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·A pare ,Ia .orele 12 

De câte ori Ruşii se vor pune 
ta atingere cu noi, vor trebui să 
simtă superioritatea fndividua1i~ 

tălii noastre
t 
să fie supăraţi de 

aces' simţământ şi să ne' urască 
mai mult. foi mai mult. 

EMINESCU (1878) 

" dlni General JO~ ANTON~SCQ ln . Japeoio·s'D· dae[teID~ 
~!~~ -1~!~~!~~ne!!JI m!~~~~~~!~ - . mubilizarea genErala 
pra văliod in ţAndări tot ee a lm
piefleeat neamul nostru să se loalt ..... Declaraţiile printului Konoye 

Statului a lansat urm ătoru.l apel către basarabeni fi ~del1'tul ~tw ttDNB" incheerei pactului tripartit a Cb:respoidentuJ agenţiei DoNA 

, 
l~ 19. (Radar). - D. general Antonescu Dan· 7OKlO. 19 (Ra.dor). _ Co-, DsfI. a relevat apoi că in timpul WASHINGTON, 19 (Rador). 

~ilA: Zia.I"l.'l ~NiAAi-l"kbi)f I fost: vicemihisbrn Il·1 mlLrlnp.; IJi ~_,~U4' A.s-tiA ..,...A.ABOOia.*-I 

f8ICIQ COD?~t cititorilor săi.că în COIl5ecinţă.~ este. ~t inforw Presst~ antm1;ă al. preşedintele ' 
In Japoma 8 B:.amJJliat mobili· mat B:s~pra sltUl8.ţl~ w" Roosevelt a convocat de urg:ea16 
zarea genem1.a. - -1 .-'~ .. -.. f -Politica; -Japomet 'Va ramAne Il Ca Albi. ta.rui de 

vrerea Damnulw. prin sâ.a gele eroilor ao,trl ti al bra'rilor 
germani am izgonit de 118 pămâ.ntul 8trămoşeao pe dqma. 

6'_.0----' redându-vă libertatea şi credinta. onoarea .,t drepturile. 
1I1'H.1i'1I.1l1: stăpânirea intune ricolui m:re a pogtiit biserieHe. __ 

, ·..msmNEA'JAPONIEI neschimb~t.ă. a ino?eiat ~mi~alull ~t ~r :el~ pentru • 
Toyoda ŞI la; neVOIe atituruncle" " • 

DEVINE DIN (lE IN CE diplomaţiei va trebui să fie ,'usA ~l'Jhroma cu ~ ~""l" Ia- . vostru •• 
1i1l1ll,aJbEnt cu Yiteji8 "ostaşilor cotropi.rea dlbateeă a acelor ce 

în robie §i răspândit pe Ja pimintuJ noetru moartea fi fooul. 

. l\JAI GREA in legătură cu situaţia intema- poo.rte primite dela mi!Ristrol 
, ţională. '. " ". -,-': '. - - ". Sm.te~r Unite lIa ToIki<J- . 

ÎIlt08.mem.'tn glia moldoven euci a lui 'tefan Cel Mare ~ 
'ilulll:nllri temeliile Neamulai rom6ae&o. 

"r~ 19 (Radar). - Cores-" . . ....' ", . 
pondentul a.genţiei DNB traJui- ••••• .-....................... .. 
~~: '. 

~=~;2~:S! SChimbări incabmelullranc8z Dsal'&belD1 ,i Buoovineol. 
sbuchuuat de umilire" nedrept.(;e. de cotropire şi vmjbi. a 

p ....... P-r ....... _ .. ~ .. .d'.~~."';' .. ~ el _m- &1. l!bnlOtitl1i~ n.nukti l'.A.binAl:.. 
trăit,. ee in8eanmă eom ... ilflDuL ',' Daa a subliniat că. misi&::le8. Vlcb"v t 19 {Radar). - Corear 

patut judeca linguri ei 'ria ta ară J1bertate' ti proPrU~ fI,.., Japoniei devine dis ee tn ce mai ~~~t~. ~~~ţi~, :_ • .D~~' . 8;-
şi la.mille. fără" WAerid ti hu.nIid., eate .u ~pUtJ, ddt grea ta prezenţa. sclllmbă.rilor Vineri .. searB. "s'a. . dat com.~ 

r&pide a. situaţiei internaţionale, ea.t oficial; că in urmapropu--
.. h-."in .. ..-t..:.l .. _t- ,v.:n 1IIwwAt. l .. ..............,ntiii t .. tt'AA.gA O'lAtiuWWI!! neru &Illlr&,lUluJ :ca..t"la.u. "",,J."~-

"'i1Dsti!~.le jerfa 'ti lupta prin fapta \toutri. trebue să fie strâns unită., lul Petain a numit ca ministru 
încercarea şi jertfa Doastr I _ luăm inviţ.ătmi. Un neam Politica Japoniei tinzând să de interne pe d. Pierre Puoheu 

secretar Qe i::>ta.t la prooUCţl3. 1n... 
dustrială. . 

In locui elIm Puoheu. d. Le 
Hideux va fi numit ca aeeretar 
de Stat Ia producţie ind:ustrială. . 
D_ JoI ........ <i.ot.~ ... J:'~ .... ~-.. ...... _ 

actuală de delegat general pen~ 
tru. eclliparea naţiunii. 

~ se irut1ţă pl'Îll fapta de ere dinţi " lup. prin muuea tlsbaeiu- domine i:J.terna.ţiona.la grea a ' . 
..... 1l'ImrnIIAfiii 'tnL . " iinAt hnti.riti ,i ea. va. trebui a- ..................... • • • ...... • ... . 

. cennşa 1'Obiei ti dia răone lDcercirii li ddkăm ul Boul te- CUlDl să fie realizati :repede. 
de viaţă. StrudUi"& internaţion.a.lă. a ţării 

~~[(IJ_'W s'a stins, si Intemeem viitoruL va trebui deci să fie pusă în le-
să ,tergem toate wme le pridătorilor .. si distrugem t:oa- gitură cu conducerea de Stat. 

I - " PriDţ-ul Kouoye. & declarat în 
, eondo.oo eu lDAotni orgaDiz &rea ~ei ,i BaoovlDei li YOi ineheere. că va reallila misi~tlea 
toate a,eză.rile. sa. cu ajutorul celor o sută (le 

POpasul acestui an de prăb 1I§Î.I'e 'fua nClMtră, vedlea aoa8tri m.Uioe.ne' de japonezi. 

La ordinul 101 Stalin 

saVIETELE- AU CREIAT 
REGIMENTE . DE 'FEMEI SI COPII 

. s'aschlmbat. " La rindul său amiralul Toyo- ROMA. 19. (Rador). _ Comen- niază., că sat....,ul roşu deJa Mos-
domnie nouă. ,i curată. o DO ai ordine inf.8meiată pe eiDate li da minJ.strul afa.een"1or străine eova, după ee a ordonat popd.a.ţJi.. 
pe dreptate li adevăr sti. az t ehezifie a viitorului, vom duce a afirmat că este hotărît să a.du~ tând ~tirea, că 8taJin a deeis crei- lor să di<itnlgă totul condamnând 
moirea mai departe, privi Jiod în tăndă.ri tot ee a bnpied~ -că la indeplinire U1ÎSiunea ,ce.i area uuor regimente de femel astfel poporul rus la foamete. 

. nostru să se ina.lţ.e. , revine- ca un soldat. şi de copii, liatele i~eae nbH· vrea să trimită să fie JQa88oCl'&ţi 
Voi veghea pul. 1& moarte (S drepturile VOMtre I!Iă fie simţM:e ea 1 • , OOpu •• 

nouă ce intemeen să ste argă toate amiDtirHe '4 picatelor _ •••••••• • •• • •.• • • • • • •••• • • • ... ZIarele subliniază în mod ironic 

lI!lld ... ttrecai.vă!r-eain~rein roiuldemUDCăpeean,.1 ~ Evreii cari au trecut sau ::::==::!:io:: 
lI1I88.rII~beUi şi Bucovineni prin disclpjinl,. prin ordine, prin .ud. ca ri' În ce a re ă să intre În opăra ~izaţia.. 

lD ma-ni invierii ua"oule. Sub seutul armatei desrobltoa.re por - f · t ... · BERLIN 19 (RaOOl') - FOII'-
fapti;ouI. ,.. , tl:':ra , vor 1 exeCD a.1 maţioDiooim~rişt1~t 

·Un plătit 8C1IDlp blestemnl gre ~mor treca:t1lIuI. ,- ,. . . 4 ". • BuOUREŞTJ. 19 (Rador). ';"'1 desă.vâ.rş.iM orice tel de pă.tnm- oare ÎR zile. le dia 16 şi 17 IuHe &11 

rB&bună.m prin vrednicia .0 utră de azi. 'IIita.rea de ~ri: : .:,' (JoDfjtatâ.odu-88, ci- evreii din deJ'le pe teritm:iU1. nostnJ. Evndi sfă.râma.t rezistenţa ÎIIlJVe1'ŞUDati 
Ierif.aţi.vă morţli.medta~·T' patria., c,' ,." . • -'. • Gali+M.· caută pe too.te căils să oa.ri MI tmeut frontiera şi ca/nI' a SO'Vieti~ Îlldoosebi in păda. 
i trăiască România Trăiască Regele Nostru Mihai L . şe s~ in România. în IJW<I vor mai tnceroa să treacă, să fie 'li, au făcut o descope:rirle S\M"~ 

~, hiiască aliatii n~tri ' }si marele eouducător .1 Ge'PlR1ll'I1)1 clftilldeetin, d. general AntOlllescu onsideraţi ~ spi.obl şi executati. plIinrlĂ1Io&re. . 

UI Hitler. ' , - I a ordonat ca să se ln~că 00· iar agenţii dela fr'o'Dtieră care - Printre sute-le de soldaţi lIO-
. . ... ' - . ' . tngădui s'au D'ar purta toată _ . . 
- __ ........ ,..-yv· ......... "".0).0 ................... grija pea~ laterzicerea qoor vietiea eiWJu}i. se a.fh.u Aşi nra.l 

D. de Va lpra a d pela ra t asemenea migraţiuni, să fie PII': natllte f~ Ele .~au m pa;tu 
depsiţi ~ oomplkj şi eucnt&ţi '. im1:ri.eăD1U1~ ~v~ peste c.-e 

ă Irlanda va li·. alacatr-. _ ea,' va ·Ionla caş\~~.; •• n •• '=::f::: ... _ 
D. Drofe!Dr Mihail Antonescu va 
vorbi azi la orele'13-45 la radio 

,~" ~ I . 

___ 1 _~ t..... r-... ..-o ... 4; 1-..1000 _ .... 1.'IIf'>&. in .-..... 1 •. _i 

8VODurile, 'pl1eti .,,~,;~ ei. Ir'lla.oo- ~"gooslunj.OIrl de unde ar veW 
'Va părăsi atitudiooa. sa.. de ltl}u, 'Ja. I.rIaa.da.' trl'Jboo cbin.r!ill. $fi PftJss" anunţă. .. .., . . 

m ci. ele Vailera re-- trIaIitate şi că ea ar putoo. ~':().. ", . !:','oop~ la o M:eme~'~,~l~,o.. _ BUCUREŞTI. 1~ (Rador)",-
Consiliului de ~tri rera eu Ang~&?: ~'-:,+;"1(1 l;t~\'·' -r ea e.~te f::-nn h,:ItL:., - .... , '1'O-f6S0~ . r.U,"'I·' ~~S~ 

a ckflmiPjlIt in modul 1 D. de ~ a declarat, ~,I~ .• ~l-"eU v~ . \i.:epreşedintele Cvilsiliului ., 
. ( 

mlniştrIt ad inOOrim. vorbeşte la 
peJlSturite noastre de nvli.odifu
~ Mtbd la 0Il"a 13,45. 



Aftka~ 19. (Rador). - CoN&
.-. dentul &.;"eZ. ţ.iei "DND.'· anunţi, 
el d. Dekancsov ambasadorul Uniu
nU Sovietice la Berlin a sosit la A~ 
},al&, 

ECOUL 

'eoala de Înot ,,[J. B.·~. 
CU mce~ dela 20 ~uJ.ie a.~ ~ Pentru mai buna verificare a 

se ':~ redes~d.e la '~~ :,181· &t1eţ.ilor DOŞtri oe vor lua. parte 
ena , cel mru ,mare din. T~oa.- la. ooncwrs. se vor face în toată 
ra, şcoa.la, .de,m?t • .8. E. T. sub ţara concursuri regiQU&le, iAoe
condu,cerea ww Udrea Alex. at>- pâ.nd cu. data de 20 Iulie a c. 

................. solvent al Acad. Ed. Fizice din . 
. ~UC~e#iti. Bă.eţi ti, i~ dori~ri ',agr. CamploBatelof Rellunlle 

C - b'l · sa ştie a înot&. vormvă.ţa.in tim- D . -OnVOl rl anle pul ~Q! lnai scurt. umlI~eca. ~ aUOQ ~ pc A-

I ă t • .,Intrebuinţa-ţi timpul şi ba.- r~ Politeobnieă. ~8Jnpl(:m&tele 
. tU pr Ş lat nîi in folosul slnătăţii voast:r.i'. ReglOn.ale de At1et:i8m., cu armă-

1 'a f' zi! 1 d torul program : ' . BERLIN
1 

19. (Rador). _ In n~crle~J!l': se B;c ID_ e e ~ . . ' 
d' ...... aţ '7-..1 de 18 1 .. 1' ~- Marţi, JOI ŞI Du;mtnet:a a. m. fl DQni!rteap.. la orele 8: .. sm$,.., il ft~ u+$e. UUI'" d ]a,I' .. 100 _1:' .. _. m. , gtena . m. ~mmator, aruncarea 
fsnile cu tragere lunga ale ma- Taxa tntreguiui cura este de greutăţii'. . IJ I d 
~ au ~h~. I~l impotriva 350 lei. 5000 m: fma1ă. 200 m. elimi- ""plu la 
"tun conv~ bntamc care sttă-- --o- Dator, I a.w;.. .... '..at __ .LI 

bătea Canalul Mânecii' In vederea celui de al doil_ BOOm.fînallpa'Z'1.tDCareaeilo-' 
U" m ft . ' matah atletic ce se va dlisputa-in canuluL ." 
. . ar va.por 

.. ~ ~erţ~ tre Germania şi Rormânia se vor I Dupi masă. ... ~ S ti so m. 

(lele uMIl frwDoaee peIbiag1i ale lICeIei ~ fUmate ia 
unei ...... pe" de egu~ pe ~ de 8IWUI& 

pnmu'Id o lOmtura d,rBctaj ce- face serioase pregătiri 1& toate 100 m. salt' înălţim _ t 

~;Î1"Un~""nnli~lIIlil~ill"miiiilînH"I/III~UUm;IIÎlllrnmm;iluIIDnnnnlllnIlIlIlDlDl ~ ~-:-: lUDgim:, ::: 
DouA stele ale fiJIDWui german ;, '. 

MAGDA SCIINEIDEB PAUL WEGENEB 

C~~lEIMA· COlftSO" ri!~:':~~ 
, , Intrarea. publicului e gratuită.. 

BeprezeAt&ţiile incep la orele: 5-7-8. 
Dumineea şi sir:bă.tori şi la ~e 11 şi S d. Ba. 

O realizate e~ traordinari ! 

MIC A P U B L ICI T Al 
Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvinte 

ADUDJUlIIe la BClWDb, preţul dublu, Iar eeJb eu. en,eu tarif ape
.... Orice _W1~ cerut si apară ÎD altă ru.brIci decf.t eea ft'.ILt

. pectlvi, !le tueam dubl1L 

Anunţu.rile pentru rubricile "CERERI DE SEBVICItJ'f 111ena 
jere) DU se pot publica cu adresa.. exaetă ei numai adresate 

Post RestaDte sau la Ziar. 

Idem, casă 3 oamere mari. 
............ ..JI-x.. ..u-... 
caal mieă Jn curte din 1 
" budtirie. J1'&jd, ,ndIni 
stj. patrati. eu pomi " _ ...... lINII 

tud. Idem.. C88ă CU 2 C&m«! 
stradă, bucitărie, camerl-··--''''-

Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 X" Tel. 18..61 
'limişoara fi, str. 8 August Nr.25 (vis-tJ,..vis de P-ja ,l9CoI'ODbd". 

bae, verandă mare. curte 
dină. FrateUa: 2 oase din 
cameră, bucătărie, cameră 
mente, ca curte ti grădină. 
1925 fi 19Z1. preţ lei 96,00) 
104.000. 

I 

P~preze'nta.ţif la 3, 5, 7, 9.1:5. 

. WllllllillJ1l1UllllltlJIilJllliUiIIIl! 1.111lI1 ~ 1IIIllllillillillilllMlilllJllllllillillllliltllllllllillllUlllllJJJllJU 

~ ~ eampi.rări. sclJImburt ~ btehJrlerl. 

Vând 100 de casă. în cin:. L lângă • 
Baaaţia. 

V&nd 100 de cui. In Bulevardul 
I 

Eroilor dela TiM. i , 
Vind ~ nouă, net:enniDsti, sub,· 

scape"" .. 
V AN'ZUI DIt OASR: are. II: La 

tramVAi. ~ de _port, 11 10-. 
cuinte. eu câte 1. 2. 3 camere vi 
dependinţe. curte mare. apă şi 
una! in curte. ldem, lângă traIn
wi, caBă eu 9 locuinte" depen-

PenW anua1anile apă.rute 

dinţe. eu bae. apă, canal, cw:-te 
frumoasă. Idem, easă cu. 71ocuin
ţe a câte o cameră fi bacitlrie. 
cu loc liber pentru zidit la atradă, 

VA.ad ieftin, 20 jugăre de plmtIt. 
LO<JURI DE OASE IN (llBO. 

152 Btj. lei 55.000. 176 lItj. 
65.000, 191 stj. lei 75.000. 

V AND urgent imobil cu 2 
de case, situat in centrul OIWIIIIIIlf'l~eD, 
Draviţa. 

curte ma.re. apă ti canal. atradi. 
CUc. IV: a.să. nouă, 4 camere si 
dependinţe, curte şi grădină. Circ.. 
V: 2 ca&e a câte 2 camere, bucătă 
tie. curte, grădini. lei 150.000 şi 
100.000. F~urt; GaBa nouă," PREDA.U Ul·~t tutuI1Set'Î· 

camere mari. bueătărie. antreu, Piaţa Iosefin. ' 
magazie de că.răm.id~ grajd, gri. DE INCHmIAT una loetlÎllti 
dinA 1 fi jumătate jugăr. cu zar- 2 camere şi dependinţe, .m'QI~-
M,..turl ti 100 pomi fructifieri. de centru. 

in ......... & 88 a.d~ la. ,.DBfta FIeIJr1, telefon l861 .. __ M· .. ______ .... __________ ......... . 

SteDo-dactilo&rafă rom"'.bo-germa- ea.tCOt1lducătOl'înt1'epriDdere Boy CAUT spre cumpărare 
no-maghiari caută post. Oferte " Depoait lemne de foc. InfOl'1lUV modernă pent1'u copii. AdrIlII&l& 
sub .,Coresptm.den+x". alu. _ tiani ia proprietar E. UngureNl 

t"" 1. ziar sub "Trisură". 

UCENIC eu leafa pthne.-te Gottag PIERDUT fotoaparat Leica. Adu. DE VANZABE binoclu Zeytl6. 
Franc •• frizer. Timişoara. 1.. aătorului recompen.a. bună. ~irC', Bulevardul ~el~ ~.LNe. 
Str, G~ ~ I.. Str. ~I! Mihai .1 etaj m~ d..aj m. 16. 
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~o riie lupte din toate sectoarele 
;~' ntntul de Răsărit, se desfăşoară 

GRAND 
HOTEL LAFA YETTE 

in deVavoarea Sovletelor Bqcure,tl" Calea Victoriei 11 
(leI mal bun fi eonfortablJ Hot.pl al Capita1el 

succese aie GVt~ I ei germane de bombardamenl Preţqrl moderate Preţuri moderate-

19 (Rado~). - Dela! 
le.. ;J general alli~'iihrerului, 

~. Comandament al ]f'orţe~ 
te germane comunicâ : 
te sectoarele frontului 

'rit, marile lupte In .;urs, 
IcIi_ ~oară. i!li favoarea!lOa.-

izbucnit mari incendii. In lu.pte aerieDe a.u f,o$t dobo-
Alte avioane de lupti 8.1ll FCU" ' rite lS avi(lll..D8 .britanice de "â,

fundat in faţa. ooastei de Est Ilăto&re. 

rr 
COMITETUL "DARUL SOLDATULUI" ~ .. ~~~~~ _______________ ~ ____ r _ 

CONVOCARE , 
Doamtw General Dragalina, Jlr~edinta Comit~tulu, "Darvl ' . 

a AngHel, un vapor de cQm.ery, i Cu prilejul unei k!,Qereă.ri .. a. 
de 3000 tone ~i ava-dat alte doua .. via.ţiei englea de lupti ti de vâ
vapoare man oe comerţ, mal l1&toare d.e a. at.&oa în cursul zi. 
bombardând cu succes terenurI lei de eri couta. C&1lia.1.ului Mi. 
de aviaţi.e situate in Anglia. cen~ necii avi<le.nele noastre de vâ.. 

contra Angliei, aviaţia trală. . ;: nă~re ti a.rt.ileria antia.erianăt 
i e. bomba,rdat din nou In faţ~ coastel Afrleei de! au distrus zece avioane inamice. 
trecută, cu forţe puter- N~d .. avl()ane "Stuka gennalle 1 Va.ee germa.ce culegă.toare o.e 

.*1lOzite. magazii de ce- ş: lţ&.hen.e a~ sc.mfund~t la. 15 Iu- ; mine au doborit în Canalul Mi

.. ori ~i ,docurile din ~~r- ha ~n aproplere de Sltil!. el Bar. t necU, patru avioane .inamioo. 

Soldatului" regionala. Banat~ roagă călduros pe toate: Doo.m.
Kele din Municipiul Timi§oara şi Judeţul Tim~ TorOtttal dori·· 
toaTe să activeze şi să facă parte din Comitetul ,,DARUL 08-
T ÂŞULUl'~ Tim~oaraJ ati partioipe la convocarea ce t1a at1ea 
loc Sâmbătă 19 Iulie ora 18, la Cercul Militar Timişoa,.a pen
tru It comtitui Oomitetul şi a lua hotărâri importante şi u.r
gente~ in legătură cu operele măreţe ce trebuesc in/dptuiteJ 

tn tI.Oe8t" timpuri de insem"ăta te istorică, pentru neamul ' ro
mânesc. 

. lorovlZlonare Huli. S au ram. un ,mare vapor comercia:l N te tre tă . 
~plozii puternice şi aU' şi aV8!l"iat grav Jneă unuL gl~:Xe ~UPtă. ~u :~=~ e~ 
~ .................... - ... • • ...... vestul Germaniei eA.teva bombe 

~nll!ftrn J-anonez a fost explosive ,1 incendioa.re, fără, a 
~ 1IIÎIi!' ~" obtme rezultate demne de men--

nstltul! de printul lonore f~~a~~~~n::&::!e&~o:: ~,. __ .• _.~.~::e.i:m';~i~ :~m:Z: :U.8!!a.:: •••• __ 
19. (Rador). - Noul ea... 
~ponez a fost eonstitult 
mnează.: 

:~III~1111111111111111llHlIIIIIIIIIIIIII!lUmlUl 
A CINEMA 

HAILÂ«( 

Prim m.ini8tnl ti :tniniItru, de I bortt treI dint~ a.vioanele en- A NUN T 
justiţie prinţul Konoye. Mini.ltru 1 gleae care alt participat 1& acea- , 
de exteme şi miDistrq al colonii- ~ stă. acţi1me. .'.:' 
~or, admiralul Toyoda. Miuiltru de I F.;..: ...... -.-.-__ ... ~.~ Subiupeetoratul PP. al judeţu- ll1&rad activ (cu I&U fără eopu)dl,lpi 
mterne d, Tanabe, membru al Se- ~ , llli 'l'iJ:n.UrTorontal, eu r~edinţa. ~ll cum ii va fi situaţia stării ei-

tul' Mini t d f' ţ d ~ C - palatul Prefeoture1 jUdeţului, cau· vile. Pot inainta. oferte ti per-
na m .•.. s ru ~ ~ e .•• R uel A D A La", un lMlbofiţer pen'iona.r (plat.." soane civile, care indeplinesc CODd1. Ogura. Ministru de rasbolu gene- I 

1· nier. ' .• U ploton1er majflt) llentru ţiunile pWlctelor ~ de JXI&i lUI. 
miU! TC)jo (ea. ti In gltvel'l1u! pn,-, contra al angaja ca. leel'etar al SubinBpec. Retribuţ.ia acestora făcA.ndu ... toC 
cedent). Ministrul marblel Amira- ul"~ pp pe baza Bolde! unui Subofiţer. ' 

b I · 1 f tont \U •. 
!\(In. si interesant, 0.8 lui Oika.wa ~ca ,i bI. guvern,,:! pre- O şevlsmn u OfntanţU trebue ai indeplineas- Ofertanţi ce se vor prezenta. w. 

=<1_). M!ni,,+O,u qulturH _ţlODeJ6 ; cii 1U"'Jll.tOanl. "wul1lJlWi. tf.lJ'iol" date! d. ~a IuU.· 104.1, !tu 11 
~ proporţii tehnice! d. Hasida. (ea in guvernul p.t'eCe- In faţa. victorioaaelor ma.in- 1. Să. fie din cei pension aţi pent,u se VOl' lua in conaldareţ1e cererl1e· 

dent). MInistrul comerţului vice- tiri ale forţelor C&l'e luptă. U'Jl1i~ lim'ti de vl1'8tl, - eU treeut slr4.· verb&le. , " 

Thl'lOdo.l Loos 
Hllde HildOOrmd 

I n: re film criminal, a <=*rui 
• ,onală acţiune este foa.rle 

,sionantă şi ca.ptiva:ntă. 

~r---.......... --------
llIIi~p. Repr. 5-7-9. 

amiralul Saponji os. tn guvernul la. umăr dela Marea Baltică la lUI.'!t in aarieră. _ ' Subinspector PP. Ti~·TorontaJ 
precedent). Ministrul AgricuJturii Marea ~eagră. ,contra. mOlli;.tll~ 2. S~ uu he prea In etate. M. O. Volculetcu . 
d. IDO (ca. in guvernul precedent). ozităţii bo1şeviee, acă~ei armati S. SI fie buni cunoscători ~ luc- 1lllllllll11111ll1l1ll11l1ll1lll!!llllllllllllllllllllUlllllll1lllllm 
Ministrul transporturilor şi căllor se ilustrear.ă. prin incendierea. o.- "ărilor de bi1ll'ou. 
ferate d. Murata (ea. m guv. pre. rq.e,lor fi uciderea. in maa.ă a. 4. Să posede cunoştinţe in dacti. LAC I N EMA 
cent). Ministrul sănătlţli genera- ,nebolpvicilor. lografie şi să aibe aeria frumos de &.IM\ O IL IL O" 
lat dr. Xoizumi. Scene auteD-tice. filma1;e In mână. A F' 

:Mai lai! parte din cabiftet' ea nii- ,:decursul ultimelor 2 siptăJn A\n1, 15. Să nti 'le 8tlpAnit de nici'un " . c • 

sunt prinse 1n filmul CRUCIA~ vieiu sau pa&iun.. Doi fraţi, două Vieţi, dOlli ca· 
niştri fără portofOliu: Baronul Hi- DA OONTRA BOLŞEVISMU" PereoeD& It.Dga.jati. ve. fi retri.· ra.ctere două destine şi o f$mcie 
1'1Ulum&,. fost mitlistru de interne. LUI C8.-re se reprezintă. la Ci~ buită eu diferenţa. de soldA. dela. într'o puternică dramă 
Generalul Janagawa, fost miniI- matografele comunale uCA~ peneia actuală. la aolde. unui ea- sentimentală 
t d . sti~ "'- } ... S uk' ,PlTOL" MTHALIA ~i ,,A.,; ru e JU )oIe. uc .. em "" uz 1 lPOLLO", . ~ .... ~ ...... ~ ...... ~ .... ~ .................. ~.......... I 
ear~ este fll acelaşi timp, C6 şi In 
trecut,' temI of"teiuhri de pl&llifi. 

eare. ~, 
Rămân in vechile ~ţiwli: d. -~~ 

Tomita HereW de st&t 1& C8Jle&- . . '. , ~ 
'-" t • 

'1/' , 
laria Imperiului. D, !.Iuru. ,elul ,.. , ® 
departamentului constituţional şi . '''_" ..-' ;<..,; ,~~1!1" ", " D. Andrews. primul ministru '" . loii 'f 

d. !to şeful departamentului in- . .~ '. '~ al Irlandei de Nard a mai decla~ !W.ij' / . -..;. ;:. ~ ~ 
formaţiilor. ' .. l' I~/! rat in Interviewul pe ea.re l-a a- lJ "'.. '~ .... " -

P oordat agenţiei "United", că .~. '~S/"I. 'i .. "" ...; 

Se ea;îă nn chlmlsi ·1 '-.,::..t ~;~ ~~.-;~&.v J;--NortZd nrnnml~ \1~ J .... ...... ' -.. 
'\ despre umre cu Eiret că.e!!n a- IJuuuUUUl!.l ~-~ . o 

:;::t::~~= ~!=!f:~i~b~~:~~::r~i HERZ @I. ~ Îo1~@~ 
Centrală de Publicitate; .: retxage trupele din Irlanda. de OHNE lr . l.!5l!h~i.!J 

BUCUREŞ'rI8tr.DlonlsieDr .. 5() Nord. HEIMAT 
Irl&nda de Nord, a spus d. An-

... drews este credincioas! coroa .. 
•• ........................ _ •.• _ ... _-... net şi consideră Eirul ca pe un 

GUVERNUL AMERICAN 
SE TEME DE INFLATIE 

stat strein. . 
......o

Tc;]OO,18 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei uDNB" ('()o 

mtmici: 
Newyork, 19. (Rador). - Core&- măsuri care să silească publicul să Ambasadorul Uniunii Sovieti-

Un nou film 
de mare succes. 
= 
Un nou triumf • 

. al fHmului germatt~ 

-ALBRECHT SCONHALS 
GUSTAV DIESSL

ANNELIESE UHLIG 
pondcntul agenţiei .,l)NB" trana.. faeă econolXill. Pentru !nceput ar fi ce Smet&nin a a.vut Vineri d:imi
mite:' previzut o economie sem! volunt&- neaţa. o convorbire de o oră I'U 

Newyork Joumal of Commerce ri prin oare funeţionarii ,i lum- vice ministrul afs.eerilor străine 
.... ~{',l şi sărbători şi la află din Washington că guvernul tarii din industria. de tnarmare ea Chashi. Inceputul Repr. 5-7-9. 
.. nnminMll şi sărb. şi la 
. orele 11 şi 3 d. m. amencan ln aorlnţa l1e. a BlUlt ten- ,1 llaJ,anâţ11 S"t8:tUlul ar n obl1gaJi Asupra celor discutate fo· I 11 . 3 d 

din l~llllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllmllllllnll :,~~e~:~::i:~:\I:'= :!r ~~;:,=ăp:=~!!:~~riUl ~~~s~t;~::~~~c~b~~c~t ,,'a IIIlllllilllliiln::I:lllllllliIIIlIIUIIIIU~UlliiiIHlml~~ 

"'s A R BAT E ASe Ă ŞI' CUR FăI TOR I E 

~:~~IOAN COSMA -_ .. 
MODA .. . 

(F O s t ti ORB A T Z) 
.~ 'Iare asortlmellt de stofe line, d~~?m~e exclusive' şi articole de'. modă bărbătească ~ 
.... ' _____________ ---____ .l.'M_'S.O.A.R.A_'.",.' .BULEV. REGELE. FERDINJlND :N:,,1.I . 

• ,. '"" ... T " -.,,.'" \ -. T. • ..: r 



"'at!JI. I - ~ C o IJ I 20 vn. Anul XVII. 1941. - Nr. 
~ b ~ ~ ~ _______________________ ~ 

----------------------------~-----------------------------... 
OFICIILE P. T. T. Sovietele au organizat hoar 

din 
stare 

teritoriile eliberate În 
de functionare 

__ ...-~t4, 1& (n ... aVI·). -1 nuun, .oncem ŞI ~(Jln~l • 
.oirecţiunea generală PT'r1.duce Se pot primi pentru aceste Io-

Ei 

de banditi ca .... sa atace 
spate ·trupele geCIUi:&Oe 

erau inslra:ti. in arta :)Î 
Dalse'lce Într'o $COa!ă 

metodele 
specială 

de 

( 
..; 

la cU1!oştinţ~ au~orităţilor ,de calităţi corespondenţă postală şi 
Stat, Intrepnnderilor comerela- tele .... rafieă. respec:tandu-se lD

le şi .ind~s~riale p:ecum ş.i ~ubli- stru°cţii1e referitoare la aplica
eulUI, ca l~ ~ar~ de O~lClUI P. ra cenzuri şi ca-re au fost făcute 
T .. T. ~e~nauţl sau ,n:a1 redes- cunoscute la timp prin presi şi 
dUs oflCll P. T. T. Şl In oraşele radio ; 

Berlin, 19 (Rador). In cursull din'Luptă cu 'această ocazie. tchory şi era.u in cea lIlaj EI 
zilei de 11 Iulie aviaţia. germa.nă Continuând îiY"inta.r.ea. lOT ]la.l\te tineri oomW1~ti t't , ' 

a efectuat raidul de bombarda- spre Petensbu..-,g, unitătile ;;;01'- seri .instruiti dot; ~ti 
'ment cOilbra liniei de cale, fe .. ma.ne a.u Întâlnit ÎOi ziua. de 17 nari în arta şi ~ Storojineţ Noua Suliţă, Lipcani, . ·~.mt'·OM_ - ... ~ 

.......... - ............ _ ..... --............ rată SmolellSk-Moskova, care Iulie hOitU'dle d bandiţi,' aŞa zis sina.te boclşevice. 
a fost întreruptă în ma: multe or~t în • .Bata.li01lW de DÎ- l::S~H.Lll'll, l~ (Rador) 
locuri. Cu acest prilej mai muI- micim Popov". care Se asOUlţ- prileJul cucenrii unQr 
te trer.uri de transport nu fost d~"8,u in păduri şi care mtenţio-- de lauga Werberwa în' 
atinse în plin şi au dereiat. In llau să atace dt31a spnte trupele .Petersourgului s'a 

Intrigile engleze DU moi orindîn Turcia 
Anka.l'3, 19. (Rador). - Cor ea- pl·f.tinsele ~,."nuri ale BUI';:ll'it>i şi 

pondentul agenţiei "Stefani" trana· Axei asupra strâmtorilor. plus nouă baterii au fost scoase ge-rmane. ' 3000prizonieri, un tren 
, Ost.alj.ii germani au terminat şi ° mare cantitate de mite: Ziarul aII.l'IDă.,.că ştirile false 

Ziar~l. :,~u~huryet" "consi~er~ pornite dela Londra şi dela Mosco
ca deflrutlva Şl completa desmmţI·1 va nu au tulburat câiuşi de puţin 
~ea bulgară ~ată informaţ~o~ din opinia publică turcă. 

....... -. ............ ~ l'('lpede cu aceste hoe.rde aran- de răsboi de tot felul. 

NOI EONTI~IGE~~TE 1 .. :;: C!~~ .!~:u.;:;:-l· Printre prizonieri se - un batalion de femei ~ 
1 I . I curăţind ouilmrile de rmi'steuţă' companii de tineret llwor rus ŞI englez cu priVIre la . 

t ,. '; / cu aju,toruI gn".n"cd·~lotr d~ mână.. ] 9 ..................... - ............................ - i a Lene. au D~eca~ Astfel batalionul "POilO'V" 00,.. BERL N~ 1 (Rador) 

englez;; au pie"dul ,n't' o pe frontui sov.etlc :r~e:iio~ al~~ :~~'r: ~;;:;,~ gZ::ma~r~'e oo ... 
D

, .... ,«-
• .• • ROMA, 19 (RadQrL ~Alte mieit. . , trupe sovietice în ziua .• ,ngur··.,. ZfJ IJIJ ,. V'O lin IJ contingente de trupe au preca~ . ~'U ma}.~ţin bolŞ6';Îcii căzuţi Iulie într'un orăşel .• 

II R. (J,,{J q .. li spre trontul oriental Îiina salu- VII In ma.mile sc'1daţi}or ge.r- ele fUnd distruse, iar o 
dobodte au căzut chiar pe ten. tate la gară de secretarUl parti- tt1btli. capturcte. Asaltul Il Ber1in, 18 (Rad:or). - In in

tervalul dela 17 Iulie la amiază 
şi până Ia. 18 Iulie, aviaţia bri
ta.nică a pierdut 32 aparate. 

toriul britanic. aului fascist, da şeful-Btatului In afară de revol\i6re auto.na- prin surprindere astfel 
- . '. , , \1ajor General, de subsecretliru'l te ea. I:'i de arme. ei mai . ffl"aU lângă câteva mii de 

Pierderile suferite de en2"It>.z.i d · .... t t 1 "1' 't l' d -. . ''; au ~"a'; ~ e.:J a a L~ lms eru UI e ra~!)ol ilJ~;,.ma.ţ1 fi cu S6C'Ul'Î ;cuţite şi german:. .,.. 
in cursul atacurilo~ de noapte şi de numeroase personalităţi f'i- 'Sţ.\.:,~('plioo cu acizi ca.usticL', riuri uşoare7 tu,nuri Toate încercările britanice d!e 

a ataca teritoriul Reichuiui, s'au 
teritoriile ocupate, au eşuat în 
buni parte. Multe din avioanele 

date contra terenurilor de 3.Vla· vile şi militare. . După cum au declarat pri7~ 2 baterii de tunuri grek, 
ţie d~n ce.ntr~l Angliei.. nu sunt { Secretarul partidului fascist ni~rfi; ei fă.ceau pa,rt.e dintr'o oai şi peste 100 
cuprmse In CIfra de mat sus. a salutat pe comandantul deta~ şeel)Iă sovietică de funcţiOOlari Pierderile în oameni 

. samentelor în numele tuturor·tvr. care sovieticii o insmla.sem vieficiZor se ridică la .. ",,,,_, •• ...................... ~ ................. ~ ................ ~ •• ~ ...... ~.~ ................................ - 'c'a-mas v .l'lor ner/re din Italia. 801- r.~ . 
<> în niâ.năstirea EstOOta de:la Pet- morţi. 

Soldaţii sovietici ~:ţ~O~~I~ţ~!.î~deIUng aclam.~ţi 

îşi Impiedică eomandanţ~j .. =:::::::~:=: Un "protest al Japoni 
să fugă Inaintea Jo~, Ull parast;a.s pentru M.S. RegeliPl . ~' " 

Un Intreg Stai Major de Divizie făcut Dfizon: er Fer~r.I~d ~l: şi ~l. ~. ~g1Îna Î.. laM' o S c o v a 
:Mana" Jar mamet Dununeca, (}'n\ I ' 

12, va avea loc Te--DeIUD-ul ce ~ I 'TOKIO, 18 (Rado-r). _ 00-
fost fixat pentl"l1 astăzi, şi f>:"lani-I MSpo'Il-dentuJ agentiei ,,D.N.B." 

ciocnire corp la COrp, soldaţii bol
şevici s'au retras intr'o debandadă 

BERLIN, 19. (Rador). - In 
musu.I înverşunatelor bătălii din 
ziua de 17 Iulie, UD batalion ger
man de infanterie a reu.,it să pă.

trundă adânc in UnUle bolşevicilor 
la Sud Est de Smolensk. Resisten
ta sovietică a fost eX(!ep!iooaIă de 
p&t.ernică. mai ales lângă un sat. 

disperată. . > 1 

lnfanteriştii germani 'au reuşit 
să facă prizonieri pe toţi compo
neutii un ui Stat .l\lajor de ni iT,zic. 

iest.aţii la. autilTit.ăţi şi pe.' stră:d, I tra'lilmite nrmă.to8ll"eIe:' . 
Rugăm publiclt!l să pai'ticipo. , Zir.H~l ,,Jomiuri Shimbtm." a-

mmţă din M06OO'V&, că 
dolP'ul la Moscova a Droll8lll1r.i 

nume1e guvern' • ,Li J~ .. poll!ll 

VIU d t',po-nţii le unui ofiţer bol
'.!ede au aflat că soldaţii au impie
uef'al. pecom&odanţil lor militari 
să iugi\ Înaintea lor~ 

_ ....... ~ ..................... ~.-. ...... .. de guvernul sovietic 
deetatării Măr-a Japoniei 
mănlor C(.ri i'-'lCOlD,jm'ă 
ciatkn drept 7JOII1ă. ner~_·~t7i După ce apărarea satului ~ 

Io8t inlrântă printr'o vigul'08.8ă 

Auiolia " gle~mDno 
D DItUliat grav,5 wntra

Inaintarea finlandezilor 
în' U. R. S. S., continuă 

Icrpilcllte scuielite~' 
Aooastă. măsură a 

vr),tioo ameninţă nad~jh 
noeu.ă şi interesele Japoniâ. 

BERLIN, 19. (Rador). - Avio
ane de luptă genna.ne au atacat in 
ziua de 17 Iulie la Est de insula 

HElSINKI, 19 (Ra.dor). - 1'rt:pelio ilO aStre au lărgit, pri- Oesel, in golful Riga, unităţi din 
(loI.oospowdenWl agenţiei "DNB" mele succese laeaJ.e printr'o marina sovietică. ' 
faoa,'nsmi.m: .străpul!lgere total'- .' ,. ,- Aviatorii germani aO aruncat 

<:Ientr'ata. oficială de informa- Căile de ret"ra,' )ile ale impur- bombele asupra obiectivelor. Ei 
ţhtni comunici : .tanteJoof f~ţiuni inalmice, au avariat serios, chia.r dela pri. 
Aflăm din sursă demni de in- sunt tăiate. mul atac al lor, dQua contm,torpi-
~~ că înaintarea &nn:ttci In CUl'ISui luptelor unele for- loara sovietice. 
fin!a.n(leză, În t\a.relila la a.pus m:-!luni finlandeze au efeCtua.t In cursul celui de al doileQ, ata~ 
de lacul La~ilga., a Început in in sase zile marsuri de 1..50 km. aUe trei contratorpiloare. au fost 
'Ziua de 12 3 acestei Ilim ş.i a. a- enri.ţirea teritOriulwl oc'tna.t atinse de loviturile efi~ ale 
jun!S Vineri la nm:dta.te decisive. continuă. • bombelor. ... --:;-._.~ .. ".~._ ... _., ... ~ .. _ ... _ ... : ... -.-.. -.....•.... -.~ .. -.-~-.... -.. -.-

va fi 
AMSTERDA~I. 19. 

BERLIN, 19. (Rador). - In 
cursul luptelor din ziua de 11 Iulie 
in sectorul K~ew, O unitate de 
apărare antiaeriană. a 800S ea sin
guri. din luptă 10 adăposturi be

tonate moderne sovietice ('.e erau 
puternic fortificate. DeasemenÎ au 
fost bombardate fortifi~ţii de respoodentu1 agenţiei "D1-')" 
campanie; foarte' putemice, astfel mite: 
incât ele sunt acum bune de ata.- Postul de radio Londl'l 

cat. Scoţând din . luptă aceste cui. că comandamentul bri~ 
buri deresisienţă, cal. ea prin linioj.CaiFO a cel'1lt gUVe~8~~rmlll 
le bolŞevice a fost netezită pentru cez să evacueze COpil ŞI 
infanteria germană. '. .' DjibottL . 

"Span;a 'are (J marem;,iune de indeplini"; Distribuir'ea ajutoare 
Madrid,. '-9 (Rador)'. ~ (;0- <lceeaşi poJiti"Oămaterialistă, a- este ·recun.oscutde toată. lumea. I . f -1··le bal- a 

retJpondeţlt,ul agenţiei "D.N.B.' tunci eu siguranţă. că ar fi ~Lvut Spania are o mare misiune de pen ru· ami II mo! IZ 
transmite: .şi ea astăzi toatei:Oloniile ei 1>,- îndeplinit, misiune la care ia , f - C .,. ~ 21 d .... I'ftnll~ 

Cu prilej~ ,;Zilei :Muncii" f>ăr- mericane. dar !ll! s'ar mai fi~: parte atât lucrătorul cât şi pa- se .va ace Prin ons) Ihe e D 
bitarită cu mare pompă în toată curat de prestigIUl mo.ral care 11 tronul. . Bucureşti, 1.9 (Rador).· _ pe învăţători, institutori ~ 
Spania.. a avut loc un meeting u- ••••••••••••••••.•••• -. •• ........... Constatând:u-se că distribuirea iesori eu efectuarea 
tiaş al sindicatelor spaniole in Jundiooadi' ambas.adei ajutoarelor pentru familiile mo- cetărilor, con.statărilor şi , 
uzina de vagoane "Eusca.lctuna". • bilizaţilor', cu toată rivna or6a- maţiunile din Întreaga Ţara. 

GeneralulFranooşitoţimem- U. S. A. din Mesteca nu c'~elormilitarenupoatesăfiefă- 2) Soţiile şifamiliile L 
•••• ' ...... .... 

brii guvernului aU luat parte la cută făIIă. intârzieri, precum şi mobilizaţilor cari nu all 

8ICe&t meeting. Caudillo a luat plttDt la KaZDn ' uneleomiteri dela plata a'Cestor până azi ajutor, îşi vor 
oovâ.DtuI spUDând între altele: .. ajutoa·re, d. vice preşedinte al dresa cererile sau _~laDllL\l·I"'" 

,,Aproape 800 milioane de 08- New-YOIrk, 19· (Ra.dor). - cova au plecat la Kazan , . :nsiliului a dispus .~ le lor preşedinţiei 
meni de pe acest pământ nu au Corespondentul agenţiei .,DNB" Ambasadorul SteinhaL'&" :,.' 1) Controlul pract!c al di~t.rl- miniştri (Consiliul de 
ce mânca, pentru că sunt victi- comunică: spus că nu este vorba de câ'_/~ ~ Luirii ajutoarelor prm Consl.llUl aJ operelor socioale, sau 
mele imperiallsm.niui pkltocrato ·"United ~~ 'a.tlă din.Mos- o mă-sură de prevedere" el COIF ~ (ie P.atronaj ~ ,operelo: sociale 'rul Armatei, serviciul de 
detnoeratic. .. oova, că şapte funcţionari ai a.m- t· â d Y t.! â W 1 Moscova' cu p.)utorul MIm-staruIm Educa- al ajutoarelor). 
Dacă Spania ar fi făcut şi ea basa.dci Stateior Unite la Mos- InU n sa ram na a ~ .. ,ţiei Naţionale care a însărcinat I 
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