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A pare la. orele 12 ----

-- ..... ~ de dJ:'IaImurl şi de desr
ttne. pouiă c:1e "riaţă şi de patTĂ. a.ooasia 
........ ..... ""r- __ -Io...l( ;.. ___ ~_ 

tnor şi O' vom irnp1ini firi şovăiM fin .. 

pdttt\'a tuttarol' pledeoi!fmo şi dnşmlnft

lor. fiindcă a.ceas'ta. esb'J chelmvea noa-

8tn\ ~ ne vine de dincolo ~ oa.meo:I 
- şi se va implini dinool0 ele zări tt>' 

Prof. MIHAIL ANTONESCU 
vicepreşedintele Consiliului de miniştri 

•• , J 

~ta . ~anifesta'ie Jn tcDtă lata s'au oOnat 
-,,··· .... Icl de ler. pentru desroblrea ' , "_ 
a 5 a r abi e i Si B u c o vin e i ,- P D I! D S t D S e pentru PIJIIIenarea 

Cu această ocaaie 8'_ rostit Regelui Jerdioand si a Rl!UiRei Matia 
orele 11 fj până seara, 
. Tim~orii s'a de8fă
nnpozantă manifeBtaţie 

pentru desrob1rea 
~ Bucovinei. 

cetăţeni rau alăturat 
manifestaţii, . formând 
COftvoi, care, cu muri

au defilat pe stră,.. 
purtând Mapele 

germa,ne §1 italiene. 
12 s'a oficiat un SeT
la. Catedrala din 10.. 

pomenirea ErOilor 
şi intregitori d.e Ao-

serviciul divin" mulţi
adunat -in piaţa eate-

d,in aetate~ ftnGe ti inge-
. nt.gându-88 _ pentm 

:: ~:!:. ~~'!:zC:: In Capitală s'a ofieiat~ UD 'Serviciu Divin la 
~~:~B~l~ă" Dr. Patriarhie in prezenta membrilor guvernului 

Beara, o .. .ultime imen8ă tlo Bo:c1lreşti,21 (Rador). - fa-- ad-interlm al Coosiliului de mi-I poporului lor implctinoo-ji 
adunat in laţa T8atrUZui N aţi- ra întreagă şi ai pJ.eca.t Sâmbătă niştri În80jit de d. geooral Iaeo- - mrmca pentm binete şi ~l 
oncr.l!. unde s'au f!T0d:u.8 ma.nife-- truDtea în amint~ ~l~ b!d a trecut in ~ oom~ sul BoIJDâniei. 
maţ., de ~~ propm-ţtl ca Rege Ferdin~ ~"Io~ In~- ma de ODOare dupi e&l'e cei pr. ": Acum, când Neamul Jlomi.. 
la Catedrală. ,~:nd oi a aeuitatei .Regine}la,. zeoii au primit de~ faoopei.. DeSe luptă pentru reci () b â n= 

. ŞI atei .:r~ '1"08tit ~ mtilt~ I'la. •• .' 01 .~ oeaae ... ~ d i l' 6 a g r ani ţel O' r sa.Ie fi-
ăt8C1!rB!'" ~ rav r6Cl"tat poezl' In ~~iciIedi!nCJo.pitaJă Iaoob&el1DÎlli8tro.l Ap6ririI Na- reşti, spi'l'itollor vegheaqă .... 
patriotW6. . şi ~ ca ~lre la eeIe m:n la- ţ(oDaJe a 1'08tit cuwâlntaft;al.... pra noastră.. .. 

LA BUCUREŞTI. :ri sau of!ciat ~ peIIl- mătoare: Se CUiVine, eu toPit ca ~. 
• tru poDlit'ml"N suflet)elolr lorI. " noş1linjă • S1DeftIDi si n~ 

BUf"'r'l;lJ'1:i"C!t1Tr 21 (Rador) _ ~ şi învăţătorif satelor O • ta, 1. .". ŞI. e De.t"""'"" 
'-"-' .. .....".., ....... , •. dom in taţa mormmtelolf- Mal"&-

Ieri l8. prinz a avut loc la Sf. 8ol1 ~ ~~ o- Se bnpliue&o astăr&i 1.' ani ele lui Rege FerdiDa.nd şi a neul,. 
Patriarhie Te DeU:ID.-ul pentru pera 1!Il insemnă.ta.* lOII'~iD.1Sto- ~ Regne F~ 8'1lo dus W DO'88tr1e Regine Ma.rja,. 
pomenirea Eroilor desrobitori ria oon~ a R.omâ..nW. dintre DOi. 
~: Basarabiei fi BueoYinei. ~ ~ ~Sf;!:;; Amin~ Begelullntfttgitar ._ ••••••••••• • • • 

~~:~~t parte d prof. Mi- au 1061 de faţă mem~ guver- :!~~~~ AFIRMATIVE .... 
hSi 'A.1LI.Unesct1 vicepreşedintele nui1uf In fnmt8 eu d. p~'f. l\1i-. -"~~'.DUUIJIo'" 
Con.siliuhrl de miniştri,,~. baii Antonescu ri~mt şi DiIor peatru :i8euaU. şi drealpfa 
brit guvernului, reprezentanţii preşedilrteW...fnt:erim al (1oons,f- sa 00Dddeere: ..... \!Mut ~ 

Regele MiheM 1.
1 

Conduci- legaţillor v Germaniei fi Italiei 1iului ele miDiştri, ~ ş~ J1e.. lui D&ţioDaI infă.ptuit: "'. ,> ' ~.' 
Statului" General JOJI, A,.. şi autorităţile. ' , ~ta.nifi Ml~, eiviIe , ~ sa a foo8t .1111 .D8-

pentm, Fwe1wentl' In toati ţan. s'au af'iciat azi şi militaft.. ' ' , sfârşit drum ele twtliMri ea.t'l ~ 

•••. D. ZARVA, SPOIAlA BUII
BUBAŞ Ya face să apară m to~u.. ~ 
cIiaII. Ilibdo" - cum· & Beris m--een-
1'61- intitulat: ,.Erezie-Neaă" ••• 
ea oameni wMi. adăngă.oL 

Hitler şi Ducele Mft8soli~ slujbe de pomenirea. soldaţnor Oaompa.nae de 0D0aI'e cu dra.- cJus. Ia infIpttdrea Bomâniet 
1ll!l/IIllUţtll'lM $frigând trăiască pentrtt desrobi.rea. şi întregirea f pel şi Jmt\'lkă s dat GI104l"QL. Mari. . . c , 

GermmM şi Italia.. hotarelor. -., 1. D. prof. Mihail AntoDScU~. Ostaş 1nfftJg. a fosti to'rJeuW8 
. alături de armata ea, .t la ha-

~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ftDticllt~_~ 

_IIIM ... e rOmanO-germane ao zdrObii renslenta ă=:;r # 
iuaiDlcă in Bas a r a b J a şi continuă V-ta ei pilduiiioialre, -aatta 

, ă - dl I d NI de «IÎ slabi şi aeeăjiţi a lă8a.t o urm rlrea neo O e stra .... ~ in inble totu-

21. (Jl,ador). -Inaltul 
~1ImeI1li; al foI1elor ..... re 

publică croia. Marflle CaT-
1I.Iie!ll'lJg.l al FuebreruJai. urmă
t rem1llli cat: 

Ieria mariD4~I. 2- aviooe ti lIIl ".. de 
al'6Qtpost, 1111 avioD ~ • 

Avioane de luptă britaoice au 
a~t, In noaptea trecută, dteva 
1000000tiţi, 8Ît1Iate Î1l NOI"d-Vestul 
Gennaniei .,. mai alea orquI Ba-

novn. Au fost al'IIIIeate bombe eX
plo8ive ti ~. Nu au f08& pr0-

vocate pagube mDitare sau OOOIlO

mIce. Avklanele de cână.toare. de 
1Kl&pf;e. au deldt anul din avioa.
nele brit:tutlee atacatoa.l'8. 

mr. 
Ibgri:jind pe ~ imbirbi.

tâ.nd şi. ajmiml pe cet neno1'O· 
ci1i a tr'ă1t viaţa poipomluiel· 

Un Rege :MarIe şi ~ Regioi OU-

8U.f1et de aur ş ..... inchinat viata 

Miriurisbn-: ne bueuri fo&rt. ' 
••• o'ta a"ea subiecte hil&riBDftI, 
ce le VGm extrage din beltef.ele ee ... 
bomtorilor - e&ri au eolaborat e .. 
tc.ie partidele şi ama s'au Imbri.
'* iarif, in ba.ină 1tOuă ••• 

Nmn&I că publieul e de alti !lire- . 
re. aceea pe care fi-a expriml-t-o 
ieri, când l-a auzit pe Primul erudit 
vorbiDd de imperialismete care se , 
luptă" ••• " pe al doilea. care • 
răm.it trei sferturi de oră, firă să 
emot;ioaeze măas.r un pic pe .~. -
ton: 

.,La ce drael tnai incearcA ăştfa 

să-şi scbimbe ial'iUj farba., ~nd "tftl 
bine ei loenI hodoro~turilol' esti 
numai la hala!le vechituri? ••• " 

REşPECTnU 

ilIaullcă,. oontinaaod urmirl-ContrlLutit Lăuă'~De lUll sem:inarist, de altfel cu pro-- extremitatea oeialalbi a. pămân-
ră8ărtt.eu al NiRru- nunţate sentimente ~.mOldove. tulJui românesc. suntem tQt a.p, 

~ »~' B &i · neşUu. că moldovean e id.tic .români, sau dacă-i face plăcere 
IIIlOf.oral Sololen*. 8pP.1&pU.. 16 , .. ~ _tl'~ _A " eu român. Ci e(lparteintegran-Isun-tem tot aşa moldoveni, ca şi 

le tontb1uă in mod slctematte- ~" . ....." ........ .,., ~.. ti a neamuluiromâ.nesc aşezat eL Slmtem fra.ţi dintr'lUl trup" 
frontul finlaDdes au fost of). '/)ăh)!". \,' .:~" ,e n Q.Itdl. aJitţl-; mtreTisaşiNistru, .. 8niLde- dintr'ooolpină. . 
!I1}i suceeee. () ~M f' .. tI~ fi. r::e ..,... ••• parte ~ acest~.: , . Evident vdeei, că pleeaţi In 

_ mtdte pancte alo front.. de TRAIAN BIRAESCU Daca şooa.l& ţamtă. 8 a. str!- propaganda naţională, am ri.sit 
Est. trupele ""'etice ineer· Conştiinţa 'naţ1oDală . ~I.I. aa- dri.e Românii diNre Prut şi N;- d'Uft să .ape un ~r des~ă~1:- tn Basarabia rea1ibiţi, pe ~eari 
au făcut iDcenri disperate. dormit niciodată in suf1et.ul.~- s.tru, este conrsec.i$-acestei ~ între mI)~ PNP1'lu y.i.ş4 11U ~ bănuiam, când am lTh&t 
despresura., ea.re au etfU&t. i mânil,(1l" dintre Prut şi Njstru, stagnări Ca eoncep)-k. ~ expre- .:Jm l3asaralbai~ Şl ~ nea.m~- sarcma de "propa.gJUldiştl naţto.. 

_-IUI\;IU a. suferit pierderi grele Sub apăsarea. rusească. ~ .. au- siune ei au rămas încă. tot a.co- le ari.te, - din motive lesne & llJIl.Jî şi eolt1mJJ:i". 
. ferit totlliili, in evoluţia. ei unele !O, ~de era. dealtfel şi !si:orio. lui~. apoi DU. a.1:tt-~ 5ă Dacă clasa de jos vorbea ac" 

Unoprtrlva Marei Br:tanU devieri si stagnări. ea.ri nouă, grafia.1a. începutul sec.olullli tre- înţeles, - ca ŞI de .dineoam df! efu:si", român~te. a.poi în easele 
de lupa au bombardat, nO- ~ănăţenilor, plec8Iţi &CUm 23 de cut, când popoarele nu erau nu- ~ut sunt moldov~l, ee zS'C sub de preoţi, încuscrite fie eu ucra!~ 

trecută, obiective militare in ani îu Basarabia in .. lag'andi mite după. originea lor, ci după. JUgul boiet?-lorrom1DL..& ftcut nieni, fie ruşi, limba. rusă era 
culturală, ne pă.reau ou a.tit mai numirea geogra.fică. a. ţinutului Se1l1inans.tal, ~re ...... . limba de conversaţie. (Ai mai 

ia:~:~!oă.r'li ~=ă. :~~ curioase cu cât ni-a. trebuit ocupat de ele. ,ooa.1& ta Kiev S1 ea~ de 2 am niulţi ni<,j nu puteau concepe. si 
............ ~ ~,,- timp. ca si le mţmegem '~~leul. Dealtfel şcoa.la rusească s'a aştepta in zadar sa fie nu~t Jntreacc.ştia şi seminaristul . 

pentru a ataca teritoriile oea-~ devieri şi stagnări se re- străduit din ră:sputeri. Cll si 8.- preot pe undevt. prin Bas.a.rabll~,. m-ea., el notiuni mai ~e s'a>. . 
de pt\ coasta Ca.naJuI MiDecii .resimt mai ales în felul, cum se dâncească. aeeastă oon-oe1>tie !n nu aveaide§e despre ~l:arl- pntea exprima şi în limba. n<lf'O<o' 

-" SOl'Vegiană, avioanele de ~:,!mifestă această conştiinţă.' pitun. subţire a intelectualilor jt,ăti1!1' (Hferlt::e1ot" M"O'rirIen romi~ ~u1'ui. DaT nu put~'J ~onee?~ 
germane ti a.rti1eriaanti- Astfelnu:;mirea de ~_o:Io-moldo",eni Astfel mi-a trebuit n<>-<:Iti- .,,-. !-f-E>nuit <li-1 de-mon.stre-.! ~ ,.. in. .. 9. ) 

au doborit" av!om&l ... wm." pe cad fl-o dau &4 mltr .o Il hrtI:eaP pâ.oA ei. e<m.vi.n.g pe că. 'IlDi ~teufil deP Jocaim 1:n '~ }J.11g .... -3 

t 

\ 



R c.o u 1", x_ .... · ZZ VIL 
+ .... a-_ T --..... rJ. 

Conb-iLu,iI Lănă'ene, ~ 6~~ ... ~~e~ Salariile IUDctionnrilor 
8
" D..: • ~,..,,,(; ......... " v -

rJD 1&Iif1""~" a.~aca.~e' 11IIIItfMiIllIlWlflflIIHHllllllm4l11i1ttIllIIiIKllftM. vor .fi plătile d~ un~tatl,'Ge res 
~" ....-7 ...... ~..- CI N EMA T o G R A F E Buoure;;;ti, 21 tRador). - Mi· I mu.ţu.cat, pentru ca pe 

;.'It.Y.~ " ,'JIj ..J" • ~#·t;:ţ. nisterul lnnanţelor aduce la cu- tunctionaâl mobilizaţi, 
I D'M'&.te,., f' ~ve"". - ,.,..e6f1-Q..'r:lK~a., f' ee. "",,- -rt •• ~ Oapitol: "Dreptul la dra~ noştin+. tuturor departament.e- :, u\O:claraţia model pre 

I d -_., I t goste". )'<'1' (tJl"IDIlft din pag. 1 .... ' eruc.li ş~a eva..n,um n con ra lor si instituţiunilor publice ca I iootruţiuni1e M. A. N', 
ni.ci .xUJ~ unei litoraturi io bub&riei şi anarhiei or,a.o.izată Thalia: "Alarma cea maN". pl~a drepturilor funcţionarilor mis tuturor a 
limba ro.oldover~aiCă. şi şi,stematizatâ. după toate re- ApoIlo: "Inima pribeagă". mobilizati, care au optat pentru Se vor lua măsuri, ca 

~ţJ:nele uare ce au apârut la gulile înţelepţilor Sionului. Pen- CoTso: ,.Fugam". salarlul civil, urmea.ză 6a se l'a- donanţatoare penn'u a 
diferite epqcl In li,tto& lrtol(tovc· tru poporul nostru n'U~ai atut"W;i -că. tnceDân:d~C'l,] lnn .. Tu~ ..... ~., a~,~"'t...;. c..""h",:,"HLUC 
neuci ,i CU lil.Chl chiU, 11.1.1 fect începe 4tpoca unei ad~varate d18... __ ~,~~:g;..d&.... ~;g de C8;tre u.w.taţile 7eapective~ din c1110r exwnoa.re aeJ.>eIlll~QI1/11t 
A.(hni~ .. 'Ii t,"'.1 ...... __ •• _. Sj~",<1- vvu.arl, cand aiOlemnţa.rea per- LAC 1 N EMA. creditul extnwrdinar deSChIS ~ donranţatoare pntru i ee 
~ ele tn genere nu pu~licat~ de- ~anentă dela răsă,z:it .va 1Aeeta., 9Upra Min.iMtorului Apărării Na- confor~a. . 
cat ordonanţt fi dUJpO.iUţllJnl ad· eand ~p:ezenta.nţll el ~Or fi ..... J IH A IL IA F-0na.lc. _ . ., , !'e vllt~r, once 
mini.itrativo ti ru,.nerna.mantB.l.e, .l"ww,a,p Q.l'Q.OoJO do Urali, tu 11U;:;- » « Pentru ca tiUncţlOnam In cau~ blIc 'Va fI chemat la 
ca.r1 u.şurau opera ds rusificare. tiurile Asiei. :ci sl-,i primească. la timp sala- l se va Înmâ.na acest 
Când depăşeau aCf'ste !ltribll- Drepţi şi faţă. de noi, trebue Un film nou fi intcreiant, <ie riile. se vor lua .măsuri urgentA'l I plecare. 
&luni, ele erau Mu"p:m.da.te. d. reclll1.()fl.ftem., el acestei a· Jna.ri proporţii tehnice! să .M trimiti unită.tUar la. care Deasemenea, 

.Aceste ~r:t&t&U,rt, tl.cute In meinţlrl p8~ t '58 .data- sunt mobilizaţi, partea sedenta- intocmi o declaraţie 
primele săptămani pe pămânlul reşte şi sentimentul pr~vlzo~- ră sau .oficiul postal respectiv, ~upra salarultti, in 
Ba~ara'bicl, De~au dat elementele tului care a dus la desma.~ul din certificatele pentru incetarea b plar, din care un exelIDIId 
necu'U'fJ organizl\rH de mai t&r. ultrme!e 00uă. 4eeenU din viaţa plati fi stabilirea drepturilor ei-- va păstra la. serviciul 
ziu a unei plllpagande metodice, publică... vi1~ ce li Me cuvin.. ţării, .iail" al doilea "''''<''IIUclll 

ade<- "at.ă realităţU<>f de aici. Re- Intregirea. hot'8lre1~ din 1919 Âceste certificate trebue .si fi 1UAt do, C!o.tt~ . 
alitiţi cu totul MuIe, decâ.t cum nu a. ticnit decât .. mt1t"ea.sel !te expeGlate in cel mult 24 ore respectiv '1 va fI lnapolat 
le cunoaştem noi t.POJ'Dti". _",1; _~j. tu bufletU! ee1<~r dela publicarea. prezentul'Ui ca.. za unită.ţ.ii militare. 
ltec~.ri~a Ba.w.rabiel de ee s'au pomenit1ntr'o ~ ~4 ... _·", ~" ........ -_ .... 

bravele trupe româ..ne şi ~erma~ ~Jt, pentru infăptu.trea. eă~ CHESTURA. POLIŢIEI MU NICIPWLVJ TIMIŞOARA 
Il., react\UlHUt~i ~casto reali. reia nu a.u. fl,.eut JUm.ie. cebinetul (!he,storuhri 
tăţi puţin cunoscute de către cei Curmaroa acootei ameninţări PUBLIC .&.T! U1tt..1E 
ce nu văd la l1.o1 In fam de ar- per-matl8ftt8 d81a rid.ti.t, dub~ ~ II l" 
.tne ce s'a. petrttCut decât reali- 1.3. d.e o cinatită şi m-ettxUci • Se aduce> la COOOftinP. tuturor 3. La. (la8e. de Asigurări 
p~a. une! provincll româneşti. proplel'@ a. fNfletulu1 m.o1doveaJl, Bl'IllAtoarel&: • DO se VOI' mal elibera .............. -

Inalnte de a ar!ta. ce a'a. fă. tnsea.m.ni pelltru aceflt neam 1. I'oţl. acei ~ au in servicill asigurare eervitorilol'. decâtht 
cut acum 23 de a'ni pentru cuC\:- ereierea. eond1ţiunflor elem.enta.- Arvitorl slUl8ervitoa.re ue·anunj:.aţi 3utorizaţiei speciale dată dt 
rirea. sufletului moldoveanului re ale echili'brull11i euttetese. Ale mnt invitaţi siW anunţe tn tel'Ulen de _rvitori, de pe lângă 
dintre Prut ei Niatru, e bine să. eclU1rbrului generator de vtrtuţt de 4.8 ore la Biroul de ~rvltori, Municlpinlui Timişoara. 
8ubHni.m, ci EMara;P!a if1iJeam- civice ~i f;tiee. depe 1iagă. ~ Honleiplohd •• DupI expirarea 
ni ~ntru noi slgumnta. ~U<ti de Iati In m.aterie de s..pr3piere 'J.'iml1fO&l'&. de 48 ora, ineepâ.nd dela 
tnâine. La Nistru nu se dau lup.. Bufl.etea.sei ee .'a. flettt l!LCtlIIl 2. Deasemenea toţi ace{ Mri an-
te DUm.ai Pelltru o provincie ro- 23 ani. go.je&ză, Ula chimbi Mrvitori. Iulie 1941, organele in drept 
!ne-lŞol. d ,i pentru trlumful(Va. unua.) 8UDt obligaţi a-i prezenta fi la Bi- face control din t'l8 ... ă in e86ă 
_ ........................... ~ ••• ~ l'OUl de Populaţie, ea actele lor ele lol' găsiţi in neregulĂ. "tU 

-' ..... .,~ aiAI 'u.pinii cAt ti cit" aervitori - li se vor 
eervitorii. acte de dare in 1n41

'
_1 tii. curii SE VA PACE CORESPONDENTA 

1:11 OiTASl1 DB PE FRONT 111 
aVVti ilEŞTI •. 21. (Rador) •. _ 0IIItatDl prin ~ia .. ~,&A1fM - <IJI!fD 

I'I n2mA ,,,CCRSC·c 
~IfUIlUIiIUIIII"I(IIIUIIII""'IIII1IUH1IUllnllll,"lIlIIlInnIlIliIlIIlU !IllU. 

~fâiue, Marţi.. 22 Iulie 1941. ::nn 
P.t'emieri Cf'b,i ~._- .,."..~ ... 1IIDQ11Jl : • 

Manie (}artler GeneNl a eom1lJti.. Trimit.8.u. ~ -- - -- Ku'l Ma.rtell ' Theodor Looe 
-.. Pl"indv ~te v~te ~dicatJ~ ia UlJde Sesl8k, Hilde HilHua.nd "VIEAIA FĂRĂ GRIJIP l"e.ntru os .... n de pe front tune- adresa. r.LiCa la sulen., man iDtâ.... . • 
tIonea.ză POfta militară. Prin pofta zieri lIJaU &i nu ajlUlgă la de.tinaţ.ie. Un m~re fJ!:m c~mmaJ., a cărui 
mUifară se e:w;pediJuă către front f;xpedifurH fUt obUpt-i Q In. senzaţionala acţiune este foarte 

cu cei mai preferaţi &rt.işti ai ecranului : , ( 

lJi M prlmr.,te dela. osta,ii de pe scrie adresa lor. impresionantă şi eaptivarntă.. 
• 

JANET GAYNO~ DOUGLAS FAlRBANKS, 
jUJOOr PAULET.rE GODDARD 

ROLAND JOUNG BUJJE BURKE front: corespondent&, (numal cărţi Coletele p06blle nu pot fi lUAI Incep. Repr. 5--7-9. 
I*t&le) ma.ndat& fi colete. pe'" de 5 kgr. Nu te '\"01' expetcUa Dum.1.nee§' si sărbători si· la. Azi ultima uară: 4J.F U 

Oluel trimittlrea lie " .. [Beti pentru aHm_te MlpMe "'te~ oreui 11 şi 3 d. m. 
08taaf !lIP ..,.., ...... 10 _"01. .. .. wI:Il" lYJ.auoate teJegratlee Da "prt. 
p.ronmele ,i gn,duJ, unitatea.... mele. 
iim-tai fi .ubunita.tea companiei, Prin nU. M ................. c __ 
--..b'w .. lNtw,rla 010 care face par- rai ti. Directimtl GetteMie P. '.r. T. 
te preemn "i Duml.ml oficillhti JIOS" se distribue zilnic ostaşilor ef.rţl 
tall'Mpeetiv. JN'I oare 11 va Indica POItaI. militare ia mod gratuit. ................................. 
tA CINIEMA "CAJPITOl" 
.... 'UlltllllnrllHllllllllllllltllIltIlIlIlUIIWIllIlIt/lIllIlIllINIH"IIII1I11I11I11".UIllIlIlIlItIlIllJNUIIIIlUIlUIlIM 

O drami in munţll baNarezi r 

IJr~ptui IA dtR(:IJSle 
'DeIe nlGl fruJooa,ee petsa.gti ale aoeIeJ ~ filma,u În cadrele 

UIlei actiuni pe eâtt de sgu duiroa.re, pe atât ele 1I1DA118. 
&u! stele ale filmWui german t 

MAGDA SCH.NjgJ)ER l'AUL WEGENER 

Repre.zentaţille incep la 'Ore)e: 5-7-~: 
~ şi sălIbitori şi la O'rele 11 ş: :! d. m. 

.-" ... 

• 

Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvinte Idem, casă 3 camere mari, 
tirie. 2 cămări alimente, 
casă. mică In curte din 1 
,i bucătărie, grajd, grădină 

Anunţurlle în schimb, preţul dublu, iar ceI~ cu clişeu tarif spe
cIaL Orice .. un~ cerut d aparA In altă rubricA decât cea l"e6-

peetivă, se taxează dublu. stj. patratI, cu pomi ş.i ... _ ..... :':"\,-, 

AnDllţurile pentru rubrlclle "CERERI DE SEBVlCIU"(l\Iena 
jere) nu le pot publl€B cu &dresa.. exactă ci n1UllaÎ adreu.te 

Post Restante sau la Ziar. 

tun. Idem. casă cu 2 camere 
stre.dă, bucătărie, cameră ." .. m .... "'-' 
bae, verandă mare, curte şi 

Tel. 18.61 ,,D A () 1 A FEL I X'" TeL 18.61 
dinA.. Fratelia: 2 case din 
cameră, bucătărie, cameră de 
mente, cu curte fi grădină, 
1925 ..,1 1927, preţ lei 96.000 

l'i.mişoara U, str. 8 August Nr.25 (vis-a-vis deP-ţa "Coronini". 
Mijloceşte vânz,ări, eumpărfi.ri. schimburi şi inchirierL 

V"and loc de eaĂ- in cirC. L lângă 
Ba.naţIa. 

Vând 100 de casă in Bulev&rdul 
Eroilor dela. Taa. 

Vind casă noui, netenninati, sub 
acoperiş, 

VANZARI DE OASE: Circ. n: La 
tnmvai, casă de raport, 11 10-
nuinţe, cu cite 1, 2, 3 CJJner. şi I 
dependinţe, curte mare, apă ,1 
~anal in c~rte. Hem, IAngă tram
vai. cuă cu 9 locuinte" depen· 

Pentru anun~ apă.rute 

104.000. 
dinţe, cu ba&, apă, canal, curte 
frumoaaă.. Idem, cală cu 'llocuin- V&nd ieftin, 20 jugăre de pă.mbt. . 
ţe a câte o cameră şi bucătărie, LOOURI DE CASE IN cmc, n: 
cu loc liber pentru zidit la atradă, 152 stj. lei 155.000, 176 stj. la 

curte J:nare, apă şi canal1a stradă. 65.000, 191 stj. lei 75.000. 
Circ. IV: casă nouă, 4: camere si V AN» urgent imobU cu 2 corpuri 
dependinţe, curte fi grAdini. Clrc. de case, situat in centru] on.ŞUlui 
VI 2 case a eâ.te 2 camere, bucAtă 
rie. curte, grădină. 1e1150.0Q0 ,i Oraviţa. 
t80.000. Freldorf: Cui DOuă, 2 PREDAU urgent 
camere ~mari. bucătărie, antreu, Piaţa Iosefin. 
magazie de cărămidă. grajd, gră~ DE INCHIRIAT una. locuinţă din 
dinA 1,1 jumăta.te jugăr, CU zar-' 2 camere fi dependinţe, 811ro&pti 

f.avaturi şi 100 pomi tructifiert. de centru. . 
În ~t eadrw a se a.drtesa la. .J)a.cia Fe!ir', tel6fon 1861 --Steno-d&ctIlOirafi l"tmllno-germa- oaută.m ţM&to&re eu -.actioa in OAUT spre eumpă.ra.ret~ 

Jlo-maghiarl caută post. Oferte ţM!turl~, bmnbae "RO'M'EX" modernă pentru copii. Adresa la 
sub •. Co.respondenţă" la zia~ tesitorie Stefan cel Mare 55. mar sub .. Trăsură". _ 

-----------. I il UCENIO c~ leafa primeşte Go~g PIERDUT fotoaparat Leica. .A.du-/ DE VANZABE binoclu Zeytll6., 

I 
Fra.ncis~. friz$, "'~oara 1.. . ~tortilut recompensa buni.. Biro, . BulevardUl Regete Mih9Î L Nr. ~ ,r ,~ 
Str. G~izeUni. r .• Str. Regele Mihai 4, etaj ro ('taj III, 16 . 
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',ica e~'e~na li ~a1Jo"ifJj 
li modiliea'a 
rem~nierR~ dela T o k I o 

21 (Rador). - Grab
d~i'el('ii.'.O;;; a. crizei ministe

.HIVJ'U .... Ii. fost primitli 
SImpatie. 

nea;tbrmită B$Upm 
tsl1lJl1l10r pe care nlzbo
: Rusi'Ei le Jloa;f-e aw6a 
Il'l!lI'>.tl1 .. :t-\'U ~.tIu.IlOyaoa ..... 

!IIm IIUIlllllllllIUlllUHlllllllllllllIlUlII1i 
UI,N~l1'IA 

POlILO" 
. două vieţi, două ca
două. destine şi o femeie 
puternică dramă 
sentimentală 

III 

melite la frootienele umtIma 
alt'! SrlJeriei. 

~. - .-:'O'ilbic& ~l~ • iii."&
~U.l...u~Hil tWOlS0V";li>. 

!le la pt acea ta tI'el prolJleme 
oe reo.uc ia una singura, C~ 
dQ.oC a.i!.cu:w. lUL l;I.a ar ,i.~ Lu»1. UD 

dorit şi cu putinţă. ca. razboiul 
din l:hma să. se termine printr'o 
soluţ.ie indepen-dentă, astăzi este 
evident că. acest război nu mai 
este aecât un pion pe lja.hul JX>" 
litic şi strateglc al paterilor a.u
glo-saxone

l 
care alimentâ.nd 

prelungirea lui, urmăresc para
lizarea acţiuuli externe a. Japo.
nici in alte sectoare ale EKtre
UlWUl onen1;. 

Este deci evident, că oamenii 
răspunzătol'i de viitorul Jla.ţiu~ 
nii japoneze îşi dau reama. din 
ce in ce mai bine de mteroepen
denţa acestor probleme diferite, 
si el ei VOIeSC să imprime poli .. 
Îicei lor un mers mai hotărît, 
lăsând cercurilor armatei şi ale 
marinei, o parte mai ma.re de 
m.spundere in conducerea. afa.
cerilor statului. întrucât forţele 
armate vor fi chemate si. joace 
un rol capital tn deafă.şurarea. e-
venimentelor din ţarii. 

TRAGERILE LOTERIEI DE ST1T 
NU S~FERĂ AMÂNARE: 

.Alu ,'t, mii de ~ au pOJdici.pat ea tt,ul~),ea 
cl4sei l-a cUn 29 J-lU1.ie! 

CEI INTÂRZIATI SllJ (EllBSENTI 
DIN DIFERITE ltlOTIVE PERSONALE -

DECLARAŢIILOR DO~l

NULUI roVODA 

TOKIO.21. (Rador)- - Cores
PQlldentul agenţiei ~,B.a.vas"()FI" 

.. ,~,. ··-"..-j[d , .... , .... ~ 
3Dunţă: 

Admint.lul Toyoda, noUl ministru 
dA AXtBl'ru., al .IJ1.nnnt ... i,:a. .. fi ......... t 
într'o conferÎI1ţă. de presă, că nu se 

TOA.JIN~ ~~ NlJ~IĂnA DODOCII ••• 

va aduce nici o scbimba.re a. politi
~.el extAml'l ianan_ .... n"'n l'Inn§tUnl. 

Cine in ... ă În loc acum -Ia {'Iasa 12-a şi-a asigurat 
papil ... lpA""''' IA 4""'9_.0_ .... ___ re d,l_ CI ....... _ G-a.;, 

rea noului I»binet. ., . 
Nu pot .pune. - .. continuat dBa, 

d C!are imp"rte peste 1iO MILIOANE LEI. 

;;5 h'7 --: 
. , _'d _:. : :1 -. dacă politiea noului cabinet va fi 

identică. aceleia dusă. de fostul cabi
net, totuşi ceeace este ,sigur, este ci .... ~ ................................ II.gM .............. . 

Lipsă de celuloză D O N ATI 1 L E nu se va. llface nici o fJCbimb&re im
portantă in ceeace priveşte atitu
dinea Japoniei faţă de paeto1 trl· 
partit, precum şi in l'ela,ţUe cu gu- în 
vemUl din Nanldng, aceută ati tu
din .... fnPmi.nd ha_ J.Vt"*'-l .0.1 ... 

Statele Unile făcute Societătii Nat!onale de •• Cruce 
Cu privire la ralaţhmUe japono-

amerIcane, amil'a.luI 1'0100 • admis 
fa.ptul oi, ea.binetu} japonez v. da o 
ma.re import&nţă. aA:le8tel che8tiuni, 
da.r eă deocamdatA nu poate spune 
nimio mai mult din cele ee • cUsca .. 
tat cu prinţul Konoye ,1 eu colegii 
săI de cabinet. 

wu.s.nmgoon, 4::1 (Ra.dor). -
Corespondentul agenţiei ,PNBu 

anunţă: D •. Hendersolll contra
lorul general al preţurilor, a fi
cut apel1a gospodine, :.:.ă nu mal 
arunce în viitor rămăşiţele de 
hArtie. 

Motivul este că se constată 
Terminl\nd amiralul Toyoda. 'a o lipsă. simţitoare de celulozA, 

spus: .. dlplo~ţfa D11 ar trebui filA ia.r rămăşiţele de hârtie sunt 
fie cond1l8ă. de reguli I}l UnII de I un produs excelent de subtituir. 
conduită fixe." pentru aceasti materie. 

~._._+-.... -.... _ .... ---.................. .. 
Până la 1 A ueust 194' 

il 

'leale aJutcDEele familiilor 
eODcentraţilor şi mobiHzatiior ne
voiaşi, vor II plătile pe Intreaga ţara 

Ro,ie" .. Românie:, 'iliala T.mIIO""1 
De timpul dela 12-18 Iulie 1941 

Soc. Sft. Maria. a femeilor Ro
mâne-Unite Timişoara. lei 24,855; 
Baroul A voca.ţilor Tim.i,şoara. lei 
20.000: Pola.c Gheza Timii08l'a. lei 
10.000; Soc. pt. Industria. Textilă. 
Depomtul Buhuşi Timişoara. lei 
10.000; Fraţii Mecher Timişoara. 
lei 10.000: Eugen Domhelm Tiuu
şoara,lei 10.000; Prima. fabrică Bă
năţeană de mănuşi Timişoara. lei 
10.000; Librăria "Universala" 5. a. 
Timişoa.ra. l~i 5000: Firma "Pha
bus" Timişoara. 500<1 : Fuşin gan 
Ioan şi 44 locuitori din comun&. 
Satchinez, lei 4604; scolile secuuda
re Izrailite Timişoara. lei 2500 : 
Biseriea Baptistâ română Timisoa
ra, lei 3000; Florlca Decin elevă el. 
I! li-eeu Timişoara, lei 2835; Dr. 

şoara, lei 1000; Ioan Klein Ti.m.ko&. 
ra, lei 1000i Filiala. FurDier-Lmpori 
Ti.mişoara, lei 1000; Firma. ,.Roter' 
Sofronie Mâ.nJiu ~ lei 
1000; Izidor Albola ~ le( 
1000; Eugen Engel Timişoara, lel 
1000; ArtUl" We:i&z ~, lei 
1000; Căminul de Uceniee 'l'im.işoa
ra, lei 1000; Ludovic Ba.c8ai Timi· 
şoara, lei 500; Dr. Titus Ruesu Ti-. 
mişoa.ra, lei 500; Valeriu Bobu f:rl.. 
zer Timişoara, Iei 500; Suveţiu VlOo 
tor Timişoara, lei 500; Petriţi Liviu 
Timişoara, lei 500; Muncitoare1e 1"0-

mâne dela fabrica Gaivani Ti!mitoa
ra, lei 355; Ioan Sehegeriu 'rimip
ra, lei 200; Vasile MunteM Pene 
nr. 295, lei 200 şi Ioan Moiseecu 'l1. 
mişoa, lei 100. Total Iei: 139.290. 

Boeureşti, 21. (Rador. Ministrul ]e de 27 fi 27 Iulie pe baza tabelelor Ioan Baltescu Timişoara, lei 2000: 
Apărării Naţionale a ordonat intocmita de comiaiuniIe comW1ale. Ghenghe Ludovic Timifloara. lei :>;;;;ţŞH= 7 = il 
('.mnanda.mentelor teritoriale moda- In zilele de 29, 30 şi 311ulle, comi· 2000: Grieshaber Eugen Timişoara. S tă Il! hl f t 
lltăţDe după cari S6 va efectua pIa- siunile vor proceda]a plata ajutoa.- lei 2000;. Ostasii mobilizati dela e eau lin e m s 
ta a.jutoarelor frunillilor coneentra- relo1' tn mAna persoanelor prevhu~ como. 3 exul. din R. 2. C. F. Tim!- pentru ind, ... t:rb de 1IIIi!IOl'f 
ţilor şi mobiliza', :Uor nevoiaşi. te în deciziile date de comitetul de şoara, lei 1'1.41: Dor-ri1l\ F"''''b:~rina. Ofert·e transmite Compania 

. Sumele destinate a.eestor ajuto&- ajutorare. Timi,qoara, lei 1000: Vilmll Gemein- Centrală de Publiettate: ': 
şI.sirb. şi J.a re se vor primi dela Cercurile de re- Toate ajutoarele vor fi p1!tite pe hardt Timisoara. lei 1000: Angaja- D nIsJIe 80 

11 Şl 3 d. m. crutare, de către delegaţii comunali tntreg teritoriul ţ!rli până ja 1. tii 1ihr~ri!"f .HnivP'l'R81A." Timi"/'I"'ra. BUCUREŞTI str. io .... 

I IIUllllllllllnnmrHlI~lr~W~ ai comisiunilor de ajutora~:,~' ,:~~.:~~;:.~.~:WitMI'H!~ugu=S~U~9=41~·:~_::a,,:~.L:4:Xi~M~:aJitLîl::~.:!~':~!:.,~1m::&:OOO:.~: ~M~a.r~C:U~B:]U;m~h=er~~e~r~T~im~I~-~=:,:~,-~_.:=!:-!!=!;:~._!_!_=::~;;;~ 

BĂRBĂTEASCĂ Ş'I CROITORIE 
~~ 10 AN CO.SMA·--- · ': . ... J 

(1.
1 

"s t H fi R BAT Z) 
de s10Fe fin~, u.~seJllne exelus~v~ Ş! articoZe de m:)dii 
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ECOUL 

f). ge~~fJal !lon IIntoneltJ'U MM. LL. Regele Mihai 1. si Regina 
a aSistat la Curtea de Arge~ la au asistat la Bran la p a:r a sta 
Dar a ~ ta s ~ I pen~ru ~,,!enlr~a pentru pomenirea Reginei Maria 
RegelUI Ferd.nand SI Reginei MaFia 

Bucul'efJti. 21 (RadO'r). Sâm-
BUBUREŞTI. 2L (Rador). - ~i P. S. S. &ital Ti\rgol'iI}teaGw biti..8 ora 12 a. m. Ia. Bra.o., în

.. vederea pomenirei Regelui Fer- 88istaţi de mai lllUlţi preooti. Rfi.&. tI""o atmosreră 00 înaJ:tă l"ooule
dinaad dela a cărui mOSl'te se im· punsurilf' au fos~ ~la.te de cond flpis· gere în mijiorc'ul natu.rli feerice 
p1i.De8c 14, ani, cavalerii ordinului copiei t:ORdos de ttiaoonul Gtiga(J'8' s'a făcut creştine88C8. pomenire. 
".MIhai Vitea.zo" cei mai bravi osta.. anu. de t'rei ani a ~tului celt!t ca.re 
,. _ H<lD. ... wul UUl U~OU:~Ul flIItDOI, v • ..- 'Il" VQoVD~ OITwnnlW a ra.IDa~ neulta1B. noastIii. R~gi-
IMI sosit la Curtea de Arge, Sâm.bă- Mi.bai Viteazul şi de întreaga. a- na Mal".i!a.. 
lă 19. Iulie. sistetA gnerahd Antonescu se La 12 fără un sfert soseac M. 

Mormintele Regelui Fenltuaml ~ ~ spre mO'rmântul Re- S. Reg1ele şi M. S. B;egiua Mamă 
II Reginei Maria, au fost acuperite ,(elluj Ferdma.nd şi al Reginei Elna.. . . 
ea coroane de flori, in Sf'nm de re- Maria pe lesped~<a cărora. au fost La. treptele mmunlltulUl ca
IIQ1M)8Căt-oa.re amintire. _..:I.,,~ fi' ... stel unde a avut reşedinjeJ ma--..:use mmuna~ Ion roş.n ŞI "R.<WYin&'" .... ~~ D~'ma.mA '. 

L...-1 1 . 11 ·t la C tA .. .I- lbe. Intr' f.cl';:' ~n~ rea '&""'5&>- a "a"Ud.>u"C ... ~ ... - a om a 9OS) ·Ul· .,. Ift" a, ~ pro UD~ ... ~b: l<>'r. in â.n~~ 1\.-.....;~tos-&-
~'Y..1. .~",.-t 1:.... ...u~.. re. (Jo'nducato'rul St3tulw Inclti- lor Inr au sosit şi Arhiduoosa 
Ooinducă~rnl Siatului. Român, Înso Dă omagiul său Aceluia C8Jl'Ie lleana.unbrăcaItă in Urie, fotă. 
ţtt de d, gent'ral Va.sliiu şeful jan-

sub al cărui see.~ regat s'a ţă.'rănt'ască şi eu o bogată mara
darmeriei şi d. col. Elefterescu. La ;UMpml'- L..booghooa. N oA1»ul'Id ia u.oA \kI4lUllu. _ ş.t arruOlUcele ll11-
IDtrarea in curtea mănă;stirei, o gra.n.iţele fireşti. ton şi JnÎl'!uL Arltidoe Ştef_ Îm-
eompo.nie di" onoare şi muzÎ<'.a mili- După oficierea. Te-Deumului, bn\ca.t în CO'Stm naţi'onal. 
tari a preze.ntat OBOrul Conducă- P. S. S. Episcopul Dinnisie ros- De fată nwi sont dn.ii ~1 
torului. După ce a trecut in reYisti teşte eli; g)as vădit emo-ţioQat o adjut.ant Zwiede.neck ~ 
compania de OD08re, d. general An- impresionantă cuvâ.nta.re. Oofo:ni:di.rilO'r. inspec'torttl Paul 
tonescu s'a Indreptat spre mină&- Inainte de a ieşi din biserică., ()ol1JMsoo, director de CIIobine!t, 
Itire. Pe lICări a fost întipina.t de d. geDI»'&l Antonescu s'a ÎncIÎ-

cip. dI'. SWi~ pri:m.a.rol ora.lJ'U
lui. precum şi nUlDel'OŞÎ localnici 
şi ţărani veniţi din toate părţiltl 
sA salute cu entuzi9.lsm ur.a.le pe 
Suveran. 

Sluiba. ns~ulni _ ,_ 
intr'o bis6ricnţă veche de peste 
patru sute de ani, aJdUlSi aci în 
1932 şi refăcută în tooma.i. pie
să cu piesă., după. însăşi. dori.nţa 
şi sub supraveghierea Reginei 
Ma"ria.. CIlIre-i un mic monument 
de veche artă anhiteaturi. ro-
mânesaeă... ftl.INtJoucliA ,lin hlls
teni cu streaşini joMă, cu' tindă 
pă.trati., .. intrare având de jur
împrejur un ~·ea acela 
aiI ___ ....... ~~tl. 

Gust.u!l alffJ al· Suveranei a 
d,esooprlt bisericu1a aooa.stB în~ 
tr'o oomu.nă. LujenJl. din jude
ţul Mureş-TUrda şi FA a ţimtt 
să o pună în valoare, aşezâ:nd în 
cadrul ~ pajişti de 

pe dâmbuil din imediata 
re a castel!ullui 

Suver.wnul. Regina 
Arhiduce-sa ~ă.rută Îll 
ricli evangheIlia întinsă 
hm.-..vâ. .... - P""<>V}il<I.W. 

Seniciul divin il ""'"tUR1Il'~' 
Las.cu şi păr. Tatu'ka. 
~nbdi famiifiei 

part apoi pomelIi. şi 
me.itor nevoiaşe din 
S'8iU oTânduit în a.ş«mtal\>] 
tral"ea sfântului )ioo.ş. 
p.n.i io ..... ptollo o&h-., 

stân<:ă. Aci preoţii îşi 
suri.le in piorasă. . n 
guştii urmaşi ai U'lmiIIK'fA II 
~d .Ia oIIal'tă În 

sacre, în a.dâ.nci evoea.r.. ~ 
După Slujbă, Nn',p,JOft/ .... 1 

Da .Mamă şi m6Dlbrii 
J'e§al1e s'au înapoiat la 
loCuitorii 1lăcând o 
~. 

eaV91erii ordinnlut.. "Mihai Vitea- nat pios în fata mormântlului 
III" şi de şefH 1l.ntorităţUor 1000ale. Regefui Oarol 1 şi a Regânei Eli-

In pra~lll sfântil.ui Iă(.~. unde saoota.. 
odiboese sufletele marilor noştri In cw1:.ea m.ănă.stirei s'a Între
re,i, generalul a sărutat evanghefla. ţinut apoi cu ~\'"alerii şi 00 şefii 

en care a f~t primit, in frunte. autorităţilQ!l' inte'r'esându-se de 
unui sobor de preoţi, de P. S. S. pI!IO'bJemele şi nevoile lotcaJe. 

SOLDATII BOLSEVICI SE PREDAU CU 
~oopul Dionisie al Cetăţii Albe. La orele 12 s'a eerYit o masă. 

Sta ineeput apoi oficierea pa.ra.s- sobră la plalatul episoopiei. 
tMului pentnJ Regele Fentinaod La orele 1~30 d. ~ An
Jntogitoml ,i Regina. Maria. aem- toDescn a părisit Ool"tea de Al'~ 
tata. mamă a răniţilor din ra!JboiuJ geş în uralele muf'ţimii ~_şi 
mondial. Slujba. religioasă s'a sA.~ aclamă dintoa.tă inima Qmu,:l
l'iJ'9it; de P. S. S. episcopul Dioume ri.t<Jru1. 

BERLIN, 21. (Rador). - In 8ee-1 ..Na aveua clreptul -n&.ntracem I ~ se detoreşte 
tornI de Nord al frontului sovietic din luPti. In fiee&re Jupti. ne-am şi dau 8et8ma că. ar pute 
mii de soldaţi sovietici fÎ un JmU'e aflat intre tr&pele geanaae fi mi- tratament ş,i apoi ştiu ci, 
namă.r de ofijeri au trecut in rând a- traHerele oomisa.rilor politici. Cine mkă. 1Mefta.t'e este 
rHe germ.1M1e. Printre acieştia. din nu l'ă9pande cerinţelor eomisariIol' moartea. 

u~ă se afla şi eă.pitallUi VasUi~ politici ~te judeeat de eitre ? ~ Se 8pUlle8& 8OH.Jllor-j~1Ii1 
VIei Novfkov, profesor la şcoala nu· te ma.rţia1ă, dacă nu a fost dJDalll-. viaţa in eelelalt ..:;. 
tita.ri din Petersba.rg. te ucis eu mitraliere.le. Nu. este. de- e. }'<O"n era 
Răspnu7Ând innebă.ri ee 1 s'a ci, an alt mijloc de eeăpa;re·de aee- rea decât ~.Rus.ia ..,.,. ........... 

pus, pentruce nu astfe{Cle mare nu- astă 908I'tă ddt predându-oe. Da- ~t capitanul .. Vasiilitl'ici'l!:itu 
măr de bo~vici trec la germani. el că soJda.ţ8 na se răsrite8e Impotri~ k(A'~ aflasem dela SDIDIliji . , 

~ ................... _ ....... -.. -....... . a dedarai: va terorismalui comi8aritorproDtko.i. razi" fanejionari ai 
sovietic ,cari vizit&seli MEMBRII AMBASADEI ........... ~ •• -.-..... -•.• -•.••••.• '.-... -., 

FRANTEI, ITALIEI SI FINLANDEI DIN SOLDATI~ BOLŞEVICI 
Franta şi alti tărl, că "riaţa 
este mult mai ~ Dvl ..... 

daţi na puteau sti ~ 

RUSIA IN DRUM SPRE TARA dezerte~ză ~In cau~. t~roarej 
, comlsarJ)or politiCI 

veau posibilitatea. de a 
comparaţie. 

Sotia DDIllllÎ căpi1aa, 
zonieră,impreună ea uevellttlel IBTANBUL, 21 (Radar) - &'Ze, de uNde îşi 1)()T oonti:N:ua . -.,..1,0 ~l. . 

~uZ agenţiei DNB drumtd 8p'1'e Ankara. BERLIN,!~ (Railor)) -In I toritat"~ mloofitare germ.aae, de- ofiţeri. a făcut şi dâ.nsa 
asemănătoa.re. Toate aceste 
erBAÎ Dt uniforme şi erau 
Pentru ele lucrul era foart~ 

~e: Membrii ambasadei f1'a~ ziua de 19 lulre un detaşament zert&ri4 bol§evici au declarat, 
Membrii ambooa:dei itattenle la, lJf OSOOOtl, ,,. ,,~ de apro- ge1'ma~ a întâlnit la ,Est de la.-. că au desertat din caMZa COt'1M

ia IJ08lCOro~ în mlmăr de· !8} a.. 
808'it in localitate Kars; îm.pre-
1I9tă C'N- -.hrii ~ fi~ 

rimatW 60, sunt in d1"Um spre eul PetpU8, numerOŞi dezertorI sarilo1' politici,· care au tmPUŞ
fron.tiera tai"cooscă, tMde 1?Or bolşevici} având armele cu ei cat m.ai mulţi camaraei de ai 
ajunge - se et"ede - in O1't-, şi buzunarele pline eu muniţii. lor, deoarece aceştia S'/J'U.W>.3e-

DCCC m.,. ... La tm..-rogalOrul zuat ae au· ră că orice resistenţă in faţa 

1'&1, de a trage 88Upra 
germani. Li !'le ~llnMM ci. 
trag VOr fi torturaf.e, 
masaera.te.t nfrebată, acea.sta,1.1I [et._.'c._.":'._."::.":'.':'.':._._.~.:'._._ •• :.-:-.~~-.~~-.-.... -.-.,::e-.-. "c •• c ........ _ .. _.~. trxpelor germane este inutilă. 

Dezertorii au zpu:r că au luat 
armele cu ei, deoarece 'V1'oiau 
să aibă cu cre 8ă se apere in caz 
că ar: fi fost surprinşi de comi
sarii politici în timpul fugii. 

E gata······să isbucnească revolutia 
in· :·A.merica daeă se vor mai cbeltui 3 

<' miliarde de dolari lunar, pentru Înarmărj 
. W AStDNGTON, 21 (RadO'r). cheltm şi lQaIÎ ~part.e tno..i milli- de Î-umnări SiatJele Un~ ,'or 
~ 8Ig6Ilţiei "UNB" a.Tde dolari pe \bnă pentnJ. ma.'r- trece prin dificultăţi eooU{)lnioo 
...... : .. mări.. Odată trecută ooOju.netu- si sociale serioase, a inclleia.t d. 

Dupi ..,A.sSoociarte Pft.&s ... , IS&- ra favolra.bil:ă 8I6tiuală., creiIată .Î>owney. 
_~1 demsoerM Downey a de-
eIaIlwt, într'o ~ţlă seiel'6tă a •••• -..... _ ••.•••• ~._ •.•• _._ ••• -•• -.-.-.-.-.. 
mrmsiunfi miLa.~re a 8enatului., 
că ar fi CU ptlltintă ca să. izbnc
~ O l'eV'wuţie, dacă se va .... _.~ ................. . Un IJomuni" din (Jon'tan,a, 

alo,' eOiJdamna' la moatie ,i fl'l3tmta' 
a determiJeut pe patru indivizi să mentină 
luminatu. uzinei electrice pentruca uzina să 
goată fi reDerată de inamie 

o des.m.intire a EI 
agentieI D.N.B. 

BERLIN, 21 (Radou-),. - u
oolJe posturi de ~ stnWn,e MI 
dif1.:lMt ştb-ea.. ~ oa.re gene
ralul gennan Guoorian 3. fi fO'St 
rinit în apropiere de 1oca~iU-.tea 
I..oek, unde ar fi fIost ficut pri-
1IO\'D!Îel', ba. chiar a.r fi mu.ttt. 

Cereurile rom.,."tente au de
eialra.tagenţiei DNB. că a.ceMtă 
~ mI MtAJ eDlOtă, ea fiind 
~i1lă de orice temei\. 

BUCUREŞTI, 21. (RaOOr) •. _,1941 pe 4 indivizi deJa Uzina Eloo· 
Comunicat. Individul FiJimon Sâr- trică din Consta. nţă să menţină ilu~ 
bu. CQDdamnat in anul 193'7 la 6 mtnatul în timPUl nopţii pentru ca 
luni inchisoue corecţiooală pentru ~ să poată fi reperată de ariile
activitate comunistă, a fost 00ft- ria şi aviaţia inamici. 
damna.t In ziua de 4 ,Iulie 1941 • .Ia Sentinţa de condanma.re la moar. 
moarte, pentru uneltire impotriva te a fost exoo tată În ziua de 19 Iu
ordinei ,i siguraţei publice, fiindcă iiI"".. 1_ o I

U 1~ .. ~ 
a ~rmfnat In ziua de 22 Iunie .v - e. - re e •• "ttI. 

Tipografia, ,~unca", Timi.şoa.m 

eeste poveşti, ea a rispWlS, 
âtatea ori auzÎse aceste MIri, 
din go.ra. ofiţerilor superiori, 
n'a.vea dece să nu le creadă. 

BltIsEuirii DU pi,IL .... UI,..I1..IJ. 
1 milion şi ~tumătate ".II'~."""!.;'" 

BERUN, 21 (~). - Co-larma.taboiIşcdC'ă,in 
l'espondren.fIu:l" &g6ll1liel "Ha.Vft1;-' săptiimani de ră.ZIOO1U 
OFI" tria.nsmi1le: . ~ UD mili~.'" p; Jttroălla.re~IPI· 
După cum se aRă dÎll cerow.i I Ia această. cifră Ull se 

OODlipeteate, denme de toată în-I În 8eIa;mă numărul ~ 
c~ pidnlerile suferite de zoni6ri.· 

Stalin' n htst numil III 
.... al . DPiiriiriă Rn'i 

:i. r maresalul Timacenko comrsara 
BUCUREŞTI, 21 (Rador) -1 porului la apărarea. 

După o informaţie dată de po- iar mareşalul 
atul de radio din Moscova, Sta- sar adjunct la acel~i 
lin a fost numit comisar al po- ment. . 
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