale a răspuns: ternaţinale va avea, în mod ne- litere mari. ·Statul Croat este 
Die Ardeleanu, confirmându- ................................ ~ •.• ..., 

să-şi îndeplinească obligaliiJe 
tAnd din pactul tripartrit vă primirea cecului în valoare 

de 100.000 lei, vă mulţumesc 
pentru dania făcută ostaşilor 
cJ!..ri AO:> "...... d.i",tinS., in tUu.k'ul 

operaţiunilor. 
Dorinţa aceasta, vă va fi sa

tisfăcută. imediat ce se prezintă 
ocazia. 
~~tnl d-voa.otrc, ca-re. Q,Cata. 

că înaltul pattiotism de care 
suntt·ţi animat îmi dă asigura

. rea, că şi acei cari nu sunt in 
',elementele armatei. caută din 

J\!lnre mcmdl~sllll:ill! , 
ae prielenie româno-italiană 
la Sucures·ti 

ZAODED, Z3(WUIDr). - D. Ante PaveJicl, a . 
Corespondentul agenţiei D.N.R că Croaţia este gata. să-şi 
transmite: plinească obligaţiile 

Şeful statului crat. a primit din pactul tripartit. 
pe ministrul Germa.niei. care l-a El a 6XPritna.t .... "'Il. .. lIIU!LI •• 

infOTJlUl,t despre :mâsUl'i1e pe ca- mai sincere, pentru 
re guvernul Reichului le-a lua.~ matelOr germane şi :.·8 :nlllIIIht'T 
faţă. de Rusia sovieti:că. italiene. 

BUCUREŞTI. 23. (RAd."p_) -~ 

Firi 22 Iunie, cl.teva sute de mani
festanţi cu drapele româneşti Ş1 
italieneşti. au dus la Jegaţiunca ita
liană unele manifeei-e pentru Italia, 
pentru regele Impărat. pentru 

Du«>, pentru IrlLpa de arme româ-
no-italiană. ovaţlonând indelung 
până când a apărut Însăl'cinatuI cu 
afaceri al It&liei, d. Formentini. in~ _ ............. ~ ... ~IO> ............... ~ .......... ,.... .... ;:,.,.-; ........... .c..~:, 

soţit de ataşatul militar, contele I1nm,lInismul Si imporialigmul MOBCO?ei 
VaJfre. at.asatu1 na~l- d D_I___ L • 

' .......... -_.~-~-~-~--.-........ ~ sa~~UI din manifestanţi a luat cu- sunt o primejdie si pentru 

I 

Avioanele sov:P.tir.~ au făCU' 
mai mu.te 
deasupra 

in.~ul SiUDi 
f4-'inlanfiei 

vfmtul pronunţând un discurs în- SOFIA, 23 (Rador). - Cores-I care se oeuni II"L=> 
fJăcărat pentru frăţ.~ ita~o-rn~an'" l>-_<l ....... ~""" ..,s"'.u~.1 D. n • ..tS. Moscovei, cu PriVll"e.' 
j,I'.,OLI'U lUpta comuna ce se da pen- 'transmiw : Acţi - este 
tru civiUzaţie şi mărturisind marea I Ziarele publică în ediţii ape_ •• ~a ge1"IIUlJl(J,n' n'fitil~'llien'1ltl 
admiraţie a poporului Român pcn-

l 
ciale, proclamaţia Fiihrerului şi p~tă de~ ~~e 

tru,ltalia Fascistă şi eroicii săi soI- . declaraţia ministrului de exter- tonza.t~, caCl, ~ ..... <YI'PlVA' .. "'"LU"" 

daţI. I ne al Reichului cu privire la os- eomumsmul Şl 
HELSINKI, 23 (RadQl"). _ pricimziască pagube. Răspunzând d. Formentini, in- tiJităţile cu Rusia Sovietică. Moscovei, SlIDt o 

,(Jorespolldentul agenţiei V.N.B. La ora 6,15, patru avio .. -e.,........ sărcinatul cu afaceri aI Italiei care Ele scot în evidenţă. textele tală şi pentru Bulgaria. 
[transmit,e : _. ...,.. a vorbit despre strâ-nsele legături ~ _ ............. ~ .. ~ ................................................................... .. 
. vietice au OOmbardat ar.ărarea 

Centrafa serviciului de intor- de coastă. dela Alskecz. Mai mul- dintre ltaHa ,1 România, legături ',,,,,,rareS·la fa-cuta- la 
maţii naţionale anuntă unnă-toa- • cari în acest moment se reafirmă. şi IIlliflI 
rele: te UlOOBdii au fOlit provoca~l<). se adâncesc pe tărâmul de luptă. d ,- t - .. ,-,' -,-. 

l}t.tminecă dimineata intre 0- Pagubele DU sunt importante. D-sa a făcut cale Ulai ea.lde urări ~ eSlan U[rn OS I tIa Î or 
rele 6 şi 7, aVWane n:illitare so- sbLa.. or

d
a
I

6,45, avioane sovietice pentru Anoata RomAnă, doriu.d G !rmania Si U. R. S ••• 
vietice au sburat pe deasupra uran a () mare altitudine au vi to' Ro â . , n d:ă 
teritoriului finlandez în mai bombardat împreJ'orimi1e ~ij_ enam Dlel, lOC - a spus Istanbul, 23 (Rado't - Co-

li d.sa:- "Vic~tia ~ei este ~ctoria \ Te8pcmdentul agenţiei D. N. B. 
,multe Joouri. t ţ:i 'tm-ku, (Abo). Romaniei, vlctona RomâDlei es!tlt transmite' 

La «!Ira 6.5, mai multe aviml- D~Ill6-?i. avi~e sovietice victoria Axei". . Ştirea deslănţuirii ostilităţi-
ne .sJ?O'!ietice. s,buriind in do~ au facut o Ul,cursmne pe deasu- D. Formentlnl a Incheia.t cu uri.. la'/" între Germania . URSS . a 
J{r1.1f)llrJ8.a OOnuardat ca.nowe-- pra f.~·ontierel de Sud-Est a Fin- rUe: trăiască regele. trăiască con- I fost difuzată de posfuz de radio 
- finlandeze fără 00. totuşi să landel fără să arunce bombe. 1 ducătorul Statului. I şi apoi publicată în ziarele cu a-

, . 

( 

pariţia la amiază.. 
Jmpre8ia este enornul, "l<iliRF.l 

ales din cauza 
Rusiei Sovietice .. cu 
unele puncte de 
stTâmtori~ revendicări, 
care s'a aflat de abia acum. 
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