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•• ~V.J.""'" ŞI PROPRIETAR: 

1. ~le'ăneSC1U 
4: p.J:.~iini 2 lei Cutropit, sfărâmat sub domnii str&

ine neamul nostru si-a trăit in arcul (Ia.. 

Ciura-Slefănes~ 

ŞI ADMINISTRATIA:' 

Em. Ungureanu, colţ cu 
Engen de Savoya, TImişoara 

DERE ose ,VEI 
va Însemna' desfiintarea bolşevis
mului in Europa şi sfârşitul acestui 
'răsboiu epocal 

l' 
Ifl,,:s .... UL ARMATEI SOVIETICE ESTE SDRUNCINAl:," . 

UL ŞI-A PIERDU'J.~ INCREDEREA IN ARMATA 

RE V OLT iA" POPULATIEI' RUSE . ESTE' INEVITABILA 
24 (Rador). - Cores

agenţiei .. Rader" 

~lIrd~lmbardarea Moscovei conti
mtensitate. lJl afară. de 
. au fost avariare nume

eartiere având o impor
militară.. 

Se subliniază., în legătură. CU 18uşi mareşalul Vorosilov. '.' "; A 

a<>.easta, că. moralul trupelor de In preluarea conducerii mi.nis
aviaţie şi antiaeriane SOVietice a. tereiol' militare, ~mlîn a. avut 
fost sdruncinat. Populaţia. civi- dea.semeni un rezultat dezas. 
la şi-a pierdut compleet Increde- truos. , ' 
rea in armata bolşevică, care La Moscova' se ţine ascunsă 
încearcă să. depună ultima retis- până şi căderea 8molenslrul~ 
tenţă În sectorul apărat de in- deoarece oomisariatul siguran-

GRIGOIE' GAFENCU 
ună (U Dersanalullegatiei ramine 

la MOlcova, au IOf~t Marti in Capitală 
24 (RADOR). GORE GAFENCU MINISTRU 

AU SOS IN CAPI PLENIPOTENŢIAR. 
IT - TOTODATĂ "A SOSIT ŞI 

MEMBRIlt LEGAŢIU- PERSONALUL LEGATIEI IM
-..'VIb::7 .... ...,.a:. DELA 1\-IOSCA- PREUNĂ CU FAMILIiLE IN 

IN FRlTNTF. OlJ »- GRI- TOTAL 1'1 PERSOANE. 

jiei care şi-a. asumat efootiv a.tri
buţiunile Întregnlui guvern, se 
teme C!ă nu &i.~ P'.J.~ ÎnăbUşi o e
ventuală revoltă a populaţiei, 
care se pare că nu mai poate :fi 
evitată. 
Căderea Mosoove~ se adaugă, 

va insemna desfiinţarea. bolşe
vismului in Europa şi sfâ.rşitul 
acestni război epocal, dupi. care 
pacificarea continentului va ti 
organizată pentru instaurarea 
nonei imlini europene. Sfârşitul 
aesrei săptămâni va fi o dati 1 .. 
tol"ică. 

Succesele annatei genna.lle, 
vor :reda siguranţa. EUropei" şi 
vor asigura viitorul ei. 

, , 

eicmoştenirea. română. a. unui trecut 
imperial, care stii. astbi, temelie În lim
ba noastră mărturisitoare de veşnicie, 

in limba. noastră care de donă. mii de 

, ani, buciumă pe coama de mâ1tdrie a 
Carpaţilor şi doineşte pe valurile Bugu

luţ şi Nistrului, ale Tisei şi Dtrni.riL 

p,.of. MIHAIL ANTONESCU 
vicepreşedintele Con"liliului de miniştri 

\ 

O'tilitaţile dintrlJ (JJIJ~U ~,i 
tquadot au incepo, 

NEW-YORK~ 24. (Radar). la~ au atacat posturile peruvi
OorespondentuZ agenf'iei ene dela Aguaverdas, .Poctoo, şf 

n Havas ' Oii" transmite; , Metapolo, situate: pe . ,1tiălw 
Agenţiile americane transmit stâng al acelu,ia.şi râu" AtacuZ 

din Lima} că Miercuri la ora 13 a fost deslănţu.it pe ttn j'l'oni 
trupele equadoriene care se a- de 50 km: şi a fost respins., L 

fZau dealungul râului Za1'Um~l-•••...•........ -............ ~ ... ~ ..... .... 
Preşedinte~'e Portugallei 

a . pleeat,în ' insulele "Âz()re' 
" LISABON'A,24 (Ratlor)."_ Soţia preşedintelui ea şi mini", 

Corespondentul agenţiei '~JDNB" strul de interne şi marina, se 
anunţăt . f .. " ."~" " aflau pe bord în clipa când PEeoo 

" Generalul Ca.rmona preşedin-, şedintele republicii şi-a făcut u.. 
We republicei, Portugaliei s'a parîţia în port. ' 
imbarcat lliercurl la,·Lisabooa "P~ili.Onul..pr,eziden~la ,fost 
cu pachebotul ~~Carvalho Ara.u- Înălţat. atunei pe uGtl'Va.WO A,i 
jo') cu care Se duce in insulele raujo~J ~$i vaSele de rizboiu an
Amre. corate în port' au tras salve de 
" Toţi membrii ,guvernului,,, tunuri'in "ono~rea , -generalul~ 

vând În ,frunte . -pe' d.Sa.laza.r Cannona. 
preşedintele Consiliului de mini- Pachebotul era insoţit de trei 
ştIi, funcţionarii superiori ai ge- distrugă'iollu. EI era urma.t de
neralităţii şi amiralităţii, condu- asemeni d~ numeroase biLrei ea
oătorii legiu.nii portugheze ca şi ftI l~ .. u illi'lU~it ptWm. Ia Estwuul 

mii de persoane au fost de faţă Tagulni. Cele trei distrugătoare 
spre a-şi lua ~ ban dela pre~ l' vor însoţi vasul prezidenţial Pf' 
şedinte. ' tot timpul călătoriei. .... -lJzilul de munilU 

din Seuillo D stirit in aer. ; ... ~ •• ~.~.~.=.=.:".~."~.~ ... _ ... ~ ...... -.-.. -.-.~ ..... A.~ .. ~.~:.":.~ ... -.:''''''' 
24. (R~or). - ~~ima~l~imin~strula~cul- Preşedlnlele ROOleVel! SI fiul sau 

fiO.llCluerrmltuălt::r:~!l~fn~ ~~~~~~r:~;ţ.:~~!~;~ James" Roose'velt su' nt"fra' 'R' .ma.o-·n·····~_·I~ 
. cu e~~loZla care lDspecţie 1&. Sevll1a s'a dus lUle- it , 

MIercurI, diat la locul sinistrului. . 
1 de muniţii se ~l~ 1 Se presupune că nenorooirea O descoperire senzationala la Lojile din Belgrad şi Paris 

5 km, ,de centrul Sevillel a prl'Cl·.nUl't ....... ' .... "r'tea a cmc' l' per- ' . 
carti el t de V ~- Zagreb,24 (Ra.dor). - Corea- se apUlle printre altele; cierilur de pace dam Pa.ris. 
Sua~a~ Pun a.. er- soane şi rini:rea a mai multora. pondentul agenţiei DNB trana-/ Marea lojă aaţională a lugos1a- Iată, dece Marea loja lugosl&vi 

mite ,:. ' , viei are onoarea a vi exprima 00 profită de a.ceastă ocazie pentru a 
Zia.l'ele croate aduc n0111 dovezi prilejUl adunării sale &Ilua.le, cea exprima popo1Uloi american dânca ele d'-U TOkl-o S,- VI·chV despre legătura dlni Roosevelt cu mai adâncă mulţumire pentru nobi- S8 recunosiinti.8f Jt"",trn ;o~i n1'1L tol 

francmasoneria găsite în protocoa- la dvs iniţiativă, că', prin victoria binele ÎR speranţa. că el va MI". 
. . . lele descoperite co ocazia inchiderii democraţJiei să se definitiveze pacea. ('area fapt ere reoiese şi din dorin1*-

- I d D - . e lojii iugoslave. '.' intre popoare. d,,'s din cererea de admitere 1D au ajuns a, un acor cu rlVlr Un astfel de protocol al .tMami lugos1a.vta işi datoreşte existenţa. francmasonerie a fiului dvs. 
la Indochina franceză loji iugoslave a. Iugoslaviei" ('u da.- ei intervenViei prieten~ti enerii- Semna.t Dusan Milanovicl ma.re 

ta de 26 Mai 1938, spune: ee a Statelor. Unite cu OCf!zia nego-: Dl.tru al marf'i loji a JUgoslavieL 
• 24. (Rador). - guvernul din Tokio şi' Viooy au ca. dovadă aatitudinei prieteDet-

,F1Xmdimtll1l agenţiei DNB ajuns la un a.oord cu privire la Ci a Statelor Unite faţi de evrei. 
Indochina franceză. este fa.ptul că la banohetul dat in 

~~ji'litE~ rress" anunţa, Până 8.lCum însă, aceasta. şti- onoarea lui AUred COhen, eu prile- raJ'liS, Z"l (ltatIDr). - NOUl un portret de dimensiu.'li supra.-
r<!Uill.Sarllll japoneză din Was- re nu este confirmată în mcx< jUI plecăm lui dela preşedinţia dovezi au fost găsite şi la ParÎ$ ~turale al preşedJintelui RoOse* 

a făcut CUllO'Scut, că a oficÎia.l. .,Ma-rei loji a Washingtonglui" a pu privire.· la legăturile dinţre velt, pe o placi d lemn ,triun.. ' 
o ştire după. care, intre luat parte şi James ~\'elt fiul preşedintele Roosevelt şi carcu- ghiulară încadrată.. de.aemne ma-

.......................... -........-~..........-.........-~ ____ -........................ .........-.......................... ~-.. "",..... ....... ~~ ....... ~.........-........- l)1s;c;~1DiraJul Do~vQ-I~.. riL:::. f1"'Q.J':V}.DMlR-ODi~.o_ dou,lewt;. 1.., 

G E UT Ja.mes Roosevelt a citit şi o'8Cri- Loja. franceză a marelui o- Pe verso se wflă;Q< ins\!rlpţie L EZ II A U PI R O soare autografă a tatălui eiu in ca- l'ient, are pnntreamintirile ei arătând că o.nouă :toje lVa fi cl"~ 
re preşedintele Îşi exprima toată' re- cele mai preţioase, o fotografie iată "Mai târziu" a'V'ând numele' .27 A V ... O -\.l\T f"" cUBMţinţa pentru ceeace francma- a dlui Roosevelt brodati pe mă- cll:ui RnoAAVf>lt, _,o 

, . '1oneria şi evreimea face llentm tase. Pe, lângă semnele masoni- A<:est .portret. a.lllreşedinfelui 24 (Rad) f~ t d P Canalul,·: : '5' -tele Unite. " ele," portretul cuprinde şi urmă-" :or. - aşura e easu ra .... Roosevelt produs o mare fm 
eng1e"e lAn' dupa~ ami MA .• ' t~·' {;easemeni intr'o telegramă tri- marea insctipţie.~ ~.F. D. Roase- . a' • 

, .c. - an~cl1 nu acea,s..p ,ocaZie arp ._'1.' , t ~ P '18: ~ZLV~'" francmaso 
de 23 Iulie S(' ridică ]6 -' ,.is/l' preşedintelui Roo""velt cu velt lojel ln1lT=tU\oneIl! ~~ a- p:~le. .: ~.~~-: L~ ." -1 

aerian3. germana •. '1 ar~ 1Ir: '\'i1ejul adunării gene-rale anuale ris '(Franţa). In pus la loja. ma- ll,J,ca dm ~~~a~ '!.,::de o. fOlrt 
decât un singur ;""ion M. l{)t " .... ..i_ .......... + "~~..1:i_. _P.ms. " ~ .. __ . ~ .. AlIrn. ,_. ms.: ' . < i<" Ir<i~ iin 1937 a .. l'tlarei.~j .... ~~l~:~" ..... ~':........ 'rJ"~ ~.i"'" 

.. o a'mintire p,etioasă" 
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ABONAMENTE: Pe un an 
~ 600 lei; pe şase hmi - 300 
lei; pe trei luni - 200 lei; pentru 
mstituţU de Stat şi întreprin-

) deri particulaJ'p. - 2UOO lei. 
-o--

Pentr'J intrl'gul matf'~at apă-
"mt in 'J.Cest ziar - fără semnă
turi sau cu pseudonim - ras· 
pUllde Dumai d. Const. i, ~tefă. 
Deseu, directorul nostru, care e 

i tQtodată şi girant resp(tnsab~t 
--o-

:' Lo\. ŞCOALA POLITEHNICA 
\ tin T:i.mişoara este vacant un post 
bugetar de impIegat de contabilita
te c.l. llL cu salariul brut lunar de 
&ei 5050. 

()a.u.didaţU de preferinţă bărbaţi, 
I Rebue si tie absolvenţi al liceului 
: oomercial. Ocuparea postului se fa
ee prin concurs care se va ţine la 10 
August 1941. 

Dorltorii de a ocupa acest post 
\'Or in&infa cereri impreuni cu ac
tele respective la Rectoratul Poll
tehnicei str. Telbisz No. 6, până cel 
mai fArziu 8 August 1941. 

Reuniunea Femeilor Române 
din Timişoara., de sub conduce
rea doanmei prezidente Aurelia 
dr. Ciobanu, va aranja o serba
re de vară În grădina. Clubului 
Rena..5terea, vis..a-vis de Parcul 
Scudier, in ziua de SânîJi.fă, 26 
Iulie orele 18. Bufetul va. fi ser
vit de doamnele din Reuniune. 
Benef1ciui reaJ1za.t va. ti destinat 
pentru f(tndui de ajutorare a 0s
taşilor FroMANI ŞI GERMANI 
răniţi pe câmpu1 de luptă al Bu
covinei şi Basa.ra.bief, in războ
iul sfânt al neamului. invitări 
nn se trimit. Intrat'ea. este libe
ră. Intreaga societate româ
nească din ll'imişoara este ro
e:ată, si participe Ia. aceastA. ~er· 
bare. 

--o-

""''''.1:''''' cUuJ. d..LIl a.uW!)' ...... J CU!l-

certul. peUl.J'U II t;ruc~ .t\.O~letl t C I NElU A T O G R 
(;'I..t'e Vei. 11 reall:t.ac a;sca. st::d,.ra, Capitol: "Dreptul' la 
':::':1: iulie, .Ia ',rea.u'U! J.. .... a~lOl1a..1 Ulll goste". 
.IOCalltate, de catre arL19'W.l Upe-
rei Komane din CluJ. 'la '..llilll- ApoIlo: "Oameni în 
şoara, va Insemna un eveniment Thalia : l,Yvette". 
remarcabil ln zilele de g'10rle a- Corso: "Vieaţa fără 
le războiului nostru de .ti.emtre-
gire. Vor participa: artistul ....... ~ ............................ d 

CHESTURA 
CIPIULUI 

SERVICIULUI 

Chestor: 
Maior mcu CO:NSI~A.'" 

prof. Gh. Ciolac dela Academia 
Muzicală, dd. cânta.reţii şi in
strumentişti admiraţi In sLagiu
nile trecute Lia Pop, }fior .bre
viman, Const. UJeicu, Grig. 
Stoica, George Pavel. Se vor 
executa. bucăţi din liăndel, 
Beethoven, b'aure, lli producţie 
românească de Drăgoi, Dimi~ 
treseu, Dima, Brediceallu. Un 
deosebit interes trezeşte quin
tetutl de Schubert. Românii au 
prilejul să facă două lucruri 
bune dintr' odată: să doneze 
pentru "Crucea Roşie" măcar şi 
suma modestă, pe care o repre
zintă cosţul biletului, şi să tră
iască o oră-două in atmosfera 
înălţătoare a muzicii artiştilor I 
noştri. Comi'Sar. (ss) Dr. 

Pentru informaţiuol se pot adre
.. seniclului Contabilităţii Politeh
aic&i 10. od ce zi de lucru. 

--o-

publicată în Monitorul Oficial 
Nr. 99 din 30 Aprilie 1936, me
seriaşii patroni sunt obligaţi sa 
solicite Camerei de Muncii. eli
berarea brevetului de meserie. 
Pentru obţinerea brevetului de 
meserie, solicitatorii vor îna
inta. ta Camerei o oorere 
tip. timbrată cu 9 +. 1 -
la care se vor anexa; car
tea de meşter autorizaţia 
SanItară eliberati> de Serviciul 
Sanitar al Municipiului Timi
şoara. Cei din judeţ vor prezen
ta certificatul de salubritate al 
atelierului eliberat de medfcui 
de circumscripţie, chitanţa de 
Lei 200 eliberată db Camera de 
MUIlCă, un certificat de or1g1ne 
etnică şi un certificat dela Par
chetul Tribunalului din care să 
reeasă că au liberul exercitiu al 
drepturilor civile şi că n'ati fost 
declaTaţi în stare de faliment. 
Acei cari vor exercita meseria 
pe cont propriu, fără respecta
rea disPOziţiunilor legale, se vor 
considera clandestini, iar cu 
ocazIa inspeeţiHor făcute de or
ganele în drept, li se va aplica 
amendă de Lei 1.000.- până la 
10.000 lei şi se vor inchide ate
lierele până la intrarea în lega
litate. La prezentarea cererii 
pentru inregistrarea contracte-

D. dr. Euftimie Loichiţa, in
spectorul general de vânătoare 
din judeţul Timiş-Torontal, a 
convocat pentru Duminecă a
dunarea vânătorilor din judeţ. 
Intrunirea vânătorilor se Va ţi
ne în sala festivă a primăriei 
municipiului, la orele 10 a. m. 
Vor participa societăţile de vâ· 
nătoare din fiecare plad, toţi 
vânătorii din "ra,ş, precum şi 
persoanele marcante din viaţa 
vânătorilor. 

11II1I1lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIilIIIIIIIIIIIIlIIII§1111I11I1II11I111II1111111l1111!1II1i1i1111i1ll111111 .. 
Camera ele Muncă Timişoara, 

aduce la cunoştinţa celor inte
resaţi următoarele: In confor
mitate cu dispoziţiunile art. 160 
din Legea pregătirii profesio
nale şi exercitarea meseriilor, ..................... 

C:~INlIEIMIA ,-,C:OI~SO 

tDNCETRIRI DE TRUP~ 
engleze 

la frorr iera Iranului 
IST ANBUL, 2~. (RadfYr). -

COTe8pcmdentul agenţiei ,..DNB" 
comunică: 

Din Irak se află, că în apro
fJiere de Kin OhaM. la sud est 
de Kirhuk, 8e fao importante 
ooncenfrări de trupe la frontie
ra Iranului. 

lor de ucenicie patronii trf'Jue .. -....... -.~ ... -... . 
Chestura Poliţiei Municipiului 

Timişoara 

Serviciul Circulaţiei 

No.24.145 din 23 Iulie 1941. 

si prezinte brevetul de meserie, 
fări de care se va respinge înre~ 
gistrarea. Brevetul se restitt . 
imediat. Meseriaşii cari n'au 
brevet de meserie, nu vor priJni 
de la Cameră nici-un certificat PublicatiuDe 
asupra pregatirit profesionale. 

-o- Constatându-sel'ct unii proprie-
DELA SERVIOIUL EOONO- larl de autovebicule nu s'au confor

M/a al primăriei 8e anunţă~ că mat dispoziţiunilor ~ comunicatul 
ratia de zahăr pe luna Iulie a dat de Marele Cartier General, cu 
fost mărită cu jumătate de k~r. p~ivi.re la. un~le obligaţiuni d~ res
Deci, fiecare cetăţean va primi tncţiune m Cll"Culatfa autovehlcule
pe luna aceasta! krrr. de zahăr.. lor, pentru a ~u ~ Impune O inăs
dela magazinul unde e8te inscris prlre la ~cţiunile prevăzute in ________________ ' acel comurucat, atragem din non 

atenţiunea proprietarilor de auto
vehicule asupra acestor dispoziţiu
ni: 

\))E~ptld la dmUlJSb 

" 

Cele DlfJÎ frunwase peisagii ale acelei r~oni film.a.t.e în cadrele 
unei acţiwrl pe cât de sguduitoare, pe atât de umane. 

DouA stele ale filmului german : 
MAGDA SCHN~~ PAUL WEGENEB 

Bep:rezentaţiile Încep 19 orele: 5-7-9. 
. Dmnineca şi săr1JătQri şi la orele 11 şi 8 d. m." 

1. In timp de 48 ore dela apari. 
ţie prez.entuJ~ comunicat, propieta
rii de autovehlcule, se vor prezenta 
ta Serviciul Ciroolaţlei unde an in
scrise 1D&,;nile, oomunieAndn-şi 
e.xact adresele. 

2. Toţi proprietarii de autoturis
me nerechiziţion&te incă, conform 
legii asupra Rechiziţillor, vor ţine la 
Ilispoziţia armate.l în orice moment 
maşinile lor. in perfectă stare de i 
funcţionare. In aceast scop, se in· 
terzice părăsirc,. localităţii undt 
domIciliază. pe îimp mai indelunga. 
ca. 24 ore. Se (~.~eptează autoturis
mele ce au obţinut scutiri de rechi· 
ziţiJ; acestea pot părăsi localitatea 
unde domiciliază proprietarul, tă
sând adresa la Serviciul Circulaţiei. 

8. Contravenienţii la prezentul 
comunicat vor fi trimişi În judeca
tă Curţilor Marţiale, pe baza art. 
60, din legea asupra Rcchlz1ţiiJor şi 
pedepsiţi cu s--s ani inchisoare co
recţională şi amendă de '70% din 
valoarea iniţial! de cumpărare a 

-maşinei. 

Chestor 
Maior,meU CONSTANTIN 

Şeful Bir. Circulaţiei 
<lomisar Dr. OOSMA 

AZI 

:M'.ODA BARBATEASCA ŞI CROITORIE 

l\'Iare . asortiment 

IO·AN COSMA 
de 

(F O" t HOR B A. T Z) 
stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 

TIMIŞOARIl 1., BULEV. REGELE FERDINAND No. 6 
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ania trebuie să fie distrusă" Nu lăsaţi pe ultima zi! ••• 
e s(~is:j d~ evreul Theodor Kau'mann si 

in~ pjrală de presedintele ~Dosevelt 
I dictat (e~e mai importante PlsagH 11~AGIEI~IEA CILASIEII 2-A 

liiilllllllUllHlllllllffiÎlllllIlllUllllUIllllllUUllllllliill1ItrliÎlllllllllllllllllllllUlijiilllÎ~lllllllllllm 1IIIIIIIlIlllllllliilllHlÎIIIIliliiiiiiiii sfâ.rşită, care nu poate fi poto
lită decât printr'o operă. de dis
trugere compleci& Programul 
telurilor de ră.zboiu iudoo-ame
ricane, publicat În cartea lui 
Kaufmann, prevede dis trugerea 
şi exterminarea totală. a poporu~ 
lui german. Kaufmann este de 
părere ci o executie in masă. a 

acestei cărţi, este celor 80.000.000 germani n'ar fi 
... 'I'I."n .... ll1' Kaufmann, pre- o "s1)luţie practică". ~ prefe~ 

Ligii americane pentru rabiI să se facă ceva mai con
, colaboratorul cel mai cret şi anwne : 
, elTeului din Ne\'V~York, 1. - Forţele arma.te 2'ermane 
&Osenman, care, după. vor fi luate prizoniere. Toţi sol

este colaboratorul daţii germani, fără. excepţie, vor 
l'URIlIln!elUi Roosevelt, la alcă.- fi sterilizaţi şi apoi trimişi in ta~ 

acestuia. bere de muncă.. in toate ţările 
literare evreeşti din europene pentru a. executa lu~ 
ştiu foarte bine a- crările de reconstrucţie. Sterili

şi se laudă chiar. cu zarea tuturor soldatilor genna.ni 
ti d. Roosevelt a inspi- s'ar putea face in timp de o IUDă 

pasagiile cele mai de către 20.000 medici. 
ale acestei eărţi, pe 2. - Populaţia germană aIci-

dictat personal. tuită din birbaţii mai tineri de 
preşedintele Roosevelt 60 ani şi de femeile mai t.inere 
că este adevăratul său de 45 ani, vor fi deasemeni ste-

Duminecă, 27 Iulie 

Ridicati lo:z:urile dela Colecturl! 
IIIIWlllllHIUlIllllillIlIIllUlIIlHlllllllllllUllllllllllttmllllllllHlllllllllllU1iHlllllUHlllllllllllltllHllUllllIIlilllllllllllllllllIllMllllllllWl1tlHUlnilINIHllllllllliitIIIIIIIHlHa 

Achitati loxurile prilDlte prin poştă! 

propovăduit in paginile rilizate. In felul acesta. se asi- • ____________ , _____________________ , 
cărţi, ca o solutie unică gură stingerea poporului german 

TOT CU 250 LEI PUTETI INTRA IN 
JOC CHIAR ACUM LA CLASA 2-A 

a problemei europe- după două generaţii. . Re a 11- p 1- rea C a re 11- e 1-__ acestei că .. ti e.~te 8. - In toate industriile im-
l'IlUbati'f'ă !'li nI?,- portante, lucrătorii gennani vor 

.. """"IIII11I1"I~lIllllllllllll11l1l11l11llll1lt1l !:~~m!~~c!~o::n!gr:: lu- Orientale la Finlanda 
4. - Gennania va fi complect f 

impărţită, a§a cum se arată pu- HELSINKI, 24· (Rador). - din acest sector} cum §i nume-I Efectuarea incorporării ~ 
blicat in 8eeastă carte. Pe harti Oficiul de informaţii al statului roase alte personalităţi" din po~ male a fost încrediţată ~ 
se vede ci Berlinul va fi atri- FinlaJndez anunţă: pulaţia indigenă §i din Finlan- cerii ~)"I işcarea pentru JiberlGc 
buit Poloniei. Oraşele Leipzig, La !O Iulie s'a desfăşurat in da veche.' tea Careliei OrientaW'. ." ' 

d 
'

r" fi-dat C localîtateaWuokk·iniemi din Ca- . 
Dres a şi Iena, vor " e e- relia Orientală. O manifestat. ie .................................. . niei. Ont;~~(- Majnz, Essen, Er- , 

~::J!!:~h:~,Do':'~~d, d~ ki:r~r;~~p':~8U~ar~~r~: JaD o n -1 ~ r ii m § n e It-d n 19 A x e leu 
! mndei. tale - adică a provinoiilor Vie- f' U U UliU 

Populaţia. Germaniei va fi si- ~ ~ 41fnus - dela R~ so~, TOKIO, 24. (Rador). _ Co-
lită să invete limba ţării către dwe ŞJlncorporarea ei la F'm- mi tul t" nNB» 
care a fost cedată reşedinţa 1'68- landa.. . re8po.en agen. wt,~ . 
1)(>ctivă. După un an publicarea La această manifestaţie$ care transmMe: 
cărţilor şi ziarelor în Umba. ger- a avut un carcater solemn, a Sub titlul: ,iJaponi4 ră
mană va fi inrenisi. Şcolile ger- asistat .QeneraluZ Siila.svuo, co- mâne fidelă Axei"~ propa
mane vor fi închise. mandantul trupelor finlaru1eze ganda inamică este spUlberată. 

,.-••• -•.•• -•••••••• -••• -.-.-.-•.•••• -.-.-. Ziarul >){okumin Shimbun') 

scrie, că terţe puteri au 1ii.urA 
tot ce le-a stat în putinţă pett
tru a rupe Japonia de lângă 1JUo'" 
terue Axei. 

ZiaruZ continuă: aceaşţa, ~ 
bue privită ca ultima tentatWil 
de a determina Japonia că piirij. . 
sească Axa. 

la Don ia va imp iedec:a 1IIiIIIlllmI1ll1ll1lIlHlIH~"111l11111111111111111111111111111111111111111111111111ll1ll1ll1lllllllllllllnlllllll;nllllllllllll~lIIm~ 

prin toale OIljloacele aspiratiile La cinema "APOLLO 
engleze de a io-vada Indo~Lina =. de a"''''nturi _~ _______ I 

Berlin" z4. (Rador). - După 
cum se afirmi în cercurile poli
tice din oapitala Reichului, s'a 
primit Miercuri la Berlin infor
maţia, că Japonia a luat cun~
tinţă de anumite aspiraţii bri
tanice în Indoohina franceză.. 

In aceleaşi cercuri se expri
mă convingerea, că japonezii 
sunt fermi hotărâţi să împiede
ce prin toate mijloacele înfăp
tuirea acestor aspiraţii • 

In această. ordine de idei. se 
reamintesc 1& Berlin publicaţii
le preSiei franceze, din eare re
ese limpede intenţia. de a apira 
integritatea. Indochinei france
ze. 

In Germania se intrevede po
sibillitatea. unor consfătuiri in
tre guvernul francez ~i cel japo
nez cu privire la aceste chesti
uni. 

......... c ..................... ••• •••• - •• -. 

Noui divizii bolsevice decimale 
BERLIN, 24 (Rador). - In Berlin, 23 (Radar). -O ro.. 

regiunea care se intinde la Nord tre~ divizie sovietică. a fost în
Est de Jitomir. au fost distruse cercuită la 20 Iulie cu prilejul 
)a 21 Iulie resturile mai multor luptelor din. sectorul Smolensk. 
divizii sovietice. Dupi lupte înverşunate, illfante

Fierderile sângeroase ale 50- riştii şi tropele blindate germane 
vietelor În acest sector, se ridi- au respins încereirile disperate 
că. Ia mai mult de 4000 morţi. ale bolşev:icilor de a. scăpa din 
Numeroşi bolşevici răniţi sau încercuire. 

teferi au căzut prizonieri in mâi- Sovieticii oa1i atacau in li.nw 
nile germa.nilor. duri dese, au fost seceraţi de mi-

In alt punct, au fost făcuţi 
•. ~ ________ prizonieri soldaţi bolşevici din traliere1e germane inainte de 8. 

Repr. 5-7-9. 18 divÎzii diferite, în cursul unei fi putut să se apropie de liniile 
şi sărbători şi la acţiuni de curăţire, iar 20 care ;roastre. ~~.doui ~ ~e lupte. 

11 si 3 d. m. de asalt precum si 30 tunuri au mtreaga dIVIZIe SOVIetică ~ f<:lf3t 
"'illlll""" 1H111lI11II1II1II1I1l1ll1II!I!IUmlll tlSt diskusesau 'capturate.. ,mmWtă.. ~ , .. -, ~. 

lIn fonnidabil film amenca.n .~.., ~"J.~~ 

o fată, eare are o singură dorinţă :. ,,să ajungă d~" ••• in:=t 
diferent prin 00 mijloace, trece prin nenumărate aventuri.!. 
------------------------------------------1 Incep. RapI'. 5-';'-9. Dum. şi sirb. şi la orele 11 şi 3 d. Dl.! 

JUJllllllUlIlllllllllilllillllUIII.IllllU.u1lliUlIIlIIlUilllllllllllllllilliliilllillllllllllllllllIIUn;mIIIllIlIllU!mllllllll 
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Intrunirea comisiunilor Moscova a fost 
industriale germano-române În Capitală , b b d 

Bucureşti, 2.4 .lRador). - In- vare şi chestiuni de ordin gene- nou O In. arat 
tre 16-23 Iulie 1941 a. avut loc raI. (cum ar fi cooperarea indu
ia Bucureşti, pentru pruna oară striei la intensificarea agricultu
tratativele comisiun.ilor indu- rii româneşti şi chesti'llD.Î vama
strial~ gel:mano-române. ~~ le). Au fost discutate: in parte 
,funcţIoneaza ca sU!b-COOllSlUnl acestea au fost concretizate in 
ale comisiilor guvern.a.mootale. recomandări făcute guvernelor 

Au lu~~ parte ~~nd1.~.'c<l:torii de ambelor ţări. Lucrările au fost 
~te 8:' ~d~leI oWJ:ni~, tex- inrtregite prin vizitarea intre
tile a h_a~~ ŞI ceranuCeL a ce- prinderilor chimice, metalurgice 
lor do~ ~I. şi printr'o serie de recepţii OOi-

Lu~rarile au dus la re~ul~te ciale şi particulare care au COn
POZltiV? Acestea. se r~era la In- tribuit la creiarea de legături de 
telegen asupra felulw de lucru . .• .. 
in viitor a industriei germane şi p.n.et~ru.e. mtre ~e~re~nla.nţl1 o: 
române în ce priveşte organiza.- ~c~h Şl mdustrlali al cel?r ~ou~ 
rea statistica consultarea teh- ţăn. '!08:t: aceste reu~UIU. ~l nici, etc. ' consfat:Un au a~t ~oc m sp~n: 
In special ele se referă la proble tul l.Ulel in.ţelegen ŞI colaboran 

mele ce revin industriilor celor reciproce. 
două ţări în viitoarea organizare Lucrările vor fi continuate şi 
Intre-gei economii europene ca- aooncite .. 
re deschide si industriei româ- S'a stabilit Viena ca loc al vii-

BERLIN. 24. (Rador). - Cu pri
vire ]a cel al doilea atac dat asupri 
Moscovei se mai află următoarele 

amănunte: 

locendiile uriaşe di:l ataCUl pre
cedent nu se stinseseră incă in sea
ra de 23 Iulie când arma a.~riană 

germană a dat al doilea atac 
asupra Mosoovei obli~imd servidi
le de rlOmpieri să-şI de1\. iarăşi toa
tă osteneala pentru a locaH7.a nouHe 
incendii căci oU. in a.cest al doilea 
atac s'au declarat numeroase incen~ 
dii la obiectivele importante din 
punct de vedere al ră.sboiolui. 
D~emeni nimicirea prUor priQ

cipale elin IUoscova, lo\e"te foartt> 
greu legătura cu capitala. cu fron
tul şi cu industriile din centrul 
ţării. 

atac dat asupra Moscovei. 
Cele mai importante erau îm

prejurul Kremlinului . şi la Sud 
de cotul făcut de râul ~losoova. 

Avioanele germane s'au întors 
toate până la unul la Ibazele lor. 

Timpul fără nori, deşi cam 
mohorit a fost foarte favorabil . . 
aviatorilor germani pentru a-l 
ascunde deajuns de ţinte şi a le 
permite totuşi să zărească des
tui de clar obiectivele \'izate. 
Printre bombele aruncate, . se 
găseau o mare cantitate de din..................... 
. In zilele de 25 şi 26 Iulie 8. c. 

.se face plata pensiilor văduve
lor, invalizilor şi orfanilor de 
·războiu pe trimestrul Iulie a. c. 

colo de calibrul hlare 
teroică forţă de --V'v",. 

gă zecile de mii de bo~· 
diare. 

ŞANTlERELE 
DIN ODESA. 
IN PARTE 

BERLIN, 24 (Radu). 
rdua de 23 Iul;e import&nle~" 
ale marlnei aeriene gerlll.l.lllllll 
atacat şantierele Da\'ale 
desa, asupra cărora au 
peste 50 bombe în plin. 

Un vas de comerţ de 
ne a fost isbit cu mai 
be în pUn şi a căzut Prada 
rilor după primele 
alt vas de ~irca 3000 wne 
avarlat. . 

neşti întinse Posibilităţi de acti- toarelor lucrări. Instalaţiile de aprovizionare cal'e ......................... ~,... ................. ~ .... ... •....... " ....................... -.. fuseseră foarte mult mărite cu o 
luni inainte de isbuenir~ ostilită
ţilor ~ fost ,i ele greu lovite in 
parte de atacurlle germane. 

Ultimele tiri Un • zIar italian 
despre 
rasială 

problema 
din România 

1\'losco\'3 mai deţine in unele .,... La, intreprinderile lodustriale. -
muri până la 75 la sută. din iudu- pe lângă cari funcţionează indrumi'i. 
stria totală a Uniunii Sovietice. tori ai armatei şi unde nevoia jm-

. Multe din aceste industrii şi mlP :pune a se numi administratori, cen
cu seamă Industria grea ,i Ind1l8trla sori, consllieri juridici. sau diferite 
de aprovizionare au fost atinse de comisiunl de control, - retri~ 
atacul german repetat. buţiunile aCestora se vor sta-

Bucureşti, 24 <Rador). 
cenţiaţil sau doctorii 
lor Comerciale din 
ari doresc să înfiin~ 
prind€ri comerciale &u 
ministI'eze foste :intrePlin&ll~1J 
vreşti în Ba..sambia sau 

ROMA, 24. (Rador). - Ziarul 
.,Tevere" publică un nou articol al 
diui Guido Landra, cu titlul: "După 
luni de studii şi propagandă rasia
lă în România", in care rezuma cer
'eetările dsale Ia noi. 
, Aceasta se datoreşte dorintei de 
a face cunoscut publicului italian 
dovada spiritului de inţelegere a 
României generalului Antoneseu 
faţă de problemele rasei. Apoi au
torul trece in revistă intrevederHe 
pe cari le-a avut cu diferite ~rso
..... nt .. ti ·J:U.wa. .. " şi I!M: uv"''1te la c.on
versaţiile avut~ cu d. prof. Mihai 
Antonescu vice-preşedintele Consi
riului de miniştri despre care sl'u-

-lIe! _. 

'. "Rareori am întalnit o personali
tate politică ca d. Mihai Antonescu, 

·,cu a.tă.ta competenţă şi cu atâta pa
siune pentru problema rasia·Iă. 

.. .Dacă problernă evreiaacă - scrie 
autorul - es~ aproape rezolvatl, 
acest lucru se datoreşte elinamiclli 
şi inteleginţei, activităţi a dloi prof. 
Mihai Antonescu. Din numeroasele 
'eoncepţD expuse, am avut impresia 
că, pentru dsa. rasismul nu mai are 

cO insemnă,tate pur negativa, ci un 
e8raeter totalitar. Cu alte cuvinte. 
problema rasei prezinta realmente 
o eonstntire in viitor". 

Mai departe autorul are cuvinte 
le btrnă apriciere pentru acţiunea 

politică a lui Ochwian Goga, Cuz şi 
Crainic. 

Autorul infăţişeazi apoi activi-

tatea sa. În diferite' centre româ
neşti, subliniind intre altele, că. ora
şul Sibiu este actualmeate unul 
dintre centrele eele mai importante 
ale României în ce priveşte st'ulhil
asupra rasei. Deasemeni arati COD

ferinţele pe eari le... ţinut lala.şi 
şi Galaţi şi închee relevind cât de 
mult a fost uşnra.tă activitatea. sa 
prin inţelegerea dovedită de toati. 
lumea in România pe ... "ru r8liismul 
italian. 

BERLIN, 2l (Rador). - Alte bili : prin decizii de 8ubsecretariatul 
douăzeci de incendii mari au fost de Stat ~I Inzestl'ărll şi Administra
observate de piloţii avioanelor ţiel annatei şi se vor suporta de in
eare au luat parte la al doilea treprinderile respective. 

na, s vor adresa. urgent 
riatului Aca.ci.em.iei 
din Bucureş.ti. 

................ _. ~ ......... _ •• _ .. I>-4~ ••• ~ ....................... ~ ......... ~i& .. 

.. A .. .-ta inţoles"Z'O - knnin .. 

Rezistenta' 'bolsevicilor la .Est 
:Iacul la·do·ga a fost stărâ 

dsa - este una din cele mai e"idell- BERLIN, 24. (Rador). _ In zile~ 
te demonstraţii ale oomprehenstd- le de 21 şi 22 Iulie, trupele germane 
nii pe care Romi.nie o are faţă de şi finhmdeze au sfărâmat r68isten-
fASciSJll, în care rasismul es~ un as .~ .............. . 

pect deosebit al aproprierii spiri~ CU GAl'I'DUL LA VICTORIA 
toale dintre poporul italian p cel MILITARĂ CE SE APROPIE 
român, care găseşte astfel !'le pin- (CEAS CU . CEAS: MUNCIŢL 
nul ra/odal, una din bazele sale cele PENTRU A OBŢINE VICT().. 
mal sigure şi mai solide pentru I RIA ŞI PE FROl'II'TUL IN· 
viitor/o TERN. 

o puternică formatiune 
blindată sovietică distrusă 
la. Sud de' Kiev 

BERLIN,24. (Rador). - In lup
tele de urmărire desfăşurate pe 
frontul de răsărit, in sectorul sudic, 
o divizie blindată germani. a dis
trus, la 22 şi la 23 Iulie, la sud,Ae 
Kiew, o pntemieă formaţiune blin-

dati sovietică. 
Ce acest prilej, au fost nimicite. 

92 care blindat~ sovietice. 
Bolşevicii au suferit pierderi sau

geroaOJe de pe urmaata.curilor ger
mane. 

ta. bolşe. vi. alor la Est de lacul Lado- \ COmisa. rii politicl, ele DU III 
ga şi au pătruns adânc pe teritoriul resista inaintării 
sovietic.' deze, de pe urma eJ.rela 

Cu toată teroarea exercitati a- au suferit pierderi sângemw, 
supra. trupelor sovietice de către 

\ 

S'a. emis mandat deares 
contra gardianului care l-a imD 
pe Horia Z. Codreanu 

BUCUREŞTI, 24 (Rador). - în împrejurările 
Tribunalul Dfov Comercial a _ a împuşcat mortal intr'o 
confirmat ieri mandatul de ares- dină publică pe Horia 
tare emiş impotriva gardianu- dreanu. 
lui public : Găvrilă Nicolae care, 

U.S.A~ va cere Japon' 
Comisarii bol,efJiei.· lorosele eele ma; 

trude proeedee. pentru a li lueultaţ; 

să-şi precizeze intentiIle m 
. ··tare ·din 'Extremul· '0 
. Wa.sltIDgton, f4~ (Rador). ~ 

Corespondentul agenţiei ~;tla-
VQ,8-0fi'~ transmite: 

La radio 8'(1 anunţat CII Cef'

curite bine informate cred Il şti 
că guvernul Statelor Unite in-

tenţionează să remită o 
Japoniei prin care va: cer~ 
vernului japonez să-şi _w:dh!Vi 

intenţiile militare în 
cu noua situaţie, 
ExtremuZ Orient. 

• .-.-..-~ .. _ . .,.. 
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