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1. ~lefănesc .. , ~ •• "Oei care se gă.~ la ei acasă ~ 

---
Ciura-Sfefănescu 

, Indrume În sens constnJctw puIsa.ţia .. 

a instinctului naţional, iar cei op~ 

pe un. pământ binecuvântat să-şi deie 

seama că prin provocări in~ 88 

impinge la extrema limitA bitri.uea8cl 

răbdare a unui popor !" 

ŞI AD1UINIS~: 

Em. Ungureanu, colt cu 
de Savoya, Timişoara 

OCTAVIAN GOGA 

.lot ce vedeti 'arci e GDera t~ra"ului ,,,mi". -.. " Bolşevicii au bom bardat 
, M 5 RegeluI- t.SI-hal- ! ~i a câteva oraşe din Bulgaria '. • '. '19"1 ii...,1 so~ 23 (Rador). - Cores- bombardat Rusciucul. Plema. , 

i General Antonescu la Cernăuti ~;!::lă-:: .:::: j::7.~.1 Pwvnei ou fost prD 
t Dllite câteva pagube. 

PODulatia a primit cu lacrimi de' bucurie ; şi. cu recută avioane sovietice au j , , 

flori De, desrobit~rii BUC~Vjnei si ",Basarab~e, Mar"e·săiu··,"·'·-.·m··o"s::·n"':o"·a·'·~c~··ut' 
........ v •• _raţiile ConducatoruluI, Statului făcute. _ . "... iA. ~az 

p r e s e i rom â n e. ',Ş i . str ă j n e B!'NA~~~~!!~!. ~~,!!r~! a~f~!~!.nIUIUI 
~ •• (Rado~). - Azi I Jaţia. a primit cu lacrimi de bu,cu- CI..() PALMĂ DE PAMANT RO~IA spondentul "Stefani" transmite: In Jocul său de ,ice comisar al 

au. IOSlt m loealitate M. rie şi eu flori pe desrobitorii Buco- NESC NU VA MAI FI IN STAPA.· Se află dinM08cova că mareş.a- Comisariatului de răsboi a fost 
Mhiai I ~1 d. general Anto vioei şi B&sa.rabei. NIREA HOARDEWR BARBA_ luI Timoscenko ar fi fost omorit in numit comisarul pentru poşta., 

... ,,,.i(llldooătoraJ statului. Popu- , " RE. w:~ .Utf~,gerii din sectol'1ll cen- tt-clep-af şi telefn Peresikin. 

omert'll':ltiile dlui' general Ion' Antonescu Opera de construcţie care a 
fost începută aici cu sfaturile 
înţeZepte şi cu ajutorul dlui mi
nistru Flaumer" va fi aontinua
tă în ecmdiţiuni şi mai grele in' 
Basarabia" unde veţI \Jooea ur-

.................... eo.. _____ ........... . 

aesc In această regilllle. 
Sunt sigur că veţi pleca de aici eu 

impresii frumea.se asupra puterilor 
)i.ranulul n:ostru. 

'firanut fi baza tl-eeutuiui ,1 va. fi 
chezăşia noastrâ ti In viitol'. 

Ne vom ocupa ÎR df'.osebi pentru 
ca din el să scoatem eiit6le de mâl-

Toti rănitii vindecati 
vor primi concedii de câte 10 zne 

1_ • b b ~ BUCUREŞTI, 25 (Rador). -
me~ un,et ar arii lu,ră prece- D. vicepreşedinte al Consiliului 

§i ca1'E: !Ta ridicat ne. Lui il vom face o educaţie tope

no-f14lil1UIU:1I de 8ecole a ţăranu-' ct.a.lă. 
A.r:mala cu concursul, aliaţilor 

at:mt (.."Um nwi hoantele 'lmnf.loT, de miniştri, constatând că nu 
nu au Uisat în urma lor. s'au dat concedii răniţilor cari 

Ne Q§teaptă în Basarabia o au ie.,it din spitalele noastre, a 
muncă extrem de greAl şi nu ne inte~enit. ca d. ~is_tro al ar-

Ca atare ministrul Apărării 
NaţiouaJe a dat ordin tuturor 
şefilol'~slHtale ,să. acorde ră
niţilor vindecaţi o penni!.inne de 
zece zile inainte de a se prezenta. 
la unită.ţile lor (părţi 'ftlmt.&l"e) 

•• "",." ..... din răsputeri pămân. 
dat elitele sub austriaci ţ!.i 

DOSI'Ill!tII1l~lnlli!& ~paţie I'1Iseaseă: 
menţjne caracterul romi-

lloŞtrl ,i mai ales al gennanilor a 
reparat toate greşelile comise dela 
1918 până azi refăcând propria-i 
operă prin luptA ti sacrificii: Ea li. 
repus graniţele acolo unde treboiau 
si fie ele şi unde au fost in treeut. 

EU NU VOI MAI INGADUI CA 
ACEI CARI AU STRICAT IERI 
SA MAI STR1CE ŞI MAlNE. . 

POT SA VA ANUNŢ CA FOA&
TE CURAND INAMICUL VA FI 
DEFINITIV ISGONIT DIN BASA. 
RABIA. IN DOUA TREI ZILE NI· 

se dedau 

da A • ~ • W' I mateI să dea ordm spitalelor de 
vom. ,na~0l .. 8a as~gu~am ~- răniţi, să aprobe concedii tutu-
cestet prOVlnC1' O tnaţa roma· ror răniţilor ce părăsesc spita.-
nească înfloritoare". lele. 

Spitalele care dintr'o <lamA 
oarecare n'ar fi primit acest or
din, \'or aptica imediat dispozi
ţiunea de mai sus. 

Un grUD românesc de avioane de Innlă 
au scufundat mai multe vase sovieth:e Încărcate cu 
trupe, fără a suferi vreo Dierdere 

BERLIN, 25 (Rador). - A
genţia DNB află. că în ziua de 23 

toate felurile şi de toate tona-t nonnaJă, mai fuseseră. at&catJe 
.;ele, tra.Dsportau trupe sovietice când navigau pe Nistru. 

........ mai oribile atruutăli 
fost străpuns un ochi şi empat 'ca_ 
pul iar un altui &. fost împuns cu 
propria sa baionetă. 

Iulie a avut loc o luptA. \iolentă 
in Limanul Nistrului Între avi
oane de luptă. româneşti şi uni
tăţi navale sovietice escortate de 

despărţite de grosul formaţiilor . Avioanele române de lupti., 
lor în luptele din Basarabi,a, tru- ajutate de lumina stră.Iudtoare a 
pe care îşi căutau acum un refu· soarelui de amiază s'au năpustit 
giu pe malul de Nord al Mării asupra nll.llleroa...~r V&'>e SOlIie

N egre. Vase sovietice îneărcate tiee îndată ce aceste au intrat ia 
cu mult peste ca.p8ICitatea lor Limanul Nistrului. 

,ecllll$eviirn ii maltratMeră şi apoi 
~alllllileră in uwd bestial, la inee

tai luUe, ascunzâd'o .. )e corpu
leînsufleţite Intr'tlI1 te1'eO 

fără a mal'alo locul. 
14 soldaţi germani. cărora 11 

mâinile la spate. au fost 
de mutnaţi incât nu mai er&U 

oonsfatările făcute, Doul 
,ei au fOflt f&euţi prÎ7,onieri 

efi au fost răniţi" 8U fost 
până şi-au dat sunetul. 

avioane de vânătoare. 
Unităţile navale sovietke, de ...•.. ~._._ ....... ~.-.--.. -........................... ..... 

Trupele 'germano-române 
urmăresc fără incetare pe bolşe. 
vicii infrânţi cari se retrag 

NICI CHIAR URIASELE T ANKURI NU POT OPRI 
FANTASTICA (NAINT ARE A ARMATELOR ALIATE 

Mai multe va..~ au fost seu-
fundate de bombele 1iatit.e ÎR 
plin ale avioanelor române. 

Alte vase au fost avarlate şi 
au fost nevoite să se intoarcA.. 
Grupul românesc de avioane cit 
luptă s'a întors la ba:1..ă fări nici 
() pierdere. 
.. ................ ~ 
23 AViOANE ENGLEZE 

doLorile deasupra 

BERLIN. 25 (Rador). - Tru- stau pe marginea drumurilor ca trebuit să fie părăsite de tru- Canalului Mânedi 
pele germano-române urmăresc nişte pie'·"e de hotar presărate pele bolşevice. ' Berlin, 25 (Rador'>'-.Nwnai 
fără încetare pe bolşevicii in- prin p61.nnburi, pr~ holdele Un singur regiment german il ~ cuTSUl după amjezii de Joi aU! 
frânti care se retrag - după de grâu, sau pe jumătate ascun- capturat în luptele de nrmă.riTe fost doborîte 23 8I'rioa.ne britani..o\ 
cum 'află agenţia "D'.NB" - prin se în nm·oi. , dela. 22 şi 28 Iulie 180 camioane ce deasupra Mării'Mânecu'". ~"'.e 

un sergent 8. fost 8Ugru- I n_ orasele si'satele incendiate din Nici chiar uria..,"Iele tllDcuri de de tc)t felul, 78 motociclete, 26 vorba de patru a.ma.ne de bOnl-
.,i-a pierdut conştiinţa şi pa.rtea, ·de Sud a frontului de .52 Wne cu tunuri de 150 rom. nu. tunuri. de diferite eaJibre. ti-sute bardament şi 19 a.vioa.ne.dcJo.vâ-. 

1I""",IIljI.~ron:lLr.deviu. UD altul a fost Est. - '. . . ., t au putut pune sta,'iIă. . .ţft,ntasU-l de puşti şi mitrUiMe. " MtoaEe,' dlintre. ,oare 18 m: fost 
ŞI.omorit eu o lovitură.OO... ,Nunt'eroşj bolşevici ~i\znti. Z~"', cei î~ajntă.ri a tnlpebr ~enmmo-I N~~ ~~~VÎCl1?r morţi şi I ~ooori~ de avioo;nele d~ ~ \ ~;:!i. 
PIept. IA ~tru sol~ţi le-n.u pretutindeni}lfi drumurile pc ('3. !l,romane. ,. ,~. " ~ clzuţi pnZODJ..er. ca ŞI. al l'&r.Clor t OOa.:e ~e~.ane Şl de ~p~.arE'a. 

cra.nuJe. Un altul avea, I ro înaintel1.7.l\ aceste trupe. _ Ca.ntită.ţile nemaipomenite de blindate n~ll.~", ~::fi anti~._ . .' 1W" 
J'I __ .tă.·lJmd 80kW i-a Resturile taDr--uilor sovietice materjal de ~ide ,tot fdul ' ~. . ~~~n:1J~te .. 

, , l~ 

-~ ,. --
r • -- ~"I._"'-"'" .... - ~... .;..;, 
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STALIN A ORDOt~AT EXECUTAREA 
Mareşalului "Y ~r.oşilov 

. • ADRID~ ~5. (ESS.) - Zia- Statele Unite terenul pterd~t f.~ taţatoT!" ~:luJ ~0D:..seve~t va PT~
nU ",Puebld' scrie dUJ)ă o ~nfor- Europa. Fotografia acestui brt- duce fara mdmala o me surpn-
~iB 800ită din Statele Unite) garul alături de capitaliştii şi a- ză în toată lumea. .'. 
_ BtaJin a ordonat executarea ................. • .............. • • • • • ••• 

1Mre.,~alului lToroşirop,ce~acee- Japonezii dinAfrica de Nord vor fi evaeuati 
fa şi de a...'1tepeat din purtea ţam .MISTERDA~I, 25. (Rador). _ Membrii serviclUor diplomatice şi 
... roşu. Lumea trebue să se Corespondentul agenţiei .,DNB" ooJ18nlare împreună CII familie lor 
CIlJtepte încă şi la 11l4i rău, de- transmite urmă.toarea informaţie !le vor inapoia imediat in JapoDia. 
oarece acum se prăbu,şeşte sta- din Africa. de Sud: Vaporul ,,MaDila Maran va lua pe 
tuZ bCJZat pe teroare şi corupţie. Toţi cetăţenii japonezi din Afric1t. bord pe 001 evaeuaţi. Acest vas lm
Stlll.in a trimis pe Dimitroff la de Sud vor fi eV8cuaţi de acolo, În preuni cu .,Belglmn Maro", oare se 
Washington spre a recâ.ştiga în cursul săptămânii acesteia. află la DIU'ba.n vor fi ultimele v .... 
'-..... • • ..... • ..................... • ...... poare japoneze care vor mai naviga. 

gaponez;; 
in apele Sud Africane. 

~ O UIIIJ n ., fIJ!IlJ II " li Toate infreprinderlle comereiale 
II) Iii II) t) III II 1) tJ AI I.J", japoneze Q'mAirica de Sud şt..au in-

chis portile. la f,franita siberiană 
:&OHA. 26. (Rador). - Ziarul tiene anunţă că ziarele elveţiene 

'popolo dl Boma" anunţă că. în ehi_ anunţă din Tokio că un convoiu de 
_ de Nord au loc mari concentl"ări ''aSe de tIansport înc,ărcate cu Lnt~ 
.. ape japoneze. Deasemene1L şi la pe sunt in drum &pre Sud. Acest 

......... _._.-.... 
paaiţ& siberiană se fac mari con- convoi t'ste Însoţit de 30 mari vast IWllltflilUlilllIlIlIMlfllil/JIlltfllllllllllflttllllKllUlnHIII 

_Rid de trupe j~poneze. Toate de rizboia ale flotei japoneze. C I N EMA T O G B A F F 
.trMlurlle de eălăron din aceste re· 

CAI rurile competen"- văd ta a.cM- Capitol : ..I1IJl.i au fost oprite, fiind folosite la <C "' 

.. te mişcări de trupe o legătară cu Nordului". f;rsuportuI trupelor. 
" svonurile incherii unui pact franoo- Tbalia : "Yvette". 

"PrivigiJ.et.oarea 

ZV'BIOIL 25. (RadOI') - Cores- japonez in chestia Indochinel fran- Apollo: "Oameni in umbră". 
~dentnl agentiei teleg~fIoo elve- ceze, Oorso: .,Mizera.billi''t ... ~&.,. 
..,. •• • ___ ... _ .. O< ...... A>~...". ............•• • _"q ......... _~ ......... _ ........ ~ ..... . 

C ~ INI E IMlA "C O fIl S O" 
.,IIIJlHlMllIlllWU*lImUI/UIIII_UIillUllIIIHlIIJIIlIIIIIIIUMHHllllllltlltMIWlllllflltlliUl IIIIIHIII""IiHIIUllllllll1t1MllI4Ullltl"IIlIIIIIIIUlIIIII",11IH1H~HMml," 

Az.i prelDieră r 

.... fi nAtti4i W@ . '4J$ ( Mi 

.. România are de ales intre a Statului şi ale vicepr . 
fi un Stat bine organizat s'au Con."5iliului de miniştri SUlr 

, a nu mai fi nimic ••• " (DI. M. nificative. ' 
Antonescu în faţa reprezen- Rataţii rutinei admi . 
tantilor presei). au de ee tresări. Se PUlle 

Rataţii rutinei administrative, ma administraţiei ro .. 
dIe sigur că au tresărit. cp,tind de- toată amploarea ei. D 
clara-ţille vicepreşedintelui Con- pentru Basarabia şi 
siliului de miniştri. Aceste decIa- dar de sigur, că. vor urma, 
raţii complectea.ză. pe a.eelea fă- . tat-treptat şi celelalte • 
cute de către Conducătorul Sta- ţării. Dar până atunci 1 

tului În apelul adresat basara;be- celor mai frumoase in . 
nilor şi bucovinenilor în care spu . plece de bună voo. 
ne: ,.Voi conduce eu însumi or~: Fiindcă in zădar vom 
ganharea Basarabiei şi a Buco- fruntea diferitelor ,o. 

vinei"'. : pe cei mai probaţi şi bine 
Dar aceste două. declara-ţii. ţionaţi conducători, 111&\i 

mai confirmă. un .~UJCrU pe c.a.re-11 rândul bravei noastre a JI 
ClJ!IlOaŞtem cu toţu. I magistraturei sau din <Ute • 

In ao.evăr d. general Ion An- ! dacă le vom lăsa, ca balast, b 
tonesu, iuci &cum 10 luni, cerea) ta de rataţi ce a găsit în 
fu.ncţionarilor publici, pe lângă' straţie un azil al nepu' , 
cinste. ~ţiativă,. ~ ~ţ de res-I şi un mijloc de a sabota 
pon.sa;bilitate. Iniţiativa nu în a ! ar putea duce la o echilib 
ci in a găsi soluţia cea mai potri- norma.li2a.re, care rei'uză p 
vita d~ a salva fonna omo- ţa lor in administraţie . 
rând fond~, nu în a găsi fonna. Avem nevoie de un iItat. I 

de a împmge pe altul res- organizat, care nu se poate 
ponsabilitatea unei inBuficienţe, ! fără o bună administraţie, 
de a găsi soluţia cea mai potri- lângă sacrificiile ce le-am 
vită problemei, ce i se pune. Con- : pentru reînoirea noastră 
ducătorul Statului f>d.eea atunci; tească, care ne face demni 
apel la cei nevrednici, ca să lase 1 trăim din plin epopeia., cu 
locul lor altora mai destoinici. I făşoară înaintea. ochilor 

Nu cunoaştem numărul ÎnSu- : ce ar fi daci. am da şi con, 
fi<:enţelor titrate şi netitrate, a' pentru zilele d~ mâine, aces I 

neputinţelor cuihărite în diferite: popeie, punând pc rugul 
posturi de condueere, ca.ri să-şi rei tot ce a fost şi trebuia. si 
fi dat demiaia. m.a.'I'Ilii ... +-_.j.,.' .. ~ ." 

ueclarruţilJ.e Condueătorului A. OM!(} 

III1HlI Imllllllllllllnllnlllllli I IllIlUIIIUmllllHlllllllllllll1I IIIInlllllll III I UlIIlIIl!IllllllllI 11111111 :!IlIlIIlIl!ll~:: K 

La cinema "APOLlOUI 
Un formldabU film american 

O fată, care a.re o singuri dorin ţi : ,.să ajungă departe"." 

~erent prin ce mijloace. trece prin nenumărate a. 

Incep. Repr. 5-7-9. Dum. ~ săl'b. şi la orele 11 şi Sll. 

UlllIIlllllllilIlIIlllIlllllllllllIIlIIlIIlllllllllIllllIlII!lllllllllllllHlIlIIlIllnlllllllllllll11II1!111111111111!!IlIIIIII!IIII~ !: 

BĂRBĂTEASCĂ ŞI CROITORIE 
~"::,·~.,';:";;-::~~;o::"::::'-';= 1,0 O: '. A N COS M·' A, ~~~ .,...,...., ;<..,.- _..-~~~_.... '- = -
MODA 

Ittare ' asortll!lent d2 stote 

• • - au 

(F o II t 1-1 ORB A. T Z) 
fiD~, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 

1'lMIŞ9ARA 1., BULE". REGELE FERDINAN D ,No. , - TEL. 1662 
'MA pa 
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LSEVICII AU PIERDUT 
MiERCURI 174 AVIOANE 
. 26. (Rador). SUI)eriori
: Il pe frontul de răsărit, 

din nou până la eviden
o_mI a.vioanelor pierdu
,.,te "i de cealaltă, in ziua 

jdie. 
te ~riene şi prin acţiWlca 
,bolşevicii au pierdut 

într'o singură zi 82 aparate. iar alte 
92 avioane !IOvitlee au fost ditl'UHe 
pe pământ In acelaşi interval de 
tim!). 
Numărul avioanelor pierdute de 

germani in aceeaşi vreme. nu :re
prezinti nici a zecea parte din nu
măroI pierderilor sovietice. 

urma, . • ..................... -..-.->J 
te' 

~~'! SMOLENSK 
ordinea a fost restabilită 
25. (Rador). - Ordinea 

.e din nou in oraşul 8mo
:are dela 16 Iulie a fost acu· 

,aJte ')itiv de forţele germane şi 
)a1as~ bolşevicii il incendiaseră ~n 

în re. 

Incendille au fost stinse de for
maţuni speciale germane, care Ul'

mascră grosul trupelor. 
L ncrările de curăţirea. terenului 

conti.mi C1J SUCCe3. 

~~mnati de, tribunalul militar 
ti, 25. (Radar). Numiţii: , lă pentru acest fapt. au fOflt con

Gheorghe funclionar• con- I damnaţj în plus. peste pedepsele 
II 20 ani muncă. silnică. t s.vute, la câte 15 ani munci. silnică 

loniti funcţionar. condam· primii trei, iar altlmul la. 10 a.nl 
! 5ani mune' sUnică, Gher- muncA silnică. 

ECO u,~ Pag. 3 

IP' o II IMI Â IIINIIE ~ ••• 
Duminecă, 27 Iulie 

Ti~AGIEI~IEA CILASIEI12-! 
Rldi«!o" lozurile dela Colectur'! 

lI1II11II11Hllllllllllllmlll~I:II!r1llmuuljllllliIItlUhhIIllIIIHHlltutlllmll1III1I1ItIIUIlIllIlIIIIIIHIlIlIIIIIIUUIIiIlIlIIIIIiIIIIIII.IIIIIIWII""l1lnllltflllll1I111t1111U11II1H111I 

Achitati loxurlle prilDlte prin. poştă! 

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

~ria student în drept. con- .......... _ •.••••• _ ... ___________________________________ .-

1121) ani munca silnică. ~i 
Zlharia. funcponr, COD· De acord (u auv@rnul din V~ch, 1IIl11111111111111111IUIlUIIIIIIlllllllllllllllllmlllllllllllllIIII 

- LA CINEMA· ta 10 ani muncă. silnică pen
~ în legătură cu rebeliune&, 
erau transporta.ti la in
mUlta:ră, au cintat cân- Jap~nia !I ocu~at bazelr SlrateglC~ »JIHIA LI Â« 

:il aeriene din Indoch.na franceza ~:.. , .. tl#~' ..................... 
111/111::· KILLINGER Comentariile presei italiene 
,OHnister~l Muncii 

lt~ti, 25. (Rador). - D. dr. 
!ilescu subsecretar de stat la 
IMuncii, a primit azi la mi. 

red. Manfred van Killin
" rul Germaniei la Bucu-

RO~IA. 25. (Radar). - Ştirea. 
despre ocuparea bazelor strategice 
şi aeriene inuochlneze de către Ja
ponia.. nu constitue o surpriză la 
Roma.. 
Reacţiunea cercurilor politice ita

liene cu privire la acest important 
eveniment, poate fi l'ezumată. după 
cum urmează.: 

1. Incidente de tot felUl au avut 

,. .................... ~ ar 

CIIIN1IEMA "CAPIITOl
H 

"1III1"lll11lllllll1ll11l1mIllIUUlllll1HllllllnIllMIIIMIII~!IIIIIIII"lWInllt1IIIIIIliIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIli 
O strălucită. premiel'ă pentru ţara întreagă. ! 

Un mare film muzical cu un farmec inedit 1 

; tifJig'heto:JtJea nordului 
. E WERNER . KARL LUDWIG DllUL 

IOACHIM GO'ITSCHALK 
iubire a marei cântăreţe J enny Lind şi drumul ei spre 

glorie 

Reprezeutaţiile incep la orele: 5-7-9. 
D~ ~i sărtbi.tori ti la qrde 11 ,i 3 d. m. 

loc în ultima. vreme in COllSC8Siu
nile franceze lla.nkow fi in llldochi· 
Da. împotriva 8upw;ilor japonezi. 
Este evident, că aceste incidente ti
ee&u parte din aclhitatea. antljapo
nezi desfăşurati în ExtremuJ 
Orient de către puterile democra
tice. 
. 2. Ştiri din ce in ce mai precise. 
dovedesc în mod clar intenţia engle 
zi de a orient& guvernul Slamuluj 
că.tre o atitudine M!.ijaponcză. 

oeupaţia ja.ponez.ă, şi de a fi discu
tat cu gUvernul din Tokio amănun" 
tele tehnice şi forma acestei ocu
paţii. 

Tot ce apropie Japonia de reali
zarea obiectivelor 11&16 politice iII 
raport cu situaţia militară din Ex
tremul Orient şi faţă. de poilitiu 
agresieă nord &Dlericană - declară. 
cercurile politice din Roma - nu 
poate fi primită dacM ca simpatie 
de către poprul italian, aliat şi 
amic al popondnl japone'l!. .. 

INTREVEDERILE DELA 
MINISTERUL DE EX
TERNE JAPONEZ 

Cercurile din Roma reamintesc 
discursul de eri al dln1 Eden ti 811-

bHniază faptul, ei. trupe engleze au 
fost conoontrate Ia lrontlera. Sia.
mului intr'Wl fel care poate deveni 
periculos ,i a·meninţător pentru Ja.-
ponia. 'I'okio. 25 (Rador). - Il. To-

3. 1ntnaga politici. anglo-omerl- voda. ministrul afaceo:·jlor de 
cană din Pacific, tinde să Incer- externe al Japoniei a primit Joi 
cuiască Ja.ponia, după cum ea tinde pe ambasadorul Germaniei şi pu
în Ruropa să incercui808Că puterile tin după aceia, pe ambasadorul 
A,ui. ItalIei. 

In a.fara acestor pericole, se inte- Tokio~ 25 (Rador). - Coreo.-
lege acum perfect de bine la Roma. pandentul agenţiei "Havas-OFI" 
faptul ci Japonia a 'Voit să o ia retransmite o telegramă a agen
inainte Inlţiatlvel lnamice, oorAnd ţiei .,Domei" caxe anunţă, că d. 
ocuparea punctelor strategice şi zo- Guy Tain. consilier la alt'basada 
nelor vitale din Indoemna tran- franceză, a avut Joi dimineaţa o 
cezi. convorbire de cea mai n'are im-

De altfel Japonia este de aoordportanţă, cu d. Jam!'\moto mini
cu guverunl din Vlchy, care a decI&- • stru adjunct al aface~ilor stră,
ra* in mod oficla.l. de a fi acceptat me. . 

, ~ j 

fU~':'RiitAIi 
, CIII CJnC:' 

G;~ţi;ti·d~·p;d~p;;! Hr&~~~~~Q 
BUCUREŞTI 25. (RadorJ.-\Plo6Şti' pentru faptul de UZUT- UR1fMANN·&tMATT[QSTOO 

Au fost graţiaţi, inginerul Pe- pare de proprietăţi. .. Prhna dragoste a unei fete (}ră. 
tre Oristescu, de pedeapsa de 5 ............................. guţe care fiJS să ştie cii. mama 
ani muncă sUmeă §i de.gradare . sa este o curtlzană devine ~ 

:::~ ~i:::::U~ ~~t~~:: DIPLOMATII HERMANI trul Wlei societăţi demi-JDODde. 
. După multe suferinte ea ajunge 

mandamentuZ militar aZ Oapita.- dela Moscova au SOSit în fine la () ('ilsnicie feri{'ită,. 
lei, pentru faptul de inBtiga:e la aseară la Berlin 
aec'M8fra.f'6 de persoane, '" ar-, Incep. Repr. 5-7-9. . 
hitectul Nicolae Popescu, de pe- BERLIN. 25. (Rador). - Din is- Dumineci şi sărbători §1 la 
deaPSG de 5 mtl ",.uncă silnică. vor auto~t se anQDţa~ că dlplon~a , orele 11 şi 3 d. m. . 
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(eri s'a inaugural În Capitală un nou suilal So,!iet~'e. se ,fl!e!Ja,le 
realizat de Consiliul de' 'Pat rODa) ,a allJtf (JetJman,a ,nea dm 

- BERLIN, 25. (Rador). - In 
CUVINTAREA DOAMNEI MAR IA GENERAL AN' O NES C U cursul luptelor care au avut loc 

Bucure.,ti, 25 (Rador). - Ieri 
la ora 11 a fost inaugurat, in 
Splaiul Independenţii, Spitalul 
de zonă interioară nr. 303. Prin 
lieschiderea acestui nou aseză
mânt de în2:riiire a viteiilor' n()Q
t.ri ofiţeri ŞI soldaţi cari au fost 
răniţi pe frontul sfântului răz
boiu al des robirii, Consiliul de 
Patronaj al operelor sociale îşi 
desăvârşeşte cu inci. o realizare 
deosebit de importantă opera 
aşa de utilă pe care a început-o. 
Opera aceasta care se O'esvolHi 
sub augusta ocrotire a M. S. Re
gina Mamă Elena, i~vorflste din 

. neobosita putere de muncă. si 
1 dragoste 'de Neam a doamnei gâ
Ileml Maria An tonescu si a 
vrednicelor domniei sale col~bo

lânga frumoa.->a sală. de primire 
a s!iItalului. Slujoa religlOasi a 
iost savarşita Utl 1'. ~. ~. A.nlie~ 
reul vicar .hOmilian Antal, asistat 
de un sobor de preoţi • 

Deasemenea solemnitRt.*"R fnR
ugură.rii s'a bucurat de prezen-
ţa unei delegaţii de ofiţeri din 
partea misiunii militare germa
ne şi a unei delegaţii de doamne 
dela Legaţia Germaniei din Bu
cureşti, care a dovedit un deo
sebit interes pentru cele ce au 
vii!ZUt. 
După oficierea serviciului re

ligios, P. 1. S. Emilian Antal 
a ţinut o cuvântare •. spunâ.nd 
intre altele: , • .N e bucurăm că 
dna Ma.ria general AntO'nesC1A 

creiatoarea acestui spital :Ii. co
laboratoarele dsale, au alcătuit 
acest colţişor de bisericuţă un
de fiecare Î§i va putea pleca 
genunchii să 8e roage, întâi 
~.-I-Jf"''''''.#~ ~w. Z>W' .... ,.~I(,.oC1t "t5 --'-u 
apărat viaţa~ apoi cerându-i a
jutor să-i aline durerile §i să-i. 
vindece rănile. 
Această cameră de spital su· 

fletesc, să nu o inconjure nf.. 
meni din cei ce pot să-i treacă 
pragul, căci aici vor găsi leaeul 
cm mat puterntc €te vindecare, 
daru,l lui Dumnezeu. 

La sfârşit a adus binecuvÂ,n
tarp.a 1. P. S. S. Pntriarh· Ni· 
codim asupra spitalului ca si 
cf'Ior CP. vor fi adăpostiţi în el. 

- . 

ratoa~ (UVANTAAItA DHEI MARIA GE"!RAL ANfOiiESCU 
.lI·emeea română se dovedeşte 

B fi astăzi mai mult de cât ori- A luat cuvântul a.poi dna Maria 
când Ja înălţimea marilor inda- General Antonescu spunând: 
toriri naţionale şi morale pe ca- Domnilor Ministri, Doamnelor şi 
re le impune momentul istoric al Domnilor, 
Ţării. Ea a răspuns şi:.rebue să Consiliul de patronajal operelor 
răspundă din ce în ee mai soor- sociale deschide azi porţile unei 
nic la mobilizarea generali :i Sl1- now ÎUfăptuiri: 
fletului românesc. Sunt,,-,m da~ SpitaluJ pentna of*ri, subofi_ 

nouă I'ealizare de alinare& durerii. 
Le mulţumesc din inimă şi le d.o

rese tuturor să gAseascA În bucuria 
Infăptuirii, cea mai bună inchinare 
a reeunoştinţei noastre, 

. A luat cuvântul apoi d, dzo. Ma· 
nolescu, medicUl şef al 8pitalului 
desrobirii. 

în ziua. (le 20 Iulie în regiuooa 
Jitomir, soldatul sovietic Vla
dimir Andreevici Zaharov a 
fost făcut prizonier de soldaţii 
germani.· El vQrbetjlte litnba ger-
-.-.ă. loi""", . ..1. ..... LQ.~Ci. ... """eul. IjU 

a făcut mai multe călătorii . în 
Germania în anii 1937 şi 1938 
fiind trimis in misiune· oficială 
Zaharov a dat indicaţii foarte 
interesante ofiţerului german 
care l-a interogat, - indicaţii 
care dovedesc cât de ·sistematic 
~vletele se pregătiseră 'pentru 
răzb<>iul contra. Germaniei. 

In De~emvrie ·1940 Zaharov 
a fost angajat ca profesor de 
limbi moderne la Şcoala Mili
tară din Jitomir in acehiş timp 
cu mai multi evrei şi comunişti 
emigraţi din Germania. In a
ceastă şcoală se formau a.sapi~ 
ranţii. paraşutişti. 

Nouii profesori angajaţi au 
trebuit să declare sub . luare de 
jurământ, că nu . vor divulga 
ceeace vor afla î~ şcoală .. 

In predarea materiei lor a 
trebuit să insiste &$upra nu&n~ 

ţeIor celor ~ai fine ale 
germane şi în deosebi 
dialecteIor" din GertnaIill 
taIă. . 

Elevii au fost siliţi să 
miliarÎZeze cu uniformele 
lor arma te germane. 11'1 
reprezentau filme 
vând ca actori ~~<'l.I.a.Ll 
pentru ca soldaţii 
aibă prilejul să. stUdieze 
iurile armatei germane 
mosfera care domneşte ~ 

Zaharov şi ceialalti 
t.rphuiD.u gii" d<3Q, e~l 
pra uniformelor. 

In această şcoală se 
şi discuta şi felul de trai 
pulaţiei germane civile, 
Această instrucţie a 

tivati de declaraţia lui 
ea.re Q. epu~; "ĂTmara 

trebue să fie pregătită 
ca în fiecare clipă să 8e 
lupta pe teritoriul 
tra Oer-maniei NaţiotUJl 
liste". . 

Elevii, profesorii şi tot 
naIuI celălalt al şcolii ! 
au fost ineorporaţi 
gimE"nţ sovietic. 

toti să ştim că pe lângă bra\'ul ţeri şi soldaţi. 
front militar pe care luptă o!:}ti- Instituim acest spital in ceasuri ~ ..................... " ................. ~ .......... ~ ........ ~ ........................... nll 
rea noastră la graniţe, mai e. mari şi grele de lupta. şi de jertfă. S 
xistă Încă un front, ,,.in şi pennJ,l.- Brlnii noştri r':miţi ii "or cinsti O Vi Qle' e .. n 1.1, , mal-
nent Înlăuntrul patrie-i: frontul fiinţa cu vitejeasca lor prezentă. _ '- i [Ia 
tl'ud ' Continuand să funcţioneze ca 

au muniti 
. ~l şi ~I efonu1ui de fiece zi, spital pentru ofiţeri şI subofiţeri, el BERI.dN, 25 (Rador). _ 
pus In s ujba intereselor oh- va rămâne pentru totdeauna spita.- Pierderile în material da război 
Mti. In acastA liuie de luptă 
'continuă, care merge dela vlădi- luI desrobirii. pentru ca t.oţi cei ce ale so-vietelor sunt atât de im-
.Că până. Ia opincă, şi dcla tânăr "or întra. aci, să-şi amintea.scâ d.' pol'tante încât echiparea fonna-

J'erlfa acelora cari pn'me"'" prima. tJ'un;lor de e ...... ~.:a c--iat;e devt'-
~ bătrân, femeea română s'a În- ~,. '4 .... - ..... 

rolat ÎI1ţelegând să serveas<.-ă noastră grijă., ea şi de ceasurile de ne din ce în ce mai grea. 
',Ilomle lozinci de viaH: natională. astăzi. -' Un ofiter de Stat Major al u-

~ SpitalUl este o înfăptuire moder- Mi dhizii sovietie-6 Stefanovici 
E.."Cemplul pe care-l dă ea., este nă. EI este o operă de mari jertfe Baranov în vârstă de 40 ani a 
neeesa·r şi înăIţător. ma.teriale. d--I t f ul' te t' 

Ieri, la inaugurart>a fitpitaluJui r-uara I n curs li roga onu-
Tuturor donatoriJor, cari, prin JIl~ lui ce i s'a dat că. divizia sa nu 

nillital' nr. 303 s'a văzut prin nia lor generoasă ne-a făcut pOIJi- avea câtuşi de puţin artilerie 

mai sunt muniţii şi că divizia I fără arme grele şi chiar 
trebue ~ se ducă. să le caute la ~ul angajament cu t~ 
germam.·· mane ea a fost compleet 

Divizia a intrat deci in luptă cită. 

Comisarii sovietice fabrică 
pentru· a DU fi 

contactul nemijlocit cu roolim- bilă fWea~tă infliptuire, le exprim grea, iar artileria uşoară I1proa-Berlin, 25. (Rador). - Din surait port germa.n.e, un vas 
rea, energia de care dispun har- recunoştinţă. pe nu avea munitii. competenti germană se constată, un contratotpilor, este ;"",,,,t.~I'D.'. 
nicele femei român ee. Soţiile Spitalul este lJi o implinire ele Comandantul Corpului de Ar-, că ,tirea răspândită de postUl de intregime. . 
dem.nitarilor politici care au lu-era.t umăr la umăr cu surorile muncă. Sunt mulţi cei cari au mun, mată a răspuns la cererea de a radio Londra, pretinzând că sovie- Dela inceputUl campaniei 
de caritate Si. au isbutit să. ame- cit aci, dind zile şi nopţi de trudă se trimite diviziei muniţil, .. ,ă nu tele· ar fi scufUndat vase de trans- sărit, Germania. na suferit 
najeze acest spital În trei săptă- pentru ca să putem deschide azi o .................................. "....... .. •• •• • ••• •.• le aMtate. 

mâni, animate de sillf;ura Dăzu- ~...... ........................... U «' A .. -' -, 1· Incăpătânare cu care 
inţi. nobilă de a veni În ajut-ontl 16 C: O M·U N 1 ŞTI • JI.. • $1 _ m~sutl e· D.ate tile militare sovietice 1~1<I' 
acelora Circ au plă.tit cu sânge d J - ] d h fel de informatii inventate pe 
repararea nedreptăţilor umili- executaţi 1·0 Serbl-a e apenlm, In n Ct InD tregul, se explică evident prin 
boa.re pe care le-a suferft Patria. . ,". tuI, că Moscova vrea să aite 

La ora 11. prezenta dnei gene- BELGRAD, 25. (Rador). - Co- WASHINGTON.25. (&dor). - că măsurile luate de Ja.ponia. in In~ orice preţ ştiIi semnalând 
raI Maria Antonescu si a dlui respondentulagenţteA "DNB" anun· Corespondentul agentiei "DNB" doeihna franceză., ameninţA secbri~ n vreme ce comisarii politici 
"""ofesor·Mihail Anton.,:. ...... vice- ţ.ă că În lupta impotriva bandelor transmite: tate. AmericIi şi pun in primejdie r- "',.,..... 4._ • siliţi să le fabrice, spre a nu 
preşedintele Consiliului de mini- eomunişte au fost prinşi ,Intre. To. D. Sumner Welles subseoretar la ""nto~.americane ca şi interesele 
stri, precum cai a unei numeroa- pota şi Salanea 16 membn al bel D rt tul d Stat, i I Amencii iq Extremul Orient. pune pedepselor ep,Ior mai 
"., tt I epa smen e n cursu ' 
se asistenţe a început efieierea bande de eomuniş .', .: '. .' .................... ~ ........................... ~ .................. ~ .............. .. 
serviciului religios în capela de Ei au fost executati eu toPi- . unor declaraţiI oficlllle a declara~ •• ". ... 

........................................... ' ....... ~ ............... MISIODUr UnltUR omorll de banditi 
~ "'U .•• I tr!iipnnfll~.f1) p.in II-filarE Tokio,25 (Râ.dor). - Cores· vernului din Ciungking, 

::fiii iottfDua IiHJi;;ie "SIJUielilD ~~:~r':=~;;=·;::lauomOrltunlnisionar 
SUDrimind in sânge orice incercare de insurectăe MOSCOVA NU VA FI DE 

lSTA1\"BUL, 25. (Rador). - Co'1 Această armată este concentrată Ofiţerii şi soldaţii. a~tei rego-' .. ". O RAS DES eHI 5 
respoDdentul agenţiei DNB mos- în toate punctele importante ale ţi- late sunt aci expuşI in mtregimc . 
mite: rij şi cu ajutorul ei. Stalin, speri să. teroarei GPPU-ului. BERNA, 25. (Rador):.- Co- ora.ş deschis" - constată 

ţia londoneză ,.,Exchange 
grap77,n, care apoi 
~"Mo8Cova trebue să fie 
a.şa cum a fost §-i 

După povestirile Unor călători poată suprima orice mcercă.ri de Un tra.nsport de trupe care a ple- respondentul agenţiei D.N.B. 
\'eniţi din Rusia Sovietică toată insurecţie. cat dela &ratov spre front, a fost transmite: c , 

tAra din spatele frontului se afli În In unele orafe din interiorul ţi- in~vi\~it la. p~ecarea. lui de. mă- ,,Este de neînchipuit cq, Mos
mâinile GPU,-uloi, care dispune dt>c rii, de exemplu la Zarizy (Stalin 8unle cele lD&1 nguroase exercltate cova să poată fi declarată drept 
250.000 sau 300.000 oameni echi- grad) şi la Saratov. a-i impresia că... de agenţii GPU-uhli care ali făcut . . 
paţi eu a.nnele cele mai moderne ,i te af1l intr'un oraş oeapat de ina- an control amAnunţlt ti care au.... .. ............. ~ .......................... ~ ......................... _ ... ' ... ,..., 

bine b.-ă,niţi. mic. rat străzile din juml gării. . . C . t' , t ' 
~,*".,>< ..... ".",.",,,.~ .-......................... :................... asa arma el sovle 1 

Groaznic aCCIdent· .de din Moscova distrusă de aviatia ge 
cale .. ferată . in - ·Italia sTocKHOLM, 25 '(&dor). va, mai multe stricăciunI 

MODlflCAREl LEGII 
tOD!ubHitătil ' DubUce 

Bucureşti,25. (Rador). - Moni
torUl OficialI', . publicat Decretul 
Lege privitcr 1-. modificărIle aduse 
legii contabilităţii pt;.blice ,i ~ontro
Iru bugetului. 

S I :.. -',' O ,.. ~I fi. răn.·'I- Cores~ndentul agenţiei. "DNB" fost pricinui~ ~ un ,"'~ ,~ r... .... ., 'transmite:.· .. '. c AeestservJ.cm.ruwga-
BO~25 (Rador)." _ Dnpi I omorite 43 persoane. _., c· 1. Serviciul de lnfo~aţii sovietic o ~orma.ţie a ziarului 

Jln comunicat oficial cu: prilejul .' lin nnmirde 64 persoane 3." d~.lară,. că cu prHe.Jul celui. de al g. ~gt AIl.eh~nda" w- ci ar fi 
recentului accident de m1e fe-. (,. - 't . . ., dodea atac german oontra?7 atinsă ŞI distrusa Casa $)st ram e. . ,.. . ...... ,.b·_ ....... • I ' ·l·t -- -"-'- .----~ . 
rată fost 1 .... ·.l.IVP np I'nl.' .A.._ .- ...... --- -

2ipograJia. ~. ~ 
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