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1. ~lefănesc::u .. p ..... t e-am spălat în sânge ne· 

ŞI i\ D!\f 1NISTRA'J'IA: 
t<;m. ungureanu. cOlţ cu 

·• .. ll\IltUI!'I~D de Sflvoya, Timişoara 

dreptatea, iar credintei nQastrt 
i-am ridic<1f- azi, catapetesme d~ 
lumină, care ! t~ lar, sus, p~ ceru 
liniştit al Eurooei - prin fapte 
şI lupta Eru"ur iluştrI tu 

Prof. MlflAJL ANTONESCU 
vicepreşedintele Consiliului de mmiştl'l 

A pare la orele 12 

i~ni s'a tinul un consiliu '_ . o. Rnosevelt a dt'Clarat_1 

~~e ministri si militar "DD~ RUSi .1t~p~l2ll:1~gl 
~ la tipat si Conducătorul sta'ului. d. general d U t a t D ser. It IEI U lUI m 1111 D t 

neseu - si intre alte probleme dis- natiunea va trebui' să ,facă fată unor riscuri 
~'a_ .b01ărÎ~ si' r~g.mul. ce se va grave şi armata se va găsi, peste două luni. 

!..anl~lIor, -!nVa!lzllor SI famlihho. In stare de disolvare 
cazuti Jn razboI . 

11I."\lU,[\<L:I~,).1 1, 22 (Radar). - Nicule8cu" comandantuZ militaT 
~ avut loc la PZoeşti" in al OapitaLei. 

NEW. YORK, 22 (Rador). .;.... exprimat speranţa că Congresul finită, fie pâni la revocarea. ei dt 
Corespondentul agenţiei D.N.B. va. sancţiona starea de criză Da- către Congres sau de către prea 
transmite: ţiona.lă fie pentru o perioadă de.- şedinte. 

ConducătQrului Statului" CO?6suiul de mini§tri a'a acu-
spre front, un Consi- pat de problemele economice În ·,.Associa.ted PreE!s" anunţă că ..................... - ............. ... 

mini§tri şi militar. legătură cu producţia, preţuri- preşedintele Roosevelt a adresat 
luat partednii: Mihai An- le, ~prot>ÎZionarea şi transpor- Luni la amiază mesajul anunţat 

vice-prf:§edintele Con- t'l!'TSle[ de prob~e ~mini:'tra: Congresului in care a cerut pre
de min~tri; g6neTaZ Ia- t1Ve fi ~ organ1.Zare.l~ ~gatura lungirea serviciului militar pen
ministrul 'Apărării Naţi- cu ~eg~m,,!,Z BasarabIe. Şl al. BUl- tro soldaţii activi, garda naţio-

MM. LL. REGELE MIHAI I. 
'şi REGINA MAMĂ ELENA 

al Di . t' p cam/net §' de probleme 8amtare oală· ..ui« al Y • 

gener . ml ne apes- §i de organizare militară. ŞI reze~~~U Qrot' stagiu AU VIZITAT SPIlTALELE CRUCII ROSII DIN S!r:~u~ 
e\'l('l'jlr.llJ.~'tT'U de .1:~terne; p,Tof. D. general Antonescu a dat este a.ctu&lmente"de,UB.an., ' " 

~;Rumstru.l,ag"Wttl. i'li8frucţiuni de ~din: getWral.R.i. _.!l'entra a-şi_}DOtiva_- cere~ SiNAIA. 22. (Rador). -.bi di· 
generu. Pg.nt,..,,· "'b ,. l' ~ .. ,r· . . miliea·';; MaJestj.4il ... Lo~Regele , -:-:-'". ...- se· In egatura cu regimul ce ae va preşedintele Roosevlt a decl.a.ra.t ,.. ,..... 

Auguştii oaspeţi erau insoţiti df 
dnU prof. Petre Tomescu ministrul 
Să.nă.tăţii şi Marius Georgescu. de 8~at la mtn'!8terul A- CTeia răniţilor, in'Valizilor şi fa- că da.ci\ nu seva prelungi durata Mihai L şi Regina. Hami Elena. au 

Naţwnale,· §' general miliilor celor căzuţi in războiu. vizitat spitalele ,tOrucii Roşii" de Suveranul şi Regina l\lamă s'a1l 
serviciului milib.J!'" '''Pon., "'1l aeI. Instalate la căminUl ofiJerilor ,1 intreţinut indelung. cu l'ăIlîlil apoi 

• •. fi) d trebui să facă faiA unor riscuri hotel Caraiman. " au plecat la Bran. , 

m,n,slru . nlJ u' /Ro,el'; ::~el:::a::a::=l= ••••••••••••••• _._._ ••••••• ~.' ..... ..,: 'Pi,.'.' lerni'natulu; "l3n'to' Congresul. a spus d. Boose-
,._IlI"'-"'l,,~, •• ~2(~) •. -: In bastru, dina Elena d. Bungeţia- velt, trebue să-şi asume respon-

)) 11 1~~ crt., d. nmustI"U lliU, vicepreşedintă, părintele sabilitatea de a menţine efica
~etb. lDSOţlt de d. ma· Mureşanu d'Ill8. Mureşo.nu dina citatea arina.tei. De a.tunci de 

, ŞI. de d. ept. Ionia.n...:a- Diamandi: ' câ.nd durata serviciului militar 
cabinet, a vizitat spita. . Au fost vizitate saloanele cu s'a fixat la 12 luni, condiţiile s'au 
~c l~uil ~~ rănitţi şi S'clla de ~ese un~~ se I schimbat simtitor. Situaţia in· 

EuDluarea pl!lJPtietiililcE 
urbnne EIJtEE.$li lr~tute in 
patrimoniul statului 

~""';llaIOr ~:" lua. masa de seara, d. mmistru temaţională a devenit mult mai ... mvuic cir. Stalte Dră- stâ.nd d bă 
BUCUREA'l'l, 22. (Kador,. -" putea constltw mai mUlte comtstu-

dnii cpt. dIr .. MihMles- e v,?r . ~ fi~re~. gravă. decât anul trecut. Ea cere 
.J_ T Dsa a tna4 vl'zrtat ŞI a.telierele ' • _ W A 

-"~"'""" Ull. €IO<kJiru. instalate în loool'Ud spitalului. 1 ca a.rma.tasa fie ţinută lD nu· 
IS, ministru a fost eoodus de D. m&nistru şi-a. exprima.-t mul-I măr oompl.ect şi gata, ~tru ~ 

Angelsesu.; fost ministru ţumirea. pentru felul cum este e'eventuaJitate. .' , 
~)Tnj.ei Naţionale, preşe- ' . 

Crucii Roşii, sectorul Al- organizat şi condus spitalul. . ,La slarşit d. Roosevelt. şt-a 

~ ...................... . 

Monitorul Oficial de azi publici Ql'

mă.toa.rea decizie: 
Se va institui in fieCare' judet 

câte o eoDu8iune pentru evaI1J&re& 
proprletăj::llo~ "!ll'bane evreeşti tre
cute in panbnoniuI statului pe ha
m Decretului Lege. din 28 M&rtie 
194L 

V 1-e tel e -1 n ce n d 1-a z a" ". -p'"' a;"": d" u -r -II e· . Comisiuni1e' vor fi alcă.tuit~ din: 
.:. un delegat al centrului ?"atiooal de. 

S .... d - ă i ' . român1zare,.şeful serviCiului tehnic 
pe~ansaopreasc naJntarea J!ermanJlor. &1 jndeţului,(şeful serviciului.ro-

'_"""'L"'" 2:2. ,( Rador). - fiir.d că drumurile nu mai erau I au' putut ocupa regiuni intin8e teciurii sau arhitectul primăriei 
toate dificuttăţile Care practioabite. pentru vehicu.le. ' . şi 'şii &tropungă fortificaţiile 80- oraşului de reşedinţi sau al priJnă. 
, mereu~ t::upe,~ getmane Cu toate.ace~te greutăţi, for- vietice dela frontiera. s01Jiet~ riei ol'8llului în oare- se fac ewluJ... 

au In;eg'l-Strat auc- maţiunile germana- finlandeze finlandeză. " , riIe. In mlVlieipiul Bueureştl se vor 

ni ai caror mebri tehnicieni-a.rhi
tecii ,i inginereia vor f desemnati 
de centrul naţiollSl de românizare.) 
Comisiunile se vor constitui şi vor 
incepe a funcţiona în fiecare judet. 
la termenele ce vor fi fixate de cen. 
trul naţional de românizare. 

Comisionile vor putea foncţion. 
şi in prezenţa numai a doi din cel 
trei membri din care sunt compuse. 
UnJIl din aceşti doi membri,. va 

trebui să fie delega tU} centrului 
naţional de românizare. 

Comislunile vor lu~ra după In
strucţiunile Centrului naţional de 
românizare. 

itmUWcc~lJUe. tn sectorul de ' 

. al frontului de Est. ---------------.--------------------------------incedia8eră pădu. .. C::ontriLutil Lă .... tene cu Indi:i1e~ Statele de sub protec~ Comparâ.n<i realită.ţHe de a. 
t~ d.lJl cap~~a Basarabiei, cu 
mamifestud Ftihreruilui şi nota 
Germaniei către Rus1a vedem.. 
~ aceiaşi forţe OCulte,' iudaice. 
cari ştiu si tragă profitul maxi~ 
mum şi di·n anQ;rthie punând în 
lucrare cele mai atrăgitoare 10-
*oi, se manifestă. şi azi. 

regiuniZe de frontieră' torat englez d!in Sud'U:l Afrieei şi 

c~:~:ae::je~~~;ăţr:; p~,',~ue' iJa.,a.ca.&i'.i I =n:e~u:,celea l~tine din 
filandeze. Jnsă, acea-- 'tJII""""T. ' ,. Y , Aceste. vize erau itine.t"8..ri.ul 
continuat drumul lor~ Anarhia bolşevică de acum 23 de ani. . - Bănăţeni pe malul parcurs de acest co1as de om. 

fost nevoite să poarte Nistrului. - Un plăcint&r de ieri' şi pauiotarzii de azi.' hărţuit de poli'tăa asustro-unga.ră 
echipamentul intreg: ar- de TRAIAN BIRAESCV până la izbucnirea. ră.7lboiu1ui 

: rrluniţii, provizii, precum şi . . .' A mondli:aJl. De oonicuo:'sul său llA1 

special - dat C" d D·
23 

d . , : . ., f~, ~~~d ra1edacţie,~ţ;,~mAd - am puitut profita, el având o altă. 
an , aeu.m e &ll'1, ,a~ Iliuu. m n;l'a,. ,ea Ina4 !.41~u e- ,. dIim W lt ba-

.... • trOOllrt Prutul,' OUD..oşooţele mele: puta.t de către basarabenii. Mai mJSl~e . p~a ~ un a de Hsedlu In Sulu asupra realită.tiio~ dintre Prut exact era întoomai,.~ unul ce-şi Sâra;~n ŞI ~ ~~l ~~~; , lta ceeace ştiam din lum.rile ,1't1~ aVAB- orig1nea. de acolo. vestitu,i ~ Sosiţi IK: ~e:~eA C8.1 .:8. ~'-'~-
22 (Radar). __ N. Iorga şi la. ceeace ~am' cetit; Cătărău. <!ă:r'uIDa. i s'a atriJbuit is-I nau, am gaslt &leI m plină acti

'~'UllenltU1 age!lţiei u DNB" in rev .•• Viata' Român€ască~: : ele. ptin"a. dela Hajdu-Doţog şi care vitate ferme-rtrtii d1solllltiei~ pro
ştireadifuzati 00 po~ Al. NoUT. Cam în aceiaşi !5ituatie-' la" I~i,'in localul ~i Cultu~ pagandjştii mdeo;.coniunişti, Catri 

, radiei Londra, că genera- ~ Jrăsea.u şi ceia1alţi 8 bijlnătenă, I\<IJ..P..îsi arit&. cu m.ândrie pasn- ut"Jtli.reau" cu atentie ori şi ce 
'. a proclamat starea de 7 lU"df-'leni. trf'! mapedo-rotŢIânl .portul prevăzut cu toate vizelec\lrent. Care DU se incadra. in 

Ul Sh'ia." , între cari şi pr@f. ~t. Noe, ţărilor dle pe ~ent.. începând procesul de an.a.rhiza.re. 

\ \ 

La Chişinău, unde eram S'\llJo 

pectaţi, nu era mult de făcut. 
AOOasta mai ales, că in acel m().. 
ment au inceput să sosească a-, 
c..oloşi . soldaţii iudeo-comunişti. 
dezamt:aţi şi a1un~aţi dela So
cola,. . und-e a c(':;;tia , Cl .• dc'taşa
Jll€!IllI;e saarlta,re" au pus la. esla 
lJIl oom'Plot. Planul era. ca prin 

(Qo.nQnWl.l'Ie in Pro.g. 2-a) 
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e LA CINEM 

. Un adevăra' plebiscit euvopea~ ~l!,~I~I:m~'~~I11~~ » ii IFiI IA. IL ~ 
pentrll vicloria Germaniei şi aliaţilor e CINEMATOGRAFE 

·sut-e de milioane de oameni le urmăresc lupta cu siguranta în victoria germană <Japiwl: "Dreptul la dra-

BERLIN, 22. (Radar). - 1n jln Norvegia, ea. şi-a făcut apari
aproape toată Elll'ODa. se dt'ce aC'~ tci1l. ro .. t ... "t.,. n ... I"' ...... I. _ .... ~+ .. __ 
taJmente O acţiune de propagandă, l~e]or _şi ~aţadelor caselor. insotl: 
care seamănă eu un plebiscit şi ta de obIceI de fraza unnărtoare • 
simbolizează interesul cu care sut.. "Victoria Germaniei este şi victoria 
de milioane de l'ersolln6 urmăre&c Norvegiei. 

turnului Eiffel. Ea este la buto- goste". 
~Jia ! .,.,_A.la ... ~ 00.0. :ft1Q.rc-" • 

.u;;~tutfndeni, ea fnseamnă slgu- Apollo: "I~ma p~~g~:';, 
ra.nţa in vietoarta germani. Corso: " Vleaţa fara gl'lJl • ............ -.-................ . 

lupta Germankl şi dorinţa lor ca PietonUI (jin oraşele Olandei şI 
Germanb. ,11::rile care iJl-au legat ale Belgiei zăreşte litera..,V" scrisă 
soarta de ea să obtiJti victoria. in mij)oeul drii7.iln .. ,., t..nfoftr ... lo •. 

Un general german 
a căzut eroic În fruntea diviziei sale Aceasta actiune de propagandă In guvenlământm gt-neral ea e'lie 

. - ro' I "--to t o BERLIN. 22. (Rador). - In Inp-se manifestă :nin aparţia literei sc'rlsa pe ga un. fi rro~ m 
A -. - • t t z· ... r~J'" tele de pe frontul de Răsărit. Il că-_.V", rare csL' ini;iala cuvantulUJ gaSIm In oa e t..,,, ,. 

manda sa., generalul Lancelle. fost 
comandant superior 111 batalioane· 
lor de asalt. • ... - Pa . L..XI ,,- deasupra zut tn fruntea diviziei de sub 00-vieto.-il'l şi 'li. Idnlbol al siguranţei a.a m, ea su.uueeşw 

'rietoriei gerrtlane in lupta ei pentru _ ............................. ... EI lua.ae parte ,i in răsboiul din 
1914-1918, în calitate de coman
dant al unui regiment şi fusese de
corat cu ordinul ,.Pentru Merit" c~a 
mai înaltă decoraţie germa.ni dm 
vremea imperiului. 

Europa, simbol1a. cue nu are drep- 1 nsemnările unul artist 
tol decât s('r!e a cărui flamură nu 

::::oecu .• ·.·tragerea, oi numai vie- Cernăufii 
Această literă "V" domini ai

peetul striziIor Il nenumirate oraşe 
sub ,ocupatie bolşevică 

de pe continentul europea.n. Avioa
nele o trasează. pe ee ... Toate postu
rile de radio o răspândesc pe calea 
'1IJldelor. 

Cine a trăit în Basarabia sau 
Bucovina sub bolşevici, ehi·ax o 
singură zi, va PUiI'ta cu sine o 
viuJ.ă. întreagă amintiri triste ce 

Gct ~ePB (iEOnG~SCV 
dar nu vrea să spună. 

La urmă, a început să se creadă 
ci veselia jidă.nea&eă se datoreşt.e 

.... 0 •••••••••••• 

PaUH este sănătos 
H"~IIIUIllIIIIIlIlIllIIllIIIlIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIllIIllIIIIIIIIIll . nUu~J~e ~iu::~ .. "caza-

unor informaţii primite de ei refe- Roma,22.( Rador), _ Pres~ 
ritoare la războiul din Apus şi nu Sl:'! americană a răspândit ştirea ca 
credea că lucrurile vor merge atât Papa s'ar fi imbolnăvit din cauza 

I~A CI NElU A 

"Â. !~O IL ILO" 
Doi fraţi, două vieţi, dOllă ca
ractere două destine şi o f~mcie 

într'o puternică. dramă 

sentimentală. 

III 

nou film 
de mare succes. 
Un nou triumf 

= 

al filmului german. 

ALBRECHT SCONHALS 
GUSTAV DIESSL 

:A.NNELIESE UHLIG 

Inceputul Repr. 5-~I-9. 
Dumineca şi sărb. şi .a. 
orele 11 ţii 3 d. m. 

nul roşu" este şi cunoscutul ~r· 
tist Pepe Georgescu, ~ost SOCl~ 
tar al '1'eatrU!lui Na.ţioo.a.l dm 
Bucureşti. Stând câ.~eva l~ !,& 
Cernă.uti sub ocupaţia boI.şeVlea, 
şi-a adunat impresN[e înt!"'o bre: 
şură. revela~;, ~ c~mtul'Url 
adevărate stapamru roşie. 

Intuiţia sa artistică a ?a.? ex
presie fid~~~r~~,vl!. ~ 
cari ni le înfaţlŞea:m, mtI' ~ ~til 
viu şi cu:rgă.tor, în toată gOhCIU-

nea lor. . 
Broşu.ra începe ~ O d~:r~_~ 

a clipelor premergatoare mr.rarll 
bolsevicilor din care despnndem 
~t pasagiu suges~v.! .., 

Era o nelinişte colectiva. Pnvlrile 
trecătorilor păreau neasigurate ti 
ingrijorarea creştea. odată cu ru 
pândirea diferitelor svonuri care de 
care mai tendenţioase. Pe feţele ro
mânilor din Cernăuţi, crispa:.c şi in
trebătoare, tremura mânia provo
cată de veselia jidanilor. Străzile 
Iancu Flondor. Regina Maria, Şte
fan cel Ma~ il'l Piaţa Unirii, deve
niseră mahalale de ghethou, Iar 
"onul semit se amensteca ţipător şi 
:b ... -1. "" grotesc cu obrazniea plescat~ura a 
limbilor slave. 
Obrăznicia jidănească ajunsese 

Ia culme. Pe strada Iancu Flondor 
-locul preferat de plimbare al cer· 
năuţeni10r - grupuri de tineri jida
ni ocupau trotuarele sau se plimbau 
în cete. silind pe alţi trecători să 
coboare trotuarul ca să le facă loc. 
Erau predisDusi la scandnJ şi pro
vocările nu încetau, Romlinii -tre
ceau ingrijoraţi şi vorbeau mai 
in 1'!OaDte_ 

de departe. se va produce o trage- unei istovirl a nervilor. AI f11t 
~e:.cum nu-şi putea inchipui nime- Cercurile bine informate ale Va.- arma LIJH 

Jidanii care cunoşteau foarte 00- ticanului au desminţit această şti· )'((urI ~Iart&ll 
ne că în pretenţiile sovietice intră şi re, pe care o califică drept tenden~ ffilde Sessak, 
oraşul Cernăuţi, spuneau că Ruşii ţioasă. Un mare film. cn'mm' al, a 

ân Ha ............... ~. 
au cerut guvernului rom sara- senzaţională acţiune este 
bia şi Bucovina numai până la Prut. Ce.i,i şi răspândi,i impresionantă şi 
deci oraşul Cernăuţi nu cădea in , 

planul de evacuare. Această. infor- _, E C OUL' Incep. Repr. 5-7-9. 
maţie se răspândi ca fulgerul şi lu- 7 Duminecă. şi sărbători ~ 
mea Se mai linişti, spunându-şi că z:ar de cara; românesc orele 11 şi 3 d. m. 
are timp să-şi evacueze bunurile. Şi .. 1iII!------------____ . _____ I~ acest avon a fost lansat de jidani 
tot cu tendinţă. criminală ca popu
laţia să nu aibă timp să-şi salveze 
nimic şi toată bogăţia oraşului să 
cadă In miinile lor şi ale ruşilor. 

Pe străzi era <> aglomeraţie de 
nedescris. In Piaţa. Unirii, muncito
ri fi oameni fără ocupaţie stăteau 
cu gura căscată fumând ţigară du
pă ţigară şi w.curcâ.nd până şi cir
culaţia tra.mvaiului. Şi peste toate. 
trona ca o sfidare zâmbetul perfid 
şi revoltător aI jid anilor. 

La orele 9 seara, posturile de 1'8.

dio româneşti au anunţat ultimatuJ 
dat de Soviete. Atunci a !Deeput 
adevărata panică. Lumea fugea de 
colo până colo fări să ştie ce trebue 
să facă. Populaţia românească aler~ 
ga pe străzi in căutarea unui mijloc 
de transport sau a unor interese ID. 
târziate •••• 

Se ăescrie apoi in1flra:rea. lor, 
cu tot şirul persecuţiilor care au 
urnl<!t F;:Î suferinţele îndura.te de 
români. _ 

lA CfllNllEIMfA "CAIP>IIJOl 
mllllKllllllllllnnlmlllllllllllJllIlilIIllIllUlNlIIllHllllIlllJllWlIlWlllWl1I111111"l1li1111111111111111111 

O dramă în munţii baNarezi 1 

. I 

IJEEp!ulla drug 
Cele moi frumoase peisa.gii ale acelei r~uni filmate În 

unei acţiuni pe cât de sguduiooare, pe a.tât de umane. 
I>ot!f.rstele ale filmuiui german : 

MAGDA SCJ:U~1lliJJilB PAUL WEGENEB 

IlIInlllllllllllllllllHlIIlIlllllIIlllIll~lllIIllllIIllII""1l1l111 

Dacă fntreba cinl"va 'Pe Vl"I'un ji
d!l.n da~1i nu a aU'lit ceva nou. sa.u 
de ce atiita dinoziţil! ~ ne9mul }nl"_ 
r1'l!ltl1lnr1eau obN\zni .. flIl I'!ehivne Iă, 
sând să se inţeleagă că ,tie multe. 

Acum ,.anld ~an ridieat zoril,.. 
asunra Cern-9utiIor, broS'U!Nl 
dsa1e .,IA Cernăuti snb ocuoati~ 
OO1şevică"_ oonţmând fante vă
m'te FIi b·~ite. e menită la o ju_ 
d~U I"are ne ~nwtĂ "'~l~t~ 1'l1-
crutrl, De Rocea ~"'. merită să fie. 
mai ales 8 zi. cetită. 

Reprezentaţille încep la orele: 5-7-9. 
Dumioeca şi săr.oo.tori şi la O'I'ele 11 şi 3 d. m. 

aarprmdIere si captureze dinaa- n·iu şi Benoorul de atllncia, Ti- necinstit? Ce repereuraiuni a a-I oonsimţia să se predea.. Trecute Pentru a putea. servi ca.\Ili~"~!U 
tia Şl guvernU!l roman şi să. pn.- ghina 00 altă dată, împreună cu vut asupra activităţii noastre e- r>este Prut aceste rămăşiţe de a ll!U fi suspectat de 11l(]1~:C!llll 
al.a.me repuiblica sovietică. regretatul. Ca.sie..n Muntean ne· venimen.tele de pe frontul MoI- unităţi duceau cu ele nu numai niştu, oare au orga.nimt o Vigilenţa autorităţilor noa· am oprit pe malul Nistrului Pe dovei? twa răz_. ci !Ii pârjdl şi jaf să reţetă de spionaj. ~!F"1I. 
stre, puse în gardă de către Ull drum am fost - găzdluiţi pela Cu faw, ateM:ă la. front btma în satele moldoveneşti. fa:cultătfi teologice din "'''''--.''~o bănă\eon. care In procesu.l ce. preoţi U!lii _ ei r1>jI, :io.r noastră armată a inceput de=:. Incă la !neepmu.\ anarbiei şi si licenţiatuI facultăjli de 
W'ID&t în contra uneltin10r iu- cari simţind adierea vântului lui. marea :xma.~lor 1"Il;S~ti: ~- din OOU2la şi a comunicaţiilor de- din Lipsca, Avram "TU!!.,..... 

deioe deJa Iaşi a figurat cu \lSEU. Anticrist, ne-au primit bine. =.te mtrega. ba Ş1 div,Z1l ;U' fect1lO!!se • ...,; adesoorl imposi. fă ..... Ia Cltişinău. pe 
do11imu! .,B...," a Inlăturat pri. Pe frootu! din Moldova proce- aei'? &U. fOBl; desormate. de ca~ bile. m'am reintors la Chisinău. Aceasta pentru ea mai !ât>D 
tnejd:ia. Dar bolşevicii. evacu.aţt ~.2 d ~:--l ţi t . o smgura. compame romaneasca. ,.' i se anm.ce în faţă de către dela. Sooola tmde a căzut în ma- ""UII. • e \.W:IV II e a ~ el ru- E adevărat, că jumătate din e- oonse~~ fiind. ~merea con- _ 
DA noastră. , nenumărate ba.ric!, seştl luase propt>rţii. Detaşa- feetivu'l tor umtăţi au a.rt.ml- ta.ctuM mtre difenţi propa.gam.- titeii profitori ai 
corturi, depasite, ducâ.nd cu ei menie şi regimente întregi pări- cat mai :nte armele şi achi- dişti La dorinţa sa. Ia Tighina a mari", epitetul de "fost ,,_cc~_ 
ce 8Al putut lua în ultimul mo- sea.u .fron.tul devastând, incendi- ! pa.mentul pentru a duce in mâini rămas Casian Munteanu ajutat !ar'. In cofetăria acea.s1:a 
ment, au a.rdIus la Chişinău şi ura ind satele, siluind femeile în <Iru- şi spinare rodul jafului lor. Cu de brava ordonantă SurcJu <tin deau întâ1ni~ .bănăte:ili I 

lor în cont.ra. a tot ee e romA. 1n'Ild lor. 1:oaJte a.cestea a fost nevoie 'in V'..ai.dia. de lângă. Ora.vita., aju'Il8 v;a!U vre-o lmSltme pnn 
"nesc. Evident deci, că pe!Iltru no! Cum a făout fa,ţă Pomânia- mutte locuri, ea aceste tmită.ţi mai târziu primar în comuna sa b1a.- • 
'nu era prudem! _Ia ehj· mică l<ituaţiei, mai mui\ decât ros.şti să fie mitrali.te şi numai _tru ca apoi CU 8cnimbarec, le·,,· v,?", un:na p""tnJ de şi după ee apost~liceşte ~n;I ;~.gica, i? c~r? a î~pin.-;.o ~- c~ î~.cepeau să vmuşte în ţă_ ~lVptl1U!1ui si fie dat afar.ă dip 1 rea pactriota.rzilor zilelor 
luat-o prin Şatele c:1Iin,tr~ Chişi- ) udia unu! (:!~a.t mal mult dt:'~t rlni eel mai !r.dtr~ restul sfuJbă. . . Traian ... !-"~Mt.lI""~ ... 
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ne le. e r . an·, c mii n e Statel~ Unite H~enţ~t~!~ ~~ r~vDlntie 
ti _..., _ _ . PrelungIrea duratei ser'l1.'luhu mlh~ar ii prevacat 
contIn ua urmarirea ŞI incer- o mare agltat!e I!I ramh:rUfi! 5!'J~dat~lor care 
cuirea bolşevicilor în retragere au inceput să se revoHe 

sovieifcă cUstrusă li altele incercuita l:!?!!.~.!:~Ra::)·~;:ur!l; ~~bll~Îl;~!.~upă expira.rea termen .. 
de morti si prizonieri companiilor radiofonice de a duuzu lUembrii congresului primesc pa,. 

'!2 (Radar). - Dela 
~ral al FUbrerului 

~llboandEmelrlst al forţelor 

glia şi aerod:romuri situate 
Sud-estul lmsulei britanice. 

mesujoJ preşedintelui Roosevelt, re- chete întregi de telegrame de Pl'Qol 
în rit,. o forţă sovietică cu mutt mai "-'tiv Ia legea oentru prelungirea testare iml)Qtriva IWestni pl'Of.'et. 

comunică : 
de Sud a. frontului o· 

#!ltll1lOOle germane şi ro
",~qldleS6 pe inamicul bă-

J .• 'IN>IltUl frontului, opera
luptă continuă să se 
cu succes prin nimi
mare DU.tDăr .w gru.

înooreuite. 
contra. Marei Brl
germană. a sctâun-
trecută in faţa Coa-

a .Angliei, două 
cu deplasare total! 

tone, prooum şi o ve-

In Africa de Nord.a vioa.n.e 
germane d!e luptă. au lovit cu e
rel.1; 1<:1. TObruk. pu-L.i~ 1k: lIxtilt;
rie britCl.ltlidl. şi chei:UJ:ile portu-
hl!i Tobruk. .. 

Trei avioane engleze de vână
toare au fost doborite in lupte 
aeriene. 

Cu prilejul UllOI' înoercărl fă
cute in C'Ul"SUI zi!l.ei de eri şi azi 
dimineaţă de aviOl!lJlElle britani
ce de a ataca. coasta. C&ne.lului 
Mânecii, avioanele noastre de 
vânătoare f;lÎ arlileria amia.erla
nă a doborit opt avioane inami
ce, iar artileria ma:rinei a dobo
rit rulte patru.. 

Noaptea. -trecută avioane 00· 
gleze (!le luptă a.u anmeat bom
be explosive şi incendiare in câte 
va loou;ri din Vestul Gennaniei 
pricinuind pierderi neÎnsemnate 
în rândurile populaţiei civile. 

agl divizie sovietică nimicită 
peste 4000 soldaţi sovietici 
morţi. Prada este atât de 00ll

membil! Încât nu poate fi doo
camdlati socotită. 

PATRU MII PRIZONIERI 

BERLIN, 22 (Rador). - O 
divizie germani a izbutit si în
cercuiască la 19 Iulie. în secto
rul central al frontului de Răsă-

Prinţul 
va face Marti 

mare. 
Oei 4000 prizonieri luaţi de 

soldaţii germaai in zilele de 19 
ŞI ZQ Julle :tacu.sera parte bI. in
ceput din 18 divizil sovietice di-
feri~ ~i fuseseră adunaţi laoW
ti, pe la jumătatea lui Iulie pen
tru a. forma. o nouă. divizie, firă 
nici o consideraţie pentru al'1WJ.
mentul lor cu totul desOOmploo
tat.. 

Berlant 22 (Rador). - O for
maţiune de dăstrugătoo.re ger
mane au atacat in apropiere de 
M\liI'lXlJ8Jl1Sk o staţi'UlIle radio-tele
grafică a Sovietelor, incendiin
du-i prin lovituri de tun edi.fi ... 
ciile. In afară. de aceasl:a., se afLi, 
că la 18 Iulie, avioane de luptă 
germane _ au atacat mai multe 
vedete SC1VÎetice în golful Riva .• 

O vedetă. inamică. a. fost incen
diată scufundâ.ndu-se după. ce a 
făcut explozie. 

BERLIN, 22 (RaOOr). - Ou 
prilejul a.tacurilor datle pe fron
tul de Răsărit, in ziua de 20 Iu
lie avioane germane de lupti. au. 
doborit 65 avioa.ne sovietice in 
lupte aeriene, iar prin lo'itur! 
d.i.recte de bombe In aeroportul"1 
au mai fost distruse pe pământ 
încă 82 avioane sovietice. 
. In consecinţă, bolşevicii au 

pierdut în ziua. de 20 Iulle 9'7 • 
vioaJle. 

~~noye 
dec~aratii Dublice 

daratei serviciului mdit"i\l", cores- In statul Virginia. sold..&« dia 
pendental agenţiei ,,stefani" sem- divizia 43 au organizat o adevirati 
nalead. reacţilLlt!e presei a~Jlrri· camp~nie contra proectulo.l manif~ 
_o. testAndu-şl ncmu1ţwolrea sub dUo

ştiri sosite din toate centrele l'ite forme. 
mHitare ale Statelor Unite semna,- Intre altele, ei a.u distribuit ma
lează o mare agitaţie in râ.ndunle nifeste prin care cer congresuhd si 
soldaţilor eL; se revoltă contra. voteze contra proootuln1lui Ro-... 
proectulni de lege, menit să-i ţină veIt. 

UlIlllIIIIIIIIIIllIIIUilfllliIIIIIIIIIIllUUfIIIJ[llllillll!llIUII!I!!Ililllllllllllllliillilll:II!11111111I1111111l11111111111111!I111[I~lln 

Astăzi premieră la "CORSO" 

că germanii 1'llJl'
din greu şi fără. în
toată ziua şi cu toa.

, neprielDică care :in
din când in când merauit 

, ... TOKlO,22. (Rador). - Agenţia 
. • .. SOVIetiCI can lu~ I "Domei" aDunţă, ci prinţul Konoye 
iOOârJlre, au fost loviţi I preşedintele consiliului va primi 

Prinţu) Konoye DU va face comu
nicări senzaţionale deoarece politi
ca Japoniei. 8Ş& cum a fost fixti în 
principiU Ia 2 Iunie in conferinta 
ţinută sub preşedenţia împiratului. 
va fi continnată. 

şi dima. lor a fost in " Marţi pe reprezentatii presei japo
nimicită. • neze, cărora le va vorbi despre 

secto~ nordic al frc:m. măsurile guvemamentale necesare 
. Răsărit, trupele germa-I in urma formirii noului cabinet. 

în __ zi O PU-I ,. ............................ . 

=~=~'::~IGUVERNUL ENGLEZ 
diferite, adun!Lte 180- A F O STR EMA N lAT 
luptelor .câteva mii 

, stau salvat, trecând 
Mulţi 8iIIţii încercând 

,tu fost seceraţi de foeti 
germane. 

de luptă. a. rănlas 

AMSTERDAM. 22. (Rador). - prezideze p în viitor mal multe eo
Corespondentul agenţiei "DNB" misiuni ale cabinetului. 
&nunţă.: n. Law, noul 81lbsecretar de stat in I<'ranţa sub titul .. Une' fa~ 

L--X &ni la .. xteme es~- fiul fostului prim~ Studiourile americane au produs 
In legă"ULa cu rem erea gu-... Kl t . d Omedl'!' de heureuse", iar in America .,You. n& .. 

ul . b 'tan" ~- VA "-r" m.·nl·stm Bonar Y -w. &nUl aces a o sene e c vem w n le agen~ • ......,u"'" LtiIo ~ t, i" "'1 in Heart" şi a cunoscut pretutill-
a mai dat urm"'''-·--le amx·nuo"-'. D. Sand--· suooesoml dlni Law mare I"d.Sune car m lDlprcJurarl e b' 

... u.~" a. ..., " ~, tit b' ei deni succese. Căci pe lângă su le~. 
d Ca secretar financiar 1& ministerru actuale, cons ue o m acere pen-

NOUl ministru al informa.pilor . • C tru publicul de pretutindeni. Astă- tul antrenant şi vesel, găşÎln o dis· 
Bredan Braeken a. fost ani de zile de răsboi, este ginerele dlUi hur· zi Cin t graf l CORSO" tribuţie excepţională ce cuprind. 

dI • Ch hUl ema ou" ne A 1\cP'U'll't 
secretarul particular al OI 111"- C • . ______ ~ ~ _ _ _ prezintă tma din aceste minunate numele a trei mari vedete: J~·u ...... 

restn-c.~unii chil!. El este,al pat",!ea. titular. al .................... comedii, sugestiv intitulată"VIAŢA GAYNOR, DOUGLAS FAIR-
1..1 miDlsteruln1 informaţinnllor, crelat M t I f t FĂRĂ GRIJI". E cee'ace doreşt~ BANKS jr. şi PAULE'ITE GOD-are în Anglia ,Ia ince~utul răs~ului. . oar e!l unu os fiecare. Filmul constitue dela ince- f ~ARD" s~ţia .lui C~ap1~ şi parte-

I Trimtterea dlw Dafi. Cooper m mloistru ungar put pAnă la sfârşit o insăi1are de c nera IUl din"Timpnn NOI. "VIAŢA 
nHdPlUUt\IIll.22. (Rador). ~Ra- i Enremul Orient este "3Il 8eJ11ll dat veselie, de tinereţe şi bună dispo~- • FĂRĂ GRIJr' es~e pentro cele trai 

a. anunţat, că la sfârşitul , inse~ă!ăţH pe care f' ~ordă pri- Budapesta.. 22. (RadOl). - Fos- tie. , zile care urmeaza spect&co:llul săp-. 
I mul muustru, coordonirii întm dl· tul ministru de externe al Ungariei, " VIAŢA FĂRĂ GRIJI" a rulat tămânii. 

va in-eepe m Anglia "a I fetitele autorită ~ mHitare politice dr. Endre Pukyar !n.cetat din viaţă .. ___ - ______ _ 
a raţionărli produselor I !fi administrative de acolo. Duminecă In. urma unui atac de inÎ- P"':"Ire7,~nhtţii la 3. 5, 7, 9.15. 

\ Lordul Bankey va continns să mă. 111Il1l1ll1l1l1l1l1l1ll11l1111l111111l1111111l1l1111IlUnUlll1l1l111111I11UHlIl11l1111111ll1IllHl1111111lI111111ll1llU1Il1I1ll1l1lUlIlIl1IU 
in ............................. aB ...... ~t.t ............................ &._.ij ... 'm'.s\ ....... &.a .. ~e~caa .. ~U4a~ .... 4Z~A.~_~QM~.Mas~ .. ~ ........ ~ 

BĂRBĂTEASCĂ ŞI CROITORIE 
j~~§!OAN COSMA 

.F O s t B ORB A T Z) 
asortlment de stoie flne, (i~s2ne exelusive şi articole de modă bărbătească 

TIMIŞOARA 1., BULEV. RES~LE FERfHNA.ND No. 6 -.... =naa_2 ___ ...... _ .. __ •• ______ .. _·~·:. ... -., _______ • - rm;m , d 
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Pentr'll stârpirea . .... . .. . ." . . . 
avccaturii evreieşti clandestine Discursurile M. Sale RegeluI MI 

Am scrzs m "Ecou!" Nr. 2:569, Până atlmei însă, mai făcem al dlui ministru MihaiAnlanel !le Sâmbătă 1~ Iulie a. c, despre şi urmă.toarea precizare : 
oonstatările f~nt~ _ pe te~n ("'uu~touJ uwu"le tut.uror 00-
- de ()onsilierii BarouHlÎ ',Unu- zilor de topor - care t;e numesc 
§lOal"a, cari, ÎmlJreună cu oiit.erii "româw" '- ce şi-au Închiriat 
de IWliţie judiciară au stabilit: suficrele pentru câţiva arginţi ,; 
cari avocaţi evrei - canmflaţi aş~ptăm doar, cât durează. rn. 
sub diferite llwue româ.ne.;ti - gazul care trebuie să-I aibe Ba,. 
profesează avocatura., mai de- roul, pentru aplicarea măsurilt'Yf 
part~. În mod clandestin. ce le va găsi de cuviinţă să ]e ia 

al dnei Maria general Anton 
BUCUREŞTI) 2~ (Radar). - desrobirea pământului strimo-

in. cadrut orei raniţuar) organi- şesc.' . . 
zata la posturile noastre 'L6 )·u- Iar, vouă, ostaŞi 'care . v'aţi 
dia, au pnu,t cuvânt an aci lI!. 1:), vărSat sângele pentru l'ară, pen
Regete, d. Mihail Antonescu. 1)1. tru onoarea neamului şi pentru 
ceprqedintete Consiliului de Tron, 'vă închinăm recunoştinţa 
mmi.ştri .şi dM lIJ ana ge,zeTaI voastră,. ealdă şi mărturia de 

fi. Nu pentru ~ ~ vă 
jertfa 1 F'lindcă ea 
preţ iar p]a.ta OlDOari, 
o înaltă ! " 

Dar pentru că . 
infră.tite cu sângele 
prin dreptatea vieţii de 

Am promis atunci, că vom re- - Îa'">ă, în nnnă. ii vom da. pu
veni cu amănunte. după depune- blicităţii pe toţi traficanţii' ilU

rea rapoartelor în mânile dlui melor şi situaţiunii lor, de "ro
tJeca-n pentru mai de-parte proce- mânY' ••• cari împiedică aplica.
dare - şi ne vom ţine de cuvânt rea. legilor Ş.i consolidarea intere-

Antonescu, griji ce v'o purtăm. 
Iată, discursul Majestăţii Sale Prin faptele voastre de vite-

Dacă Naţiunea este 
veşnica mişcare şi la timp. selornoa.stre naţionale. 

Regelui : jli:; pă.şim din nou cu fnmtea la care luptă şa : •... -. .......................... . 
O STA ŞI, sus, fiindcă jertfa voastră ne-a Ţară are dreptul la 

n.aJ, plămădit În sânge: Soţiile .oldaJilolJ . bol,eflic; ImpreunA cu Mama. Mea şi Ta- spălat umilirea şi ne-a deschis, 
la întreagă, Ne închinăm cu mândru, drumul .viitorului. 
smerenie, ofi'ţerilor, subofiteri- Trăiască Rom.ânia şi toţi cei 
lor şi trupei, români şi germani, ce-"u luptat şi sângerat pentru 
care şi-au jertfit viaţa pentru ea. 

. Statul Regelui lUihai 
generalului, Antonescu 
ra de iubire, de dreptatl 
noştiută pentru viteji 

vor presta mUDci obligatorii 
iar (GDiii vo:, fi adunati in tabere de (oncentrare 

STOCKHOLM,22. (Rador). -
Corespondentul agenţiei "DNB" 
..... U5IWie: 

După ,.Nya Dagligt AII .. handa", 
'jSOStul de radio !foseova a difuzat 
un decret al lui staJin, prin care se 
cere ca toa.te soţiile soldajilor să-

şi părăsească cămin urile lor ~i să 
presteze munca. ppntl'U .. tAt, ia to-p 
ce copiii vor fi adunaţi in tabere de 
cGncentrare. 

Sunt exceptate dela acest serviiu 
obligator, femeile boln&ve ce pot 
rroduce un t'ertificat medical. 

Discursul diui minil.ru M;hai Antonescu 
Osta.~i, Eroi ai Noo.mului, . trează prin jooul interesant al 

Aţi adus jertfa. voastră, înehj;. tâ.rgulw internaţional, a.wlea pot 
oare credincioasă pământului să-şi dea. iluzia vieţii dar n'o tri-
strămoşesc, Regelui şi Condu.~· tese, ele pot simula. istoria., _ dar 
tomlul. n'o pot face. . ' 

V'aţi înfrăţit, prin sânge, cU '. Pentru noi, Românii, lupta de 

Topoei cari lmnţi, cu 
':fluulse, 'cu trupurile 
mai puteţi munci,- nu 
rati nici pentru voi lIici 
copiii voştri.· Grija esft 
tră. Grija. voastră şi a 
voştri o are 'fara.. Fiindli 
'firii grija şi trup'td 

glia desrobită şi v'aţi rupt din veacuri ne-a fost via1a ! 
trupul vostru pentru ea· din Şi istoria neamului, cu sânge 
fmnturi de viaţă să. întregiţi am seris--o! ,. Discursul dlui filullolini 

Ne desp§.rţim mândri 
nid, a,a cum eUl! 
in acest ceas de 

Iar b'raVilol' I"ăniti· 
mzuţ) pe pămânful 
JM'lntru cmce si lmnil1i
ţiti cn noi prin lt!lltă ~ 
mânht1 romolnp!iWl nm 
rănilOr ....: l*" ".{h,C 

cu ocazia banchetului oferit in cinslea 
ministrilor bulgaricari vJz~tează Italia 

faima străbuni a jertfei şi tra- Ne-am luptat eu barbarii şi 
diţia bătrână a bătăliilor pt"ntru nooredincioş-il tuturor timpUri-
Patrie ! 101. . . 

Voi, ostaşi bravi, răniţi dragi, Şi neclintiţi am rămas ! 
BOMA. 22. (Rador). - In cursul 

pui banchet oferit la. pala.tui Ve
ne'J;z1a, primUl m.inistru şi ministrul 
de extel'ne aI BUlgariei, Ducele a 
.. ostit o cuvâutlLre în care după. ce 
• ura.t bon sosit oaspeţilor bulgari, 
a declarat că Italia a fost întotdeau
na alături de Bulgaria. de care o 
uneşte o sinceră amiciţie. 

Italia şi Germania a adăugat 

Ducele aU luat arm~le În mâini şi 
duc astazi in Europa o luptă care 
are o foarte Îna.ltă "aloa.re ideala, 
ele no luptă numei pentru ele ci 
pentru toţi. 
După ce a subliniat adeziunea 

Bu]gariei la. pactul tripartit, Ducele 
a exprimat dorinţ&. vie a Italiei ca 
relaţiile dintre Bulgaria şi Albania, 
ţări care au acum frontiern comu
nă. să se strângă şi să se desvolte 
din ce în ce mai mult. Prin Abania, 
Italia inţeh'ge să intensifice in toa
te domeniile rcla.ţ,iunile sale cu Bul
garia, spre It se realiza o mai Inti· 
mi apropiere spirituală între cele 
douA naţiuni. 

Riispunzând d. Filof primul mi
nistru s.l Bulgariei după ce a mul
ţumit pentru primirea călduroasă 
ee a fost făeută atât dsale cât şi 

, tIlui PopMf in Italia a declarat că 

Bulgaria, care a avut atât de mult 
de !-nferit din trecut, nu va uita, ni· 
ciodată sprijinul ce i·a fost dat de 
Duce, care a contribuit ]a Întărirea 
increderii poporului bulgar intruu 
viitor mai bun. 

Cu poporul Albanez, noul său ve- aţi retră.it prin fapta ~oastră, li"Jindcă "credinţa, legea 5i mo-
cin, poporul bulgar Va continua să gloria plăeşilor şi a că.ciulariIor, şia" ne-au fost trepetnicul rugii 
aibă relaţii de amiciţie şi de aci a bităliilor dela Podul Inalt şi şi al tuturor bătă1illor. ! 
inainte.' I Şehmbă.r • Şi. aţi. ~t armatei N'am cutropit şi am răzbunat 

Bucuria Bulgariei este deosebit noastre bravel oŞtlfi care de a- cutropirUe! 

9.('-6stui oomint, ~l'P 1111 

unui neam care nn ,iere 1 

eUVANTAREA 

GENERAL de mare la gâ,ndul că prin Albania, tâUm ori ne-a fost scut şi fnmte Aşa au luptat vool"ozii şi inte
Bulgaria devine în acelaş timp ,,'e. de viaţă - fiorul de putere şi de meietorii,.&Şa aţi luptat şi voi, 
cină şi cu marea Italia. Amicitia de lupti desrobitoare. Iar azi, prin des1'Obitori! RăD:iţi dragi, . , 
neclintit, dintre cele două jă;i va luptă. şi jertfa voastră putem da De aceia, cu sufletul greu de In clipa. aceaste când 
deschide pe viitor noui căi de cola- iarăşi grai sImtelor noastre, recunoştinţă şi pasul plin de este puternic, dar trupul Il 
borare în toate domeniile. . drepturi, putem din nou străjui mândrie mă îndrept spre fiec:are şi de suferinjă. vă roade, 

ROMA, 22. (Rador). _ După ee lege.a şi ~~tinul n~tsru. ! din voi. I cu toată mângâerea spre .' 
au semnat în registrul de onoare al Findca sa.ngele Jertfei Zlde,te. M'aşez pe patul glor:ioasei VOQ.- Pentru mamele voft$tre 
Quirinalului d~ Filoff primul minis- Istoria lumii este scrisă cu stresuferinţi ş'i vă strâng băr- pentru soţiile ·voa.stre. 

sânge. băteşte, mâna voastră, de viteji!' pe~tru micuţele voastre . 
tru al Bulgariei şi li. Popoff miuis- Numai neamurile ca.ri isi rea.- Ră.mâneţi încremtori şi pui:er- intind spre fruntea voastra 
trul afaeerilor externe s'au dus - i zemă. puterea pe fiorul insâ.nge- nici" aşa cwn aţi fost în înaltul dar mâ.ndt'ă; mâ nile mele 
Sâ.mbătă după amiază la Panthoon rat al luptei _ şi dreptul vieţii de aripi a.l văzdului ,sub but.lli- grijă. Şi vă rog, si mă sim~p 
unde au depus coroane pe monnin- pe jertfa aprigă -:- numa.i acelea tu! tunului şi în ropotul cailor, mamelor :rnângâetoare cari. 
tele regilor Italiei. pot :rămâne în istorie. voi, toţi şi toţi aeei cari v'aţi nat suferinjele şi să credeti 
După aceea oaspeţii s'a.u închinat Popoarele care îşi triiesc via-l rupt trup din trupul vostru şit gurul meu gand in IW~ 

în faţa mormântului soldatului ne- 13 în umbra sbucitună.rii altora. ca un plug care despică. brazda este să mii rog Domnulm 
tluno"CUt ca ,i la mormintele mll&"- acelea care aleargă după. Ibă~ v'aţi înfipt braţele fmnte în pă- zeUl nostru, . ca să ~'ă 'I..~.,."'''' 
tirilor revolutiei fasciste. liile invecinate pentru ca. să cu- mântui cutropit. Să nu vă cutre- incercarea durerii şi să vă, 

Dnii Filoff şi Popoff s'au dus leagă de fiecare val de sânge stri muraţi. să nu vă n.eliniştiţi ! mai bucuria"G]orieil Ffulca. 
apoi la palatul Chigi spre a avea in- in, un pământ de daJ'; statele . Statul generalnlui Antonescu, o meritaţi pe deplin! 
trevedere eu contele Ciuo minis- care îşi creiază drepturile numai este stat de mândrie, dar şi de ~ia Majesta.tea Sa 
trul afacerilor străine. pe ambiţii de vorbe, sau le pis- recunoştinţă! . nOI, to~ Româncele, ne vom •. _.~ ........ T............. ... .. Vouă, Statul vă va dărui cei&- doi să vă Irnpărţfm > .. ~_ •• ~-. 

In Ucraina eliberati 
văata si-a reluat cursul normal 

Pressburg,22 (Rador). - Co- lalte vehicule şi-au reluat circu

ce războiul v'a smuls t grija. noastră de mame şi 
Pământul cucerit dela' tridă- Dumnezeu să vă ajute. si . 

ton, pă.mâ.ntul desrobit dela pA.- durerea precum aţi a.jutat 
gâ.ni, pământul nesmpâ.nit. din rU, Regelui şi generaJnlnît ea 
teritoriile cucerite al vostru va ruî:rn duşma.nulI 

respond-entulde război al birou- }aţia.. Trenurile merg. Cinemato- .... ,' t-'-'I .... 01·$· mIniulUi C' 
lUi de presă slovac, oonstată că 'grafle, cafenelele şi restaumn- .ILI1,. &1 ~ c;. ~ 
in Ukraina eliIberată viaJţa şi-a tele s'a.u redeschis şi mai ales 1'. t - -fi d 
relua.t pretutindeni cursul ei oor- proviziile alimentare nu lipsesc. . ~IJD . primi.. e 

Poporul bulgar în intregime - a mal. '. Oraşul este în intregime pavoa BERLIN~ 22 (Jtador). -1 şi ministru al Apărării 
adăugat d. Filoff - urmăreste lup- Recolta va fi bună.. Graţie 1'8.- zat cu drapele germane ~i ukrai- Fiihrerul a primit, SMnbătă, du- nale .•. 
ta uriaşă din Europa. şi Africa în- pidei Înaintări germane, bol.şe- niene, iar po ..... ,iI.,+;... maDiifes- ~l..--ru1 t 

!" ......... ~ ~ amiază la. carti'erul său """"- JJ: lUU;~ a avu cu 
treprinsi de Germania şi Italia cu vicii nu au avut timpul necesar tea.ză. cu entuziasm bucuria de '1"". ' '. . e~ Kvatemik o îtrevedere, 
admiraţie, cu simpatie şi cu deplină să. O distrugă... . a fi scăpată de jugul sovietic. nera!. pe mareşalul' Kvaternik, Mareşalul Kvatemik 
incredere in V'Îctoria Axei. Bulgaria La Lemberg, Wlde CU puţine Ziarele trkra.i.nene <.tin Drohu:; looţiitorulşefului Statului' Croat scurtă vizită în Germania. 
este fericită că aderind formal la zile Înainte bolşevicii comiseseră bik şi Lemberg' adresează salu. .. ............................. ~ ............ ,.... 
pa.ctui tripartit a putut contribui la oribilele lor acte de terorism, turi d "bun sosit" trupelOll' ger- '[ I b I ' . · 
realizarea nouei ordine in Europa.. tramvaile. autolD()bilele şi cele- mane şi slov-a.ce. • U· P ., m n 5" IJ I ................................................ -.-........, ., ~ ..,.~ 

Soldaţii bolşevici - poartă uniformE- .~IU .l lipsa de : 
g'ermane şi haine civile . o mitralieră de compall 

Berlin, 22. (Rador). - In regiu- au 1mbrăcat in uniIol'llle 
B~RLIN, 22. (Rador). - Se al-, prizonieri mai mulţI' pa~utişti s&- 1 \'le tiei pal'SlJutistI Nr. 204, au ple.. nea Kiew,' trupele germane -au ni- refugiaţi din Kiew - femei şi 

te
li, C3-j,contlrar ~elgUI~I?r deDre.!'t i~- victici, care erau îmbrăcaţi în haine cat, dela B&ry8pol cu paraşutişU micit aproape complect un regiment baţi. Nimeni n'are 

rnaylOlla ~ şe~cu poarta ID riic1IIare.'.,. " ... ' • " - c sovietic format abia acum- clteva 'pled. Iar cei mai mulţi 
luptă, DU qUll\al umforme germane. l>!\. . . imbra.caţJ în b.&ine CIVile, care tra.- zile. . regiment primiseră ~um&i 
dar 'Ii costume civile. La lnterogat.oriu au declarat, că buiau lăsaţi dJuoolo de J.iujile ge.... Prizonierii şi dezertorii din acest cartuşe. Mitraliere există 

La Krzemieniee au fost făc'uţi 1U3i r.lulte avioane din brigada so- U'r:n~. au dc:cJarrtt .. i'i 1v.lu" .. t .. n • __ .>_ ~<--___ -_ ... ----
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