
Lnscril in regIStrul publieapunilol 
Derlodleg la lrlbuDal111 ilai .. 

No. 93'08 
& 

Tornntal. sub Nr-. 79 

4: pngini 2 lei .... ,A.I""~- ŞI PROPRIETAR: 

1. Ştefănescu Ceeace vrem Doi este scris de I 

demult in carlea neamului. Nu 
vrem decât ce au VOUf pmnţil 

-
gEDACTOABE-ŞEJ.I' A: 

Ciura-~lefăne.cu 

noştri: viată şi lumină. Vrem să : 
ŞI ADHINJSTBA'l'IA: ,păsfrăm ce am primit dela ei şi : 

ce e al nostru şi n uma ia I ; 
nostru.,,~ 

Em. Ungureanu. colţ cu 
de Savoya, Timişoara --

A pare ]a orele 12 

i1I'S"BmI~. iIiilI. " 
,~, 

sol dloi GENERAL ANTO~ESCU 1. P. S. S. Patriarhul Nicodim 
la telegrama soc. CercetaShor de a' v·.z·.tat a..... • ... -. '. t ... - J . r 01,,11 JD erua,,1 a· 
răsboI, subcentrul Bănat ' • tii C .• - l .. d t J 

~, ... ____ ION ANTONESCU 
Statului Român şi 

,; .. j!liss~muJ Forţelor Anna.te 
Illriij.,.Il:Omâ.ne de pe frontul 

. câI1d VÎ't6"lleIe a.nnate 
:el . fIW'~ şi' înţelee.pd;a 

,8 Domniei V088tre 
"1Witoa:re Prutul, in Mo~ 

ştefall 001 Mare peatl'1l 
O oouă. glorioasă pagi-

nă în istoria PoporoJui IW~â.n, SPI a U OOSI I U UI e pa rona 
Cercet&.şli din Bâ.zboi dela troa- f P 5 5 bA f -.. ~' 
tlera de Vest a. 'fării~ _ Vă roa-- • • • • a vor It cu .etare raD.t In piate, hDDarllndu-.ie-c 
Hlă respectuos si primiţi uririle Lcon.le 51 .. n,e C. DIU""kr. ae .ec .. ur. tehg.Ud:ie 
l&r petltI"lllzbâ.nda depli'uL " " 
Preşedintele Asoc. CercetaşilOT 

din RAzbOiul 1916-1919 
SUbcentrul Banat-Timişoara, 

ALEXANDRU V. BUZOIA.NU 
, Prim Procuror. 

Aceasta telegram.ă, a. fost 0-

norata. cu următorul răspuns: 

Domnului Prim Procurcn' . 
ALEX.V .. BUZOIANU 

'l'nni~_ 
\-,\ ~< ..... ~ .. 

, 

Bucureşti, 17 (RadQr). - Ieri dQtat .cu tQd.LeC<::le.ue treo!lla.];.a I 1.: '.t>etrOYICl, ana geaeral NicoJ.aa .~ 
dimmea~ lli. ora ~l Jumatat~.1. Sll a. J.o;,u; g.asl' (le 0.. lll.I.lllS(.rll al eSeu, ara .l\!l~,. Qll'~{'O;;\'re& _ 
p, S. :.i. ra .. naI'llltU l'l,ilC4.AlUn 3. Vl- o;,Îj,.nata~1J. ca UliUl uw Dele ma~ .ycuate.l ventr8.le d.e fete. d.na. ~ 
zitat ră.niti1 internaţi la SPlta.lW uiDe amenaJate. luuel An<1oni. dno. Maria Lt. Col.: 
amenaJa.t de Consiliul de patro- ACl se aULle cel grav răniţi aLi f..)IDltzu, cina b.iconomU, cina. Ga:~ 
naj în localul 'I;)coalei ~1u;rale. se :lac I)pera.~e gl'eJe de .wd(tiCl briela JfOtinO, ana. lOv, ana. Ne.. . 

La. cererea Consiliului de f'a- specialaetaJjaţi . .Ln afară de sala. culce, dD.a. VaSJlovs.lty. dn&. Ma."'i- " 
tronaj, direCtoarea Şcoalei ~n- ~e chJ.rurgltl~ e.xJ.Sta Şl o sala ue nescu, d,lla Coca lfoQor, membra . 
trale dra Malaxa, a pus cu entu- radioscopie ~ una. pentru glP- în Consiliul de Patronaj. 
Zlaslll la dispoziţia Consiliului, suri. L P. P. S. PatrialrhUli NIeodbn 
sălile. mobilierul intematului. una Maria general Anton~ a vizitat toate saIoa.nele şi a vor- . 
precum "i întreg personalul s'a ocupat personal de înzestra- bit eu fiecare rănit în po.rt;e im~ 
şcoa.iei care a lucra.t cu mult rea a.cestui spital şi continuă să părţindu-le iconiţe simţite şi bllQ 

MuJ.~ f~ştDor Q}rcetaşi zel alăturî de doam]1eleetin CO.:l- se interesez.e de tot ce e de tre- şuri de lecturI religioase.. 
de Rizboiu ddla frontiera. de siliul de patrona.j 1& 0, Qât mai buinţă, îngrijind să se tnmi.tă 1. P. P. S. a rămas impre,aio- , 
Vest a Ţă.rii pentru. ca.lda.lor u· -perfectă· amehajare • aceatui mediCB.DlentJ>. alimentet g'hia.tă. nat de felul admirabil ia care. Ei! 

mre de i2lbâ.ndă.. ~ .' I spital Condus cu Pricepere. şt lămâi, fructe,' etc. ." condUs acest spital şi a eheul.a.t 
neooosit.i flâr,guintă d-e. dna Ma,." In intâmpina.rea. 1. P. P. S. binecuvântarea Cerului aslltpN 

GENERALUL ANTONESCU ria 1. Petrovici,. acest spital este Faltriarhului avenit d:na. ,Maria muncii sârguitoareşi neoTo)oşiw 
general Antonescu din îndemnul ce se desfăşoară aci zi de zi de 

de munle .", oeupa 
căreia a Jua.t fiinţă a.oest '!Jpital. dnele ce s'au dedicat acestei. pil

Mai erau de faţă dnele Maria duitoare opere. 
...................... __ ..... - .. ~.-.-.. .:.'!iu, 

500: 3 ••• 
elogios al presei berlineze la adresaArmateiRomâne 

atei Cernăuţi. La început Ola'jluJ se numa.i pe forţele ei. a primit bo- Un r' Il ftDrd ~I ~VI· aii· el· germanne 
=taO:t:tc:;:ma:;~~~: ~~aa:~;::ti~ ~OC::eŞi ~~:::~ ti" u U' . 
mână înaintează la stânga şi dreap- Trupele române au desfăşurat aci, BERLIN~ 17 (Rador) - cât numai 3 avioane pierdute. 
ta oraşului şi ajunge inaintind ma~ luptând alături de armatele germa- Escadrila. de vănătoare a Zoco-- Din BUrsă cO'mpettmtă se află 
departe la vechea graniţă sovietică ne UD spirit splendid de atac. Duş- tenent· colonelului Moelders, a că e8cadrila Moelders ti inregi-

mijlocul Bucovinei era o in lupte grele cu puternice forma- m8.nUl a fost sdrobit şi a fost căşti- doborît pe Ircmttil de E8t, 500 strat la 1$ Iulie, a 1200-<1 uicto-· 
.2taltier'li. In ziua de 2. Iulie ţiUDi sovietice, care durează aproe.- gată şi cea dintâi victorie. Cer- de avioonB sovietice intre ~f Tie aeriană dela începutul ,.a.. 

la ora 7 a sosit la con- pe trei zile. In aceste lllpte 8.l"Ulat& năuţii, capitala Bucovinei este iară- Iunie şi 12 Iulie. boiului actuaL 
armatei române ordinul de română, de data acea.st sprijini.ndu şlliber. '. ~. . EscadriZa nu. a înredistrat de-
pe bolşevici şi de a curăţi ............................. ._.-.-.-oe;i! 
deduşmani. , Vandalismul bolşevicilor M -. SI I 1 U-I 
mult timp soldaţii romA.- Se arată· apoi enzzimile, 'fă- potriva; jafurilor. Vagoanele de' ari n a aei o r ni e 
vie:~:~~! c~~ rădek:gile ,i actele de vanda- tramvai după care au fost în~ tinde să I n cer cui ase ă insulele 
pe nouile poziţii. Numai lism comise de sovietici într'un depărtate pla.eardele sovietice, japoneze din Pac f' eul de Sud .;..... 

sunt necesare spre a trece an de ocupaţie. mai stau încă inutilizabile pe 
flefeni8ivlla ofensivă.. Iar in ,pai rău. a IOBt in ziZele di- şine.Dar în puţine zile, Româ.nii afirmă presa niponă 

Inliaza. zilei 3 Iulie la ora 17, naintM retragri 8ovieticilor. vor îndrepta. atricăciunile cele Tokio,17. (Rador). - Corespon· in faţa manevrelor flotei &lI:I.enea .. 
,,, ... _ ...... armatei române a pU- Bolşemcu au. dat 100 magarine-maiimporta.ntealestăpâ.nil.ii 'dentui agenţie .. DNB" transmite: ne din Pacific. ' 

mdrepte trupele şi să le lor, au dist1'UB uzina de apă. f1 sovietice. Mişvările flotei americane din Pa.- Intenţia Statelor Unite este lim~ 
. In două ...... wouri de atac. -. ... -'ect ....... a9 !M_' au j::_'''' I~:J....: C W ţ". 1 A ~ cUie sunt urmărite cu atenţie de pede: să încercuiască insulele ja~ 

bA -r .......... ~ , .... 7.~ UN'," u-vn" .. ernau Il Ş1 cu e Impreuna P cif' ul d S d . 
1lnităţi executau marşuri cile inutiliZabile. Ce a mai f'ă- marina japoneză anunti "Yomiuri neze din Il lC eu, pnn crea .. 

. m special corpul romi- Bucovina recâştigată vor do- Shimbun". rea de baze r_Hzno pe diferite l1l5U, 
vinători de munte care a mas G fost prădat. bindi în curând o nouă înfIa- Ziarul este de părese că marbla le americane, "Yomiuri Shiinbun" 
să parcurgă 150 km prin Astăzi mii de case &'Unt goole. rire." ., " . japoneză să nu rămAnă impasibila remarcă mai ales, că flota ameri~-

. până când a ajuns a. atac.. Pe .stf'ăzi ,.ătăceso puţini 00- ..... : ............ -.......... ,.... ••••••• nă îşi face tam prea mult de lucru 

rtrăbătut in primele zile ale meni ră?na§1 toţi in haine sdren-lru'pele suu-Iel-Il! prin pacifi~ Aeet~ta ~;~~t~ 
ă ţuite .-H. jumătate jlămânzi, daT aşa cum a IrIna _e,~_e_ Şi ~ 

peste 100 km inc din sea- 7- Knox ministrul mariMi, ci Sta.\ele 
.. . t ~~ ~nl A --ta toţi -twivesc' cu jata ·<M'W6 viitor .. meepu a.,..,., . ,lU'WA' r· - -ro Unite întrevăd, ipotetic, un uuu!)ie 

dintrupede vinători de dela oare ~teaptă .în afâT~t .au .. fost izolate complel în oceanul Pacific. 
cavalerie şi infanterie, au 8Oa:rta omenească"".· Ziarul crede. eă flota americani 

. au trecut Siretul. Românii "Românii au intervenit' eu de· co ma n dam eu tel e ) o r din Pacific este compusă din 12 va. 
oprit prea mult pentru a mină energică pentru a tndulci Berlin, 17. (Rador). _, Agenţia astfel izolate complet de comanda- se de luptă, 11 crucişetoare grele, 
drumuri şi păduri. Mii de mizeria. acestora. Au fost insta. , "D. N. B," află din sursă. ,compe~ mentele lor respective. 14 crucişetoare uşoare, 3 vase PU1'~ 

pa jos pe cai sau late autorităţi civile care regIe I tentă, că UDul:~.ce1e mai mari . N~meroşi o.fiteri ~vietic~ .~rtzo- i tătoare ~e ~vio~e şi ~1 subma:.ine. 
Il :::f~~~:ta s=:~o~ mentează distribuirea alimet': succese ale aVl&ţiel germane, a fost nlen, au confn-mat ca sel"VlCl11e de I "YomlU!'l Shtmbun crede ca s" 

t 10'· ~.. ! distrugerea completă a servlciilor informaţii fuseseră desorgan1za.te, ceste unităţi sunt concentrate în 
să se retragă. incetul cu e r Şl B: apel. .. ~ I de informaţiuni sovietice, ca şi des- incă din primele 36 de ore ale cam- . apele din jurul insulei Hawai, finnd 

opnnând resistenţă ea să Pos!u:~ ~e pohţle p~tr:u.l~a: , : organizarea un~ mare număr de! pa.niei •. dupa bombardarea birouri: : gata In orice clipi· să părăqeasoă 
la Prut !nc! In-ziua a patra pe ,strazI ŞI controleaza rcfl.:' ~ ~artie:e generale superioare şi infe-!lor de poştă şi Il cablurilor de cătrt "'cestă bază către alte p:oz!tii, Q.t'do-

,~da Wea. ~y~~~r orgonanle ,nu, 1 rio~e. Trupele co~~~te a~ ,f_ost a via lÎI;l ~er~:.. .... ~.. 1 !late. . - T - ~ - - .... 
~ " '. ,:;;'--,,-
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uvernul japonez 8 demisionat S fl-e c.tQ.c.o. ee mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllunl§OIUIIIIIIJlIIliIIIUI 

.va forma un nou guvern. mai pu- """'."."""",""""""",,",,,,,,,m'.'IIIIIIIIIIII C ~ NIE IMI Â COIR S 
, . IernI: pentru a putea face fată CINEMATOGRAFE "_ 

. situaiiei interne şi internat~onale to!!v.:to1
: • .Noaptea; .ilotărâ- A.ZI . 

o realiza,1'8 extraordinară 1 
~KIO, 11 (Ra-dor). - ea.. Politica fundamentală. a J&Po-l Thalia f • .zorin&". 

1WiPOD. d~ntul agenţiei "stefani" niei rămâne totuşi neschimbată ApoI ,Femei tn 1 /omi" 
I8t.r&ns.mi:te următoarea infor- atât pe planul ilntern cât şi pe o: , an)'. 
maţie oficia:.1.ă a agenţiei ,,Do- cel internaţional. fJorso , ,,Fugarii" .. 

"F U G ARII" 

mef'. . 
Cabinetul prezidat de prinţul 

Eoooye a d~misionat în întregi..- Incendiu catastrofal În Spania 
meI pentru a face loc unui gu-
:tem mai puternic chemat să fa
d fa.ţă situaţiei interne şi inter
II&ţicmale. 

Madrid. 17. (Rador). - cONa-1 O aprigă luptă a pompierilor, tru
pondentul agenţiei ,,stefani" trana- pelor şi populaţiei a putut în sfârşit 
mite: localiza incendiul care a devastat 

Las Palmas din provincia CastelIon. 
~ ••• -.... ••• ••••••••••• ••••• •• Pagubele sunt tncalculabile. Pen-

tru un momAnt tnţoii!ilo .,tie, 0& 

COMITETUL DARUL SOLDATULUI" acest m.are mcediu a distrus imen-
II se păşuni precum şi mari păduri de 

CONVOCA.RE 
Doamna General Dragalina J prqedinta Comitetului J,Darul 

Soldatului') regionala, Banat, roagă călduros pe toate Doam
_ele din Municipiul Tim~oara şi Judeţul Timis TOTontal dori
_10 0"" twnv«mt: §. ,m Taca parte am (Jomltetul J~ARUL os-
'r AŞULUI" Timişoara, să parti cipe la convocarea ce va avea 
Joc St1,mbătă191ulie ora 18, la Cercul Militar Timişoara pen
tru a constitui Comitetul şi a Iu a hotărâri importante şi ur
gente, in legătură cu operele măreţe ce trebuesc înfăptuite, 
iti tJOe8te timpuri de Însemnăta te istorică, pentru neamul ro
tndnesc. 

.Alte invitaţii speciale nu se fac. 

................................ 
IDIIlIIIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111. 111111111111111111111111111 

LA CINIEMA' CAPIIOl~~ 
IIIIUHllllllllllrmIHIlIIlIlIlIllIllIlIfIIlIIIIlIINIIIIIHIIIIIIiIlIIIII"~IIIIIIJltllII".lllill11111111111111111111111111111111111 

. După un timp inJt·)un gat iarăşi impreună 

POLA NEGRI IVANPETOVIOH 

in 

I 

o dramă. paslQuantă, in !I. că.rei desfăşurare 'p tine inro!'flată 
at~?a Spectatorilor 

:lnoeP. Repr. ~7-9.r Dum. şi sirb. şi la orele 11 ii 3 d. m. 

nlllllllllllllrrmlllllllll/n'IIIIIII!III::;IP'''~!II~!~I;malmil]lmll:r.m;II1Jl::l'll!ll~!il!Hnrl:nJfill:!'5I::1i1111i!IIU 
.~- , .;, [ltC_c.ra.. ~",~!Ir''-'~ _ ......... ..-...... .ou. , _, 

pini. 
Lucrările de stingere continuă . ................ 

AnnJia il r.bp.lfnU 
cu DroDaganGa In 
Statele Unue ·150 

PRISCILLA LANE, VEDETA mihaaoe dolar. 
WASHINGTON, 16. (Radcr) 

_ Oorespondentul agenţiei Cea mal mică din surorile LANE, FIELD într'un film 
;,8tejaniJJ transmite; blon~ PR1SCILLA., ~ dev~nit. in "FUGARII", Închiuat celor 

Senatorul antiintervenţioni.st scurtă vreme, una din marile SlDl- niţi de legile şi răutăţile 
Wheeler .. a cerut Senatului 8ă p~tti ale pub~cului. După succesul După aceste două mari 
imtitWJ o anchetă asupra acti- el deose,bit din "UMB~ TRECU- popularitatea PriscUIeh atim 
unii propagandei britanice caTe TULDr, d~maticul. f~ în

w 
car; geul, ea devenind vedeta m/,~'

urmăreşte împingerea Statelor Interp"'eteaza pe o tanăra văduva a zi~ei. 
Unite in război obsedată de fantoIna soţului sinu- Premiera filmului 

D. Wheeler ~ dll . .'I:rl!ff.itftll.lf R~_ eis. a apărut alături de JOHN GAR .i!.i lA CORSO, 

natului CU acest prilej, că An- -----------.--------..... ~ 
glia a cheltuit până acum cu a- P~prezentaţii]a. 3, 5, 7, 9.15. 
ceastă pTopagandă~ o sumă de 
150 milioane dolari. 1lI1111ll1ll1l1ll1l1111ll1l1ll1lllllllllllflllllll!lllllllU1i1I1I1II11111111ll1l1l1ll1II1l1II11I1ll11llIll 

MICA'PUBLICITAT 
Apare In fif!care zi. Minimum 10 cuvinte 
Anonţurile ia schimb. preţql dublu. iar cela eu clişeu tarif spe-

dinA 1 şi jumătate jugăr, CII 

aavaturi şi 100 pomi rru~lIlIr""" 
ldem. casă. 3 camere mari, 

cial. {}l'iM Mlllot l'lAJ'ui: d RIM"PR 9 ... "', .. _b ....... & .. ...a. _ ..-..-' '-l:U"!e, .ti caman alimente, 
pectivi, se taxează :lublu. casă mică in curte din 1 

şi bucătărie, grajd, grădină Anunţurile pentru mbricUe "CERERI DE SERVICIU" (Mena 
jel'e) nu se pot publica cu adresa. exactă ei Dumai adresate 

Post Restante BaU la Ziar. 
stj. patraţi, cu pomi şi 
tur!. ldem, casă cu 2 camert 
stradă, bucătărie. cameră 
bae, verandă mare, curte , Tel. 18.61 .,D A O I A Il' ELI X" Tel. 18.61 
dină. Fratelia: 2 case din . 

TImişoara U, str. 3 August Nr. 25 (vis-a-vis de P-ţa nCoronini". cameră, bucătărie, cameri df 
mente, cu curte ,i grădiIIă. 
1925 si .1927; n .... t I .. i 

Mijloceşte vinzirl. eumpărări. 8Gh1mbaJi ,t inehirieri. 

va,ul 1"" dA ...... i;.. ..i.... TI" ..... :., 
Banaţia. . 

Vând 100 de casi in Bulevardul 
Eroilor dela Tisa. 

Vlnd ieftin, 20 jugăre de pămAnt. 
VADa casa no~ neterm.tnată, 8ub 

acoperiş. 

V ARZARI DE CASE: Cire. n: La 
tramvai, casă de raport, 1110-
cuinte, cu câte 1, 2, 3 camere şi 
dependinţe, curte mare, apă şi 
canal in curte. Idem, lângă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen
dinţe. cu bae, apă, canal, curte 
frumoasă. ldem, casă cu 7 loeuin-

f 

i'- -- _"--4_ - ---~ ".a: .... u~ww. &'C, 104.000. ' . 
eu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apă şi canal la LOCURI DE CASE IN cmc. 
stradă. Cire. W: Casă cu etaj, 2 152 stj. Iei 55.000. 176 sIj. .• 
apartamente a câte 4 camere Şi 65.000, 191 stj. lei 75.000. 
dependinţe, bae, parchet, tera- V AND urJlent imobil r.U 2 
~)UÎO ba!cC>U. curte mare. Idem, de case, situat in centrul 
cMă nouă, 4 camere şi depen-Oraviţa.. 
dinţe, curte şi grădină. Vire. V: .. 
1 case a câte 2 camere, bucătă- PREDAU urgent tutungej,~ 
rie. curte, grădină, lei 150.000 şi I Piaţa Iosefin. . . 
180.000. F~do.rf: ~~ă nouă, 2 DE 1NCBIlUAT una locuinţi 
camere manţ bUcătine, antreu, 2 camere şi dependinţe, ".n .' ---

magazJe de cărămidă, grajd, gră- de centru. . . 

Pentru anun~e apărute In acest cadru a se adre!!la la "Dari. 11.1W",'._ 

.telefon 186L 

S'a pierdut BuletinUl de hlscriere la I DE V ANZARE binoclu Zeyss S, 
Biroul. popUlaţiei şi Iivretul mill- Bulevardul Regele Mibai I. Nr. 
tar, .eliberate pe numele Dr. Vie- etaj m, 16. 
tor 1.. Roblea. . . 

Papetăria şi Librăria Universala 8. 

a. Tim.iş.oara. str. Vasile Alexan
dri, angajează practica.nt-vânză
tor şi practkantă vlnzătoare, 
precwn şi un vânzător de origini 
etnică romAni, preferap cari 'fOl'- Giaitorul eate rugat să lE. ll:e ~ =~ 
besc limbe. germani. , dea 1& Biroul POpulaţiei Timl,?ua-

l'A --hod .... --'Lim . Cetitl şi PD::RDIJT fOtOllp4-ft't L .. io~ Ac1Q- ..... ................ .w acn b o Nl,oO_-

cătorului rec).)mpen9a bună. Biro, pensă de 2000 lei. E C OUL 
L, Str. ~.tl;.ele <Silv'.J 4, etaj nI. j • " 

UCENIO cu l .... .fa p.br.,u Gott8g i CAtJT .1'8 cumpărare trăsurică • 
~:a-~ ..r~zer. T)w,u..ra LI modernă pentru copti. Adresa la %.ar de 
.. _. G..,_(' '''1.1.. .r nit .. Trisară"_ 5 ====== 
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core IranSDortă In Enropa IDnclionarii Studel!t~i si slu!lentele 
- - .... facultatilor de ştIInţe sunt· co~sula~1 uer?Jaul ŞI Italieni, a pă,. ... ~lt mobilizaţi JaJntreprinderlle 

abIa Miercuri New-Yorkul jndustriale cari lucreazA 
1"1 (Rador). - tMnsportă din A.me~ in Eu- o,respdndentul a.gtIlţiel "St;e.. pen t r u ar mat ă 

~:;~~; a.genţiei' ,~ra- ropa funcţ~ooMii CO'llsulari ita- faniu adaugă, şi el. ci vaporul a BUCUREŞTI, 16. (Radar). cu î'ncepere dela 16 IUlie 1.91
1 află, că În lIlulIleutul lieni şi glenmmi cJi.n Statele UnI- ridbt ancora abia Miercuri la _ Monitorul Oficial de azi pu. la instituţiile de specialita.tea 

pta si Ifdice &n-col'3.. te, a fost oprit pentru o nouă a.mI_~ ciupi ee aştepta.se sosi- blică deciziei Ministerului Sănă~ fartnacii) spitale ~ intTep1'ÎH' 
.. WesirP., i n t", care inspecţie a ibta.gajelor. ftl& functkmarilor OOIlSuJarl g('r- făţii, prin care toţi studenţii şi deri indU8tTiale~ cari ltwTea.ed 

ma.ni şi italieni cDn CaIlifo.rni!a, ştudentele facultăţilor de §tiin~ pentru armată} precum " 10 
Un senato' american a dedilrat : te, specialitatea chimie, chimie orice formaţiuni al.e armatei ,. 

căMra guvernul amerleaIQ le-a industrială~ farmacie şi medici- la reşedinţa judeţul. u~.e io
refuzat autorizaţia de a aştepta mi veterinară, sunt mobilizaţi ouesc. In ocuparea Islandei la San Fra.ncilSCO ~ unui ....................... _ •.• _ ...... . 
vapor japonez. s. A. se poate considera 

răsboi cu Germania 
, 17 (Radar)'1 ",&oin ocJnpar.ea. Islandei,. S~a.

lioo(JeIJ1ţlU ,..IDW1LS" preei- tele U~ au .lnw~t In ~u-
ti senatorul Taft şi-a în- rupa ŞI a.u. ~booI"a.t 8~.~ şol-
6IctU'Sui rad!Qodifu33.t, daţi britanicI., pe~tru ~nt~la 0a

la ocuP'tl'e9.. I.tdaJnd~i 1 ră luăm P'l"te activi ŞI militarii. 
urm.ătoare: la războiul a.n.gIo-german. 

Impotriva a.oostuJ inutil gest 
de duşll'tănie, - scrie oorespon
dentul agenţie! ",Stefani" - in
sărclnatul ou afaceri al ~chu
M şi ambasado'rul Italiei au 
vrotesl&t pe Iâ.ngii. subsecNta.
r'Ol de stat al aJfa.cerilor strimt> 
din Wa.shin,gtoD. *' 

euolutie in U,~aina 
• 

17 (Rador)~ -1 a. fost respinsă. eu mari vărsări Se· mai . afli din Moscova., că 
.,..dmlltlS aogentiei .. Stefa... de sânge. tratativele anglo-bolşevice in le-

. I Dumineci. dupi. amiază a.u SI- gătură cu noul pact, s'au tenm-
..fi," ·te in capitala;. vut loc ÎnOOI"că.ri de revolte a- nat mai repede decât se aştepta, 
,..... SOSI I ul . t" ă 

l1;ă puternică. a..l'" semWnătoa.re la. Odessa., CJmr- , deoarece guvern SOV1e lC a n -
(1 lteVO t vjd' ~ u;t • t in U<l1'Wrul unde po'- kow şi Nipruserisk. PoiJ.iţia şi da rut ca. va p ea pnn a.ces 

a' ră.scula.t impotriva armata roşie au trebuit să in- pact să câştIge populaţia. foarte 
~vietiee. tervină În toate loourile. agitată de partea 8&. 

~,I'd.-n,1IIIl nu se cunIosc da.r Zeci de mii de partidpanţl au Lupte si.ngll!ll"OMe aU lorc pe 
că revO'lta. ar fi luat un fost arestaţi de G. P. U. Peste o 8triWle din OdeSlla, Obalrkow şi 
general. mie din cei arestati au şi fost alte o~ Mii de ucrainilmi aQ 

17. - Oo.rc-.. execUtayt. " 1 Ala, bul'~J1. 
, AO'enţiei ,,D •. N. ..... 
~ ............................... -

l~ra[lStnite: La Ankara. 
acum noui ştiri du~ 

săptămâna. trecuti, au 
In Ukraina revolte Îm-

INFORMATIUNI 
regimului sovietic.. ABON A.MENTE: Pe- un an 
au avut loc la. Kiew _ 600 lei; pe şase luni _ 300 

3lllti - bolşeviee. ·Ie;; pe trei!uni - 200 lei; !,}entru 
a Încercat să ia cu a· J instituţii de Stat şi întreprin· 

..Il./A.r-lLLiIo G. P. U.-ului, dar d(>r! particulare - 2000 iei. 

C~ I~ IElrvtlA "IIHIAIL8 IA" 
. <',.., Cn fibl! se nzaponal 

~ ..... mal su~r:bă. dansa ţoare ar tuturor t.imiiu.:ilu4' 

'ZORINA" 
.(V ERA BAR N O V A) 

ilIprantunitl ,.Femeia. cu oele mai scumpe picioare" 
in care aventun~ dragostea, muziea şi dansut 

sunt în fiecare sceni. ! 

Pentru Intregul materlal apl. 
rut in w.est ziar - firi semnă
turi sau eu pseudonim - răs
punde numai d. Const. , ~tefă.

GelCU, directorul nostru. care e 
i,<,todat! şi girant respoon_bfl. 

-o--

Pe această cale, se anunţă 
toti locuitorii din Circ. li-a l"~ 
lipa, care nu s'au înscris in Z~ 
nă, ci ultimul termen s'a fixat 
pentru Vineri, 18 Iulie 1941, pe. 
ste care d.a.tă nimeni nu Va u}ai 
fi inscris. 

Seful Comil'!ll1"r~tnh,i 
c';il'C& Il-a. .PoliţÎ>~. 

eomisar Dumitrescu Şt. I(~a 

--o-

BUCUREŞTI, 16. (Radar). 
- Momtorul Ofk;;-al, dr; uid pu. 

Mică noul regulament asupra 
serviciului poliţienesc pe teri
toriul ru,ral. 

--o--

BucUl'e!jtt, 17 (Rador). - Mo
rutorui Oficial de azi publică 
decizia prin care se stabilesc 
preturile de cumpărare, de că
tre Ministerul Apărării Naţio
na1e la droguri, vegetale, m in.e
rale~ amma1e şi anume: a.) Dela 

,,/România • AI. 

":Ia ca~I'(Ja~ 
elorios Jocul In 

ordIne europeană'.· 

În mod 
Duua 

Berlin,17 (Rador). - Intrea.
ga presă germană îoohină arti
cole entuziaste la adresa. arma
tei române şi face elogiul gene
ralului Antonescu, comandantul 
de căpetenie al trupelor germa
no-române de pe frontul Nis-
w I.U\.U, 

România. şi-a câştigat, In mod 
glorios Locul în noua ordine eu
ropeană, scriu toate ziarele ger-
malle. 

raIului Antonescu şi vederi C&N 
ara.tă marşul victorios al co~ 
n.elor române. 

In vitrinele lllarilor magazine 
din principalele străzi ale BerJi.. 
nului, şirul steguleţelQr care 
___ .f.!I!I ____ :. " .... 1.3__ .... ____ .L-_ 

urmărit de mulţimea entuziasti 
ce staţioneam ore intregi :spre 
a examina imensitatea frontului 
de răsărit, care se întinde dela 

Revistele ilustrate publică pe Oceanul Ingheţat la Marea Ne .. 
pagini intregi fotografia ge:te- gră • ............................................ <. 
Guvernul din Moscova 

se re'u~iază la Kazan 
New-Y<n'k, 17 (Rador). - o La Moscova vor rumâne pro

informaţie primită. de "New-I vizOJ:iu numai bir~He mîniate. 
York Times" din isvor compe- rulUl de exterp.e şl.ca o ~ 
ten.t (fala wasrungton Şi re-

I 
cmţa. ,:a l'amane Şl <lorpu! Ql. 

transmisă de corespondentul a- plomabc. 
genţiei DNB arată că serviciile Starea de, neli~iş~ la ~()I!JICO. 
guvernamentale şi administra- va creşte dm ora m ora. Po
tive din Moscova se mută la Ka- pulaţia părăseş.te oraşul fn flI' 
zau locautate situată cam la gă, cu toate că a:utorităţile ca: .. • 
5OO'km de Moscova. tă s'o impi-edice. 

fllllllllllllllllillllllEI·!1I111111111II1II111111111ll1l1ll111l1111ll1ll111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiIIIIImllllllnn 

La cinema "APOLLOI' 
_.IIII!l'!!II!M!!'!!lI'.....,.~~ Un film unic ca temă şi mtel'

nWttll.1M 1 

o operă vie, putenIică ;~inceră care a,pără o idee de Îna.ltă oma-
nitate 1 d •. t..l , .... ,,'. "...,~.",,/i ... 

Dwu. şi să:rb. şi 1& orele 11 şi ;3 d. fi} , 

fabrieă CU preţurile obişnuite de 
vânzare către depozitari. b) De
la. depozitari la preţurile consta
tate prin factură, adăugându-qe 
~1!1o fi un beneficiu D1Q.xhuaJ 

de 10 la sută.. e) Dela detaili§lti 
la preţurile stabilite in taxa rr 

j maceutică ofi-cia.l4 

Femei in lanturi 
i il!!~~~!'!W':lmll!l!Il11l11l11lllf!~~:'!~~~g;m!!:r:!~I!"" 'illlllllllllll!!!!llIIllllillll:::lIll!mmlill!lllllllm:iim 
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Tribuna liberă·) Presa italiană 

D. profesor Androsiu H cerut unchelH LovilufH dală de Armata Română bol82vi 
Din partea dlui prof. Gh. An- cari au fost daţi afară deodată i - f t Iă t i 

drasiu primim următoarele: cu schimbarea nt;melui Federa- n Bucovina, a ost to a pen ru -""_IV' 
J lei in .. Octavian Goga", --j-"uLooi&i -- .. 1 din aC~1 2!!ilectur _O~~CTLI;::r LUJCf>s::r.;;;r;rQ""J uupa-cercetarea cazur~wr vom _ ..... .-- • 

-In ziQrul »Universul" din 15 face cuvenitul denunţ penal. 
Iulie eri. a apărut un articol Deodată cu aceasta am cerut 
tendifios §i calomnios la adresa personal fiecărui agricultor, 
Fedt!ralei nOctavian Goga" fi a care a luat tractor să ne comu
conducătorului ei. nice condiţiunile in care au pri-

mit tractorul şi facem şi pe a-
Faţă de această insinuaţie am această cale o rugăminte celor 

cerut Domnului Oonducător al cari au obtinut tractoare să ne 
Statului, pTecum *i Institutului ' " 1 -
N ţ . l lOt" - semnaleze orice abuz tn ega a uma a oopera ~et sa 01" - t 
dane imediat anchet'o,Tea cazu- fura cu aceas a. 
lui, cu distribuirea tractoarelor,'. Cu toată stima: 
precum ~i a angajaţilor jidani Prof. GHEORGHE ANDRAŞIU 

*) Redacţia nu răspunde pentru cele publicate În această rubrică. ..... ~ .......... -.......................... ..,.. 
'·)nEflttDtEn Scltimlelcr de D 

OI1ti inninlerea pe frentul 
dÎn JinloodD, n'a. reusit 

. . 
Berlin. 17 (Rador). ~ In 

cursul luptelor de pe frontul 
Finlandez, trupe germane ~i fin
landeze au ataeat la 15 Iulie po
ziţiile bolşevice de lâ·n gă SaUa. 
Sovieticii a.u încercat să op""eas 
~ ~""-'e._ ........... ~ w-a. ..... u Lv,", 

la podurile din apropiere. 
Totuşi soldaţii şi blindatt-le 

germane au trecut prin oădurBa 
in flăcări, cu tot fumul sI cu toa
tă căldura Înăbuşitoare punând 
pe fugă pe infanteriştii bolşe-
.-,1w. ........................ ~ ............ -.. 

GENERALUL WEYGAt~D 
a rosI numit guvernator al Aigerjei 

Viclby,'17 (Rdaor). - Cores
pondentul agenţiei DNB. trans-
mite:· .! , 

După. cum se anunţă oficial, 
........-..Jul "Wo;r~ ... :Eoot ~t. 

guvernator general al Aigeriei, 
t"ămânând in acelaşi timp şi de
legat general al guvernului 
francez pentru Africa de Nod~ .... _._ .... ,._ ..... _._ .. _ ................. .... 

Rubrica profi!sioni5trtor ramân' 

PATRIOTISMUL 
profesioniştilor romani 

Ca.racteristicele ,..Mişcării re
uni(jniste din Transilvania", cu 
O activitate neintreruptă de 115 
ani pe terenul .. românTmrii vie
ţii ecollOmice" sunt =- creştinitv 
lDUl, pat1'liotismul şi naţiona.lis
mul J:nwp-aJ. 

om această m4lcare face par
te şi Asocia.ţia meseria.şnol", 
\!lUliml-ciauţUor. imIUstna§uO'r ŞI 
muncitorilor român! din Timl
iOara.", str. Vasile Alexand:i 5, 
membră fondatoare a. Centralei 
Reuniunilor" • 

Pentru promovarea lucrărilor 
impreunate cu "rormânizarea 
viefli economice" Asociaţia COD

vocase pe ziua de 22 Iunie, o a
dunare generală extraordina!'ă. 
La data când s'a hotărît oonvo
carea nu se ştia nimic de un 
războiu cu Sovietele . 

Îlltrwuţj în adunare generală extra
ordinară în ziua când Excelenţa 
Voastră a scos sabia pentru reintre
girea graniţelor ţării, până la ho
tarele etnicului românesc. Vă urea
ză deplină izbândă şi Vă asi21Iră dp
cel mai desăvârşit concurs. - Să 
trăiţi Domnule General pentru a 
patrona reintregirea intrelZUlui 
neam românesc într'o Românie Ma
re sub un singur sceptru," 

La această telegramă. Oondu
cătcJruJ Statului Român,· a tri
mis următorul r~puns pe adre
sa: Dsale Domnului ing. Aurel 
Barglezan~ preşedintele "Aso
ciatiei Comerciantilor, Meseria
sil~r si Muncitorilor refugiati 
TimişOara-Bucureşti, 2 Iulie 
1941. 

Domnule Preşedinte. 

.. In mo~ntul t"'ntl"lInirii 'Hi'mĂ- "NădejdiIe îndreptătite exprimate ae v-voastra In numele corner· ru geoor e, - uandu-se cunoş-
tintă. ci dl General ION ANTO- cianţilor, meseriaşilor şi muncitori-
NEscu Conducătorul Statului, lor români refugiaţi la Timiş')ara, 
a fost numit comandant al ar- sunt Ilovezllumlnoal:le ale aragoş
matelor germ.a.no-române d~n tei cu care toată suflarea româ
sectorul Carpaţi-Marea Nea~ nească urmăreşte Războiul ~fâut al 
gri. ,i R in{'eput lupta. PQ!1tru reintregirii noastre. - Primiti vă 
desrobirea Basarabiei si Bucovi- rog, asigurarea deosebitei mele con
nei. _ dispoziţia sufletească a sideraţiuni ss. General Antonescu." 
participanţilor s'a înseninat, iar Aceste două piese oglin:lese 
moralul s'a ridicat. fidel comunitatea de veden şi 

Toate discuţiile acelei ad'1~ de aspiraţii dintre Conducăt:>rul 
nă.ri, purtau pecetea unui înî1ă- Statului Român şi profesiow?tii 
cărat patriotism, - iar la ur- români. 
mă s'a citit şi s'a hotărît eXpe- UN POPOR iNSUFLETIT 
dierea următoarei telegrame DE ASTFEL DE COMUNTJ'A
dlui general Ion Antonescu: [TE DE VEDERI ŞI ASPIRAŢII 

"Meseriaş ii- comercianţii şi mun- TREBUE SĂ INVINGA TOŢI 
citorii de limbă şi lege românească, DlJŞMANH V AZUŢI ŞI NEV <\
~ocalniei şi refugiaţi, din Timişoara, ZUŢL ŞT. P. 

>= 

Roma. 17 (Rador). ~ Presa 
italiană relatează vizita M. S. 
Regelui Mihai pe front iu.sO'ţit 
de generalul Antonescu Ji re~ 
produce ordinul de zi dat de ge
neralul Antonescu în care citea
ză unităţile care s'au distins prin 
eroismul lor în luptele dela 12 
Iulie. 

Ziarele publică dispoziţiile lu
ate de d. vicepreşedinte al Cun
sIlJUlui de miniştri Mihail Anţ 0-

nescu [tentru reorganh:a re.'l. Br.-
:;:,biei şi Bucovinei redfm1 de

claraţiile dsale privitoare la 
punctele fundamentale ale nouii 
vieţi spirituale şi sociale ce va fi 
creată în ambele provincii li
berate de bolşevism. 

române angajată în lupta reu
tru liberarea provinciei. Lovitu
rile date armatei ro.şii din Bu· 
covina au fost fatale pentru în
treg dispozitivul sovietic din a
cest sector şi chiar pentru Cf>] 
din Basarabia Nordică şi Cen~ 
trală. . 

Ziarul "Tevere" publică un 

La'Mo 

articol despre Octavian 
sistând asupra operei 
liste a lui Goga şi citând ; 
poezii. Vorbeşte în deosebi 
pre p<>ezia al cărui erou 
ţăran transilvănean şi 
caracterizând pe Octavian 
ca reprezentând simbolUl 
stinctului naţional. 

spionajul este,înf) 
VICHY, 17. (Rador). - cores-j din Rusia Sovietică. care 8Q 

pondentul agenţiei .. DNB" trans- să treacă frontiera turcă, I 

mite: este în floare la. Moseo\1. 
"Le Noubt>lIiste" pubHcă in for- străinii sunt SU}lUŞÎ unei 

Ziarul "Legime Fascista" 
vorbind desprn desfăşurarea 0-

pera:ţiunilor militare din B!l?Q
vina scrie: "Cucerirea. Cernau- maţia urmii,t<lare primim din An- gheri riguroase. 
tilor a fost una din cele mai kara: Deta.şamente din trupele 
strălucite operaţii ale arm~.t"'i După spu~.le persoanelor fugi1~ se de incredere, sunt insăl'cin.~._ 
..................... ~....... ........ •• menţină ordinea.. 

'11" gtJa' dtJ nobilă 'bi'JtJliJ~()'fJ(J 
a unui general din Capitală 

BUCUREŞTI, 17 (Radorj.
Domnul General Petre Va.
silescu din Bucureşti BUle-
vardul Mără."}ti nr. 25, - a făcut 
un gest de iIlobili binefacere ca
re merită. preţuirea noastrii a 
tuturora.. 

Dsa. a luat sub ocrotire perso
nala zece copu al caror pannţi 

torirea de a asigura viitorul ce
lor rămasi acasă fără R.vrijin. 

Un asemenea gest:...- in vre
niurile grele pe care le tr·ăim -
capătă o semnificaţie cu totul 
specială care, suntem. siguri, că 
vibrează în sufletul fiecărui ro
mâ'll. 

Numeroase persoane 

sunt; SUpUŞI onor """'nI,' ... mm,. 

rogatoriL Unii sunt u., .. " ....... 
sunt nnşi pe corp cu un 

mic «,,a.re ajută.ls de!il(!operiN 

maior documente secrete 
piele. 

sunt plecaţi pe front să lupte 
româneşti. Copiii aceştia. .:!are ur 
mează şcoala primară şi .::ă!·cra 
desigur le-a fost sortit să. în
dure zile grele până, acum. vor 
avea de azi înainte asigurată 
c a s a şi h r ana. Până. la ~a
joratullor, d. general Vasilesou 
va dărui fiecăruia o mie lei lu
nar. Feriţi astfel de grija cea de 
toate zilele" a pâinii, aceşti eo
piii vor putea să. înveţe in Hniş.te 
şi să devină în viitor elemente 
de valoare ale societăţii româ
~tL P"irinţii lor on,r.e Q,U plecat 

COLONELUL MOElD 
la ajuns la a 115 v~(torie 

pe front ~ câmpurile luptei ale 
pământufui nostru strămoşesc. 
tLU %nultum.irea. Olora.u' do a. ,ti 
că. în ţara aceasta s'a găsit un 
bm de inima care şi-a luat înda-

BERLIN.!7 (Rador).--Del31 
Ca.rtierulGooeral al! FtihreruluÎo 
lna'tul Comandament al f()rte
lor annate ge.rmane comunică ! 

Cu prilejul luptelor de pe 
frontul de Est. Colone~ul ~tool
dersco~dantulunei~drile 

de vânătoare a doborit Mai..-ţi 
cmci avÎO'alne ao'Vie1;i~ In fc-lul 

acesta numărul a.~ioaneDor do
booit.e de el in actualul riizbOO se 
ridk.& lA 1.01. _ as,n, ~ ~ 

adaIugi. şi cele 14 avioa.ne Ilobo
rite în callnpania. din Spa.nia., fac 

un total de 115 VÎ4ltoriJ 
FUhrerul şi comandantul 

prem al armatei a 81!01'G1t 
stui exempln de eroism aJ ' 
tei aeriene ~rn::J.aM ce8 

iiîădtă distincţie militari 
Dă: Frunzele ele stejar CU 
în brilIante la Cru~ de 
IcI' Al Crucii de F'"JeT, 

Fiihrerul a adretSat eolOllIlBERl 
lui Moolders o scrisoare 
grata pnn ca:re jj expl1!Dl 
noştinţa ~ şi a int~ 
germane. 

Recensământul aparatelor 
fotografice si cinematograf; 

Bucureşti,17 (Rador) - Mo- tă pe nişte folmulare tip, pe 
uitarul Oficial publică astăzi I care organele însărcinate cu a-

;~::~:;in~~&:;a:.:f;io;-;~~o~ ~~~~uit-l;-~is~ziţi~ c~l~r i~~;; 
grafice şi cinematografice. resaţi. 

Art. 1. Proprietarii sau deţi- Art. 3. FaptUL de a nu de-
nătorii sub orice UUu de apara- clara aparatele prevăzute în 
te fotografi ce şi cinematogra- art. 1, sau de a face declaraţii 
fice pentru l1~at veăerl, sunt m-c=a.cte, l'!Iunt pedep~itc cu 

datori să le declare in cel mult confiscarea aparatului, închi
trei zile dela apariţia prezentei soare dela 3 la 5 ani şi amendă 
Legi. In Capitală la circum. 50.000-1.000.000 Lei. 

In cazul când aparate'le aparscripţiile de poliţie, în oraşele 
din provincie la poliţie, iar in ţin unei persoane juridice, pe-

'1 d dea::-sa va fi pr::munţată impo
comunele rurale, posturI o, e trirva administratorului delegat, 
iano.armi. 
v Fac excepţie -militarH ~flaţi sau direCtorului gener.J care 

. conuuce. 
pe front, dacă. au acele aparate Infracţiunile vor fI constata-
la ei. te de membr.i parchetului, de 

Art. 2. Declaraţia va ti făcu- toţi ofiţerii de poliţie judiciară 

:JJpog.raIia ~unca", Timişoara 

şi de judecătorii ocolului 
în circumscripţiile lOf. 

J; '" V\.r1;Clf';:;lt;;; v CI' Ua.,lll;,i ~ 

dinţI". până la înscrierea in 
Ele vor fi supuse 

juUt: cl1tor11l0r ae ocullle• 

ririle acestea pot fi 
tribunal. Aparatele .,,""""""-. 
lor VOI' fi ridjl'.I'Ite de iJl(lfl •• l\jlt .. 

mc i asigurător şi depuS< 
circumscripţiile de 
posturile de . . 
( -ce celor deposedaţl, un 
plicat de pe procesul "6~'laJW'!,atlll 

constatare. 
Da"", în Bucureşti, la. 16 

1941. 
MIHAIL A. 

vice preşedinte, 
interim al Consili!i11ti de 

_M",~,,:n(:ar 
ştri şi ministru al 


	Ecoul_bw_522
	Ecoul_bw_523
	Ecoul_bw_524
	Ecoul_bw_525

