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I XVD. - No. ~30J: 
• s 

(;iura.Ştefănesc:lu 

g:DACŢIA ŞI ADM1NISTRA'fL1: 

da Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoara 

l't'lefon: 89-36. 
Telefon tipografie: 14-69. 

IIDSCril!! in registrul publicaţiunilor I 
I periodice la lrlbuDalul limiŞ-1 

TOl'(lnt8l. sub Nr. 79 

4: pagini. 2 lei 

Apare la orele 12 

Joi, lJ: Ju);e 19", . 

Români, 
Prin fapta voastră, de 

fiecare zi, arătati-vă demni . 
de jertfa şi biruinta Eroilor 
desrobitori 1 

:.~. provizionarea ' provineiilor 
'ile 
'rud>: eliberate cu ,articole de Unilălile bolsevIce nemaipulând rezislu. 

prima necesitate 
CUREŞTI, 16. (Rador). - INSTITUTUL NAŢIONAL AL 
:OPERAŢIE . A LUAT GR ABNICE MASURI PENTRU 
'ROVIZION AREA PROVIN OIILOR ELIBERATE. IN 
:EST SCOP AU ŞI FOST IN FIINŢA TE DOUA DEPOZITE 

IONALE DE MĂRFURI, ~A OERNĂUŢI ŞI RADĂUŢI. 
UN AL TREiLEA DEPOZI T ESTE PE OALE DE ORGA

E ŞI VA AVEA SE DIUL LA OHIŞINĂU. AU ŞI 
vST TRIMISE PRIMELE VAGOANE OU ARTICOLE DE 
.EMA NEOESIT ATE ALIME NT ARE IN ACELE REGIUNl~ 
S'AU OOMANDAT TOT IN ACEST SCOP: MARFURI DE 

E CONSUM~ IN MARI O ANTITĂTI. . 

effce:c~tătii fDCU~ui greu al artileriei german~ 
DăriS2SC • in fcrmalfuni intregi - pozitiile 101 

BERLIN, 16 (R.a.(lIo.:r). - In re al inaJteloJ'l autorităţi bolşe-- o~.neI6 comandantilor sape. 
timpul crânceneb bă.tălii de vics. l'lorI. 

Iâ.ngă Pul.ozk,mt batalion ~ m- Intr'un mport - pe ('.are un Raportul mai subHula., că prln . 
fatlter13 german 3i cuceri; în comandant de divirle il îă.euse acest fapt alte fortmaţi1illÎ ale 
cadrul stmpungerii liniei Stali~ comandantului său 00 corp - 66 a.rmatei bolşevi>oo 800 rămas la 
un adăpost blindat, ina.mLc, al atl"'l.g~ atenţia asupra faptului dispqLiţia at1acmilOll' .~ -
cărui pereţi erau gr~ de peste că în ziua de 12 Iuli~ fOl"maiitL~ şi ao fost nimicite. 
ddi metri. In acest adăpost ooto- întregi ale trupelQr hM., .. vice pă_ Sfârşitul raportului spunea. 

""'"'7'-' că., prin aceste acte de lipsă (le 
nat soldatii germani au găsit ră3ise..-.!ă pozitiiliA 1--, din. e5i4l7.SL disdplin&, .furţl. g, .I'Iozi:stel1ţ.i II 
mai multe d:ulapwi d<e otel in ('a- eficooUăW focului gren al arti- trupelQ1" SO'Vietiee a. fost. mult 

It .." re erau păStrate ~d!îneie secre- leri·ei ~f\ fără să aştepte restrâ.nsă.. tmol".O . UI2Emana ....... _ ••••.•.. _._~_._ •• _._ ..... _ .... _ •• ,4 •••••••• _._ •• ~.: •• ~.~ 

lRUP~!1!!~!j~ ~A!~!~~~I~~~!.ln urma 5 ·spendării pe 5 ani 
CUlTE I~ SECTORUL eE~DjCEVULUI AU FOSI a executării uuo~pedepse vor fi 

.. FiE hlHiCilE fiii ~APril.Ate ~< .. ;-::- ~- - PUŞI' 10 libertate ş' ileg'ionarii şi 
1101 BERLIN~ 16 (J(,ador) - încercă,,'i de8"nădăjduite de a . -
L , ", ce" 00. străpuns puteŢnioo sparge strânsoarea, deta.şamtm- vor fi t r imi Ş i pe Iro n t .. 

16 ~tahnn lQTm(J':f~unt ger- tele germane, cu. mult infcrio
au continuat in ziua de are ca număr, au infrânt după 

.. Iulie inaintarea spre Kiev. trei zile Tesi$tenţa sovietică. 
Resturile armatelor bolşevi- Trupele inamwe încercuite 
bătute şi puse pe fugă intre în 8ectorUl dela Vest de Berdi-

BUCUREŞTI,16 (Rador).
Monitorul Oficial publică. urmă
torul Decret-Lege: 

cwns~ţe atenuante. c) 8Ct'Î 
cari au fost condamnaţi pentru 
delapidare (sustragere, de~uma
re) sau faIsifi.ca.re, d) &.c'ei cari 
au suferit în trecut oondallUJIa. .. 
ţiuni Ia pedepse privative de Ii
bertllltet pentMl crimă sau dA
Jicoo. chiar dacă au fost graţiaţl .• 

,n ir şi Berdicev intarite cu cev au. fost fie nimicite, fie căp-
CIII! tmităţi, au incercat să ata- turate. 

Se snspendă. pe timp de 5 ani, 
deb data prezentului . Dooret
Lege,executarea. ped~lor IJen 
tnJdelicte pl"Onunţate dia ms.tH.n
ţele civile sau militare Împ9tri
va militarilor activi şi a celor 
concentrap care fac parte din u
nităţiJQ combatante. mo.!>ilimte 

ee ÎII grabă elementele cele mai st:e' te germ.ane pătru'nse în Pe toate flancurue, resisten-
)18 Răsărit ta inamicului a fost infrântă. 

Dqi în acelaşi timp, puter- Bolşevicii,(tu. 8Uferit mari pi-
" formaţiuni sovietice in- erdm in oameni şi material de 

ART. 4. - Efectul ~t1spMdă .. 
rii încetează prin trimlterea. in 
judecată a condamnatuloi pen. 
tro o n®ă infl'3Cţiune, e~lificati 
de lege, crimă salU delict. 

e .~e mai la Vest, făcuseră răsboi. 

ita" ...... • • • • • •.• ..... •.••••• •.• ••• •• in armata de opera.ţitmi.. 
Q~ _______ .... "-__ -x ___ -=.1-.:"-...... _____ _ 

UDD;lllrl P!D'IU 
i ostasilor căzut. 

de 5.659.634 

[Dmllllll! 
urcă la c~fra 

. .E4~",1'1:1 su~~u b8 lDUna. condamnatul va :fi trimis in ju
şi asnpra pedepselor complimen- deca.tă pentru intracţhmi ntful
tare sau a.ccesm'li condamna- tenţiootate spau pedepsite 00 lege 
fiuoiL ftUJDa.i eu QDl:Cndă. ori infra.cţWuI 

It, D. PROF. MIHAIL ANTO
,u, P.REŞEDINTE AD IN

IM AL OONSILIULUI DE 
nU ilŞRI A l\1AI PRJMl'l': 

U FAMILIILE 'l)STA
It CĂZUŢI, DONAŢIILE 

Executarea despigubiri10r ei- in a.cţilUl't'Ja penală se pot stinge 
URMATOARE IN SUMA DE vile a restituirilor şi a .' 'tt"U&- prin imnăca.re sau prin ~pa.ra

lilor d.o JucIoc&tă a.oord,.,t>o vnn rea :moejndiciuluL 

se 
Iei 

1.443.03Z ~ CARI ~AU 

GAŢI L ACIFRA DIN UR?t1Ă. 
DE 4.216.802 DAU TOTvUUL 
DE LEI : 5.659.834. 

hotărîrile a căror executare s'a ART. 5. - InfracttunHe ss-
vârşit.e de oondamnaţi pe timpul 

suspendlwt. poate fi unnă.riti.. suspendării executării ~psei" 

n usia Sovzetică Si Anglia 
Il vor să invadeze Portugalia 

ART. 2. - Pentru a beneficia. se vor pedepsi cu îndoituJ peOOp
de SUlSpend.a.rrea executării pe- seIor prevăzute de lege pentm 
depsei acordată priB prezentul 3IOOJe infracţiunt fără a depăşi 
Decret.-.tege, OOnd:almnatnl trebue maximum general. 
să se prezinte. la partea seden- La pronunţarea acestol' pe-

d..o.po:o. w.'Id- ao "....,.. a.....o._da- -t."~ 
m.ra. a tmttaJill ca.r.eta apa.rţtn6; stanţe atenuante. 
in termen de dncl zile libere dela In (,37.l11 când pedeai\lSa pre-

{Qlf1etltatorii cunoscuţi: Pe-ar-
şi Allen, pretind in ,,'I1mes 

, că Rusia. Sovietkă şi 
tit ~ia vor si. între În POl'tugalia 
III • ~P&nia.. spre a sili ner :tani.a. 
rit llltre in război În zona de 

!St. 
f !eest phw nu este nl!Jtl&i (piţ;

• în cursal unOT C«"nferm
secrete. :ta Kremlin; cu muba
fn"tii CripP:Sşi Steinbai"dt, ci 
~t desbătut şi intre a auriţă... 

ţile militare americane şi e.n- publ~ acestei legi, care îl văzută <M le1!e pent!ru ~cms. Dt-' 
gleze. . tr~te la partea activă. Pen~ fractinne va fi rmmca st!"lic§' pe 

Guvemul Statelor Unite a a- ~ oon~naţlla ~psa prl- viaţă, tennellullnchiso:ni ctl'nlp,.. 
oorat comploot la ideia :SOviete- 1 va.tivo do hbcrta,to 9~ ~c 1)"/li;<'-' :re prevazut de art. 28 aUn. 1 (fin 

lor că. un al doilea. front este ' cuti pedeapsa., !~?"~nul curge Ccidul Pl'lnal va fi 00' 5 a.ni. 
necoo.ar de urgenţă şi că marşul deJa data pmtenl In hbeTtat~. ART. 6. - In caz de ?"obitare' 
dea.curmezisul Peninsulei IOOrice ART. 3. - Nu ben.eficla.'Ză de pentrn infracţlunea săvâ.rşită In 
este o boni strat.egie. suspen(}a.fta Brol'tlată prin prc- tim~ul su.'Opendării e":l\<eută.rli 

Preşedintele Boosevelt. esh:, zentul Decret-Lege: . p6{le!'Sei. eonda.mna.tnl va fi }'tus 
totUf;i, de părere, căi. trebuo să I . a) Acel cari au fost '- ondam- de Înd~ti în libertate şi trimis la 
se a.~tepte pffi'1Iligilmea d'~ :l întra. 1 nap pentnl a.ctivitate oomu- uniwte. 
in S{!IanJa. şi PortUj~ana., furhl' I nisti. ,~) acei cari a.u fllst eon- Tel'lP·enuJ de 5 tmL, prevl7l'llt 
zâml aTimemte a,..".~tor \ 'iri, c~ .,. Immnaţi !Jelltru crim!, iar C.8- i'~ ~"";, 1, .este ~oeC'Ut a fi ;n cum 
an :ID:trte J'j}al1'~ "; ;mediatii. Il<' fO)'a li S'at. ~p~kat o Jl'ei:':"~ .. " {'O. -1i~ r·~-.'" moment,.~ l'>uspenftii.rii 
voie de ele. ' . ~ rec~ională. "'.'1u 8IZor\1al·~ .!~. d?· ::~~'::' ;'::rfipooepse! .. 

ART. 7. - CO'nda.ntb&...... fie 

consideră a. nu fi a.vut ioe decât: 
dacă în timpul de o ani a su&
pendării executării pedlepsei nu 
a intervenit vre-una din tluzeltJ 
de revocare, pNNăr.rute de a1"t. 4. 

ART. 8. - Acei cau lltrind fa 
acestei legi se vor distinge in lupte. ' 
prin acte de bravură. constatate. 
prin ordin de zi, dat de către 000-

ma.ndantuI Marei Unităţi, vor putea 
obţine o reabilitare, specia1ă.. prin 
Decret, pe baZ$ raportului Mini~ 
.... tni AnilJ'1lrit NAf:innAI .. _ 

De a.ceastă reabilitare speciali 
vor putea. beneficia !fi condamnaţi 

cărora li s'a suspendat exeeuta.rea 
Dedeosei pe te'!lleiul det>relelor led 
anterioare, ciad se gă.se~ IUj.bili
zaţl in unităţi combatante, 001'3 file 
pa:r1:e din armata de operaţimtÎ. 

A6'l.'. 8. -l1Ine~rea lIl11bertate 
a acelor care beneficiază de suspen
darea executării pedepsei prevăzută 
in prezentul Decret Lege, se va fB.. 
ee in urma diBpozij:ionilol' şefului 

parchetului civil dela locul unde 
coud:unn.a.tuI execută pedeapsa.. 

In ziua puuerii in libertate a fie
cărui condamnat, . directorul peni. 
IieUClaliUIW _ ~IDIWIUtlfl&-W 10·' 

chisorii militare, va inştiinţa tel~ 
g~fte p9.~ .. 9(>d..,nu..N. A unitAţii 

că.reria aparţine condamnatul, că 
acesta a foşt pus in libermte. 

Dupi expirarea termenului dfl 
prezentare prevăzut de an. ~ •• 
părţile sedentftre vor da nesupn~ 
pe cei pUlfi În libertate Iri care DQ 
s'au prezentat şj vor dispune hile
diat nrmăril'e8 ,i trimiterea. lor 
haii;'tea instanţelor militare. 
, AltT. 10. - C-ă,lătom ~. CFR 
stau HFR până la. parlll& sf'denbl
ri & unităţii a 00101' puşi in liberta
te. se va fsce pe ))wza ade,'erinţ.elor 
de eU&erare date de penitencia.rele 
chile s'au închisorile mititMe.. 

.. '. eJ' 
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Il. RltiJ$t2u~ll D cbtinut ,mlm,m",,,,,,,,,,,,,,,ml"""""UIIIIII"""""""ll'~"III""""lIInlU'"1111"""""""""'-
din partea Con~l'esului pute;ea de a CIIINIIEIMIA "CORSO~ 
prelun2i fără termen durata AZI 

ser vie i u I n imi 1 i t a r o realiza.re extraordinari ! 

NEW-YORK, 16 (Rador). -\serviCiuloi militar şi de atrlmite 
CoM!=l.DOndAlltnl ..... O"ADtiAl ... ~tR..r h~lpA "'?"l"d_ ... n'1O ........... ln .. ;71 ... f..-_ 
flIIuft transmite :. misfer81 OCClekntale. 

GuvenlOl din \Yashingtou a. După o conferinţă ClI.r~ s'a ţi-
ajUllS la un compl"\1mis in ce pri- nut la Oasa. Albă., şefii m:-,jorltă
veşte proectlll de lege a.flat fII ţilor parlamentare au hot5;rit sA 
discuţie prin care P.. oonferit p1'6- renunţe la partea. a doua a aces
şedintehri. R<>osel\'eIt put))rea. de tui proect. In ooru;oomţă legea. se 
• prehmgi fără. termen durata va referi numai la dura.ta servi-

ciului militar. 
ZlaruI ,.:No.r-~vm 7'bnos"'" A'"' 

f"mnă totuşi ci no s'a. . .unţat 
definitiv la idein trimit~ri1 de
trupe în afară de emisfera. oooi
dentală ci că chestiunea a fost 
numai amânn.ti unnând si w. 
ridioată încurând. 

t. .............................. ' ••.•• -.-.•• -." ••••• 0. 
125 tonsuli Si lunclioDari ifaneni Si 320 consnli Si 

luncUonari germani, oU nărăsit Nt w-YorkuI 
Gara maritimă ~e imbarca:e a fost str:c! sUDrave;b=ată 

1\'EW-YORK, 16 (R!tQor). -1 suli şi funcţionari gE!$1'1llani au şi cel()rlnite persoa.ne pMQcu
Corespondentul ~nţiei "Sk- părăsit New-Yorkul, pe boroul1lare in afară de aanbasada It&
fanJ.tt tr&DSmite urmă.+Ovc16 : vaporului militarimt ., West Por tiei şi însă.rcinatul cu afaoori al 

Un număr de 125 eonsuh şi inV'. ReidltuuL 
funcţionari italieni;ti :"!O con- Gara. maritimă UDOO a.u inee- Mai multi americani au ţinut 

put operaf;i1lDile de illlbvru'"a, să exprime consnlului italian din 
.................. este foarte de aproape supra.vp.- New-York regretele lo!' pentru 

ghiată, intrarea rw. pet'[)-.u] ei. I plecatrea. 101 8m:~ salutânda-l 
fiind strict intemsă zia::"Îştilo)' in aeeIaşi timp.-5 f1-ec. taC-Gee 

JUmtIltIUIlI\lnIlIllIlIlIIUlIUIIIIIII""III1Ulll1nttl~n", 

CIN EMATOGRAFE 

Capitol: ,.Noaptea ih>tărâ-

toa,re". 

ThaJia: "Zorina". 

Apolo: "Femei in lanţuri". 

Corso : "Fugarii". 

.................................... -.. ' 
ge~man 

dflPlf elJ~aetftuJ romlÎne!e alflasIJrabie: 
mute Un 

Berlin, 16 (Rador). - Ziarul 
"Mtinchener Neueste Nachrich
ten" publică un articol intitulat: 
"Basara bîa". 

mUUHllllllllllllllltl'::l!IIIIIIIIIIIIlII!l!111111I1lI111111111I!lIlltll!!llllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIII!!I!Il/I/IIIIIIi/II///llllliII 

.,soldaţU noştri - mcepe ar
ticolul - împreună cu cei români, 
trecând Prutul, au ajuns într'un 
ţinut, care deo mai bine de o sutA de 
ani poate fi eonslderat ca uu fel 
de Alsacia-LorenA a răsăritului. 

La cinema "APOLLOII 
IIIIIIlIIIIIHIIlIIIIIUIIUItIllIlIllIlIllIllIlIllIllIUI 141111 IIIIUIIIIIlIIIlIlIlIlIiNIlIiIIIII4 111111 IlImu WUUUIUIlIIIIUIliIAiIiIi 

Locuitori) vorbesc &eeealtÎ limbă 
bA ca ti ltOJd.a.ţii romani, pol'tul este 
ea al moldovenilor. Poa~ do&!' in 
construcţia casel~r ~I felul de a 
lucra pămâ.ntuI să S6 găAAMQ o 
infJuenţă rusească". 

După ce fa'!. apoi UD ~.tcrie a] 
B~rablei &rătAud legăturile ei cu 
Muntenia ~i Moldova, dupi\ ce 
descrie caracteristica georgafică şi 
geologlcă, In baza căreia Basarabia 
se Încadrează in eomunitatea C6n

tral-e1ll'Opeană, Nistrul f"Ilnd gra

nIţa geografică" C!ultnrală tntre 
două lumi, zial'1ll explică pa larg 
importanţa geopoHtică a B~sarabiei 
rezultind din structura populaţiei, 
a culturii şi a aşezării sale geo
grafice. 

In mcheere, ziaml scrie: Sub co
manda Generalului Antonescu, tru. 
pele germa.ue şi române dau Nistru. 
lui hti!iAJnltllbd: __ de odlnload. 

" ............. . 

" .. .., U G ARII·· 

L~e.!,!""" .. wo.a:, 
Cea mai mică din surorile LANE, FIELD intr'un tilm 

blonda PRlSCILLA, a devenit in .. FUGARll". Inchinat celor 
scurtă vreme, una din marile sim- niţi de legile şi răutătlle OaI%lleml(r •• ,·",", 

patii ale publicului. După succesul După aceste două mari cnaţII, tfol 
ei deosebit din "UMBRA TRECU- popUlaritatea Priscillei a atins " 
TTJLUI", dramaticul film, în care geu!, ea devenind vedeta. Dl"eIer&II1. 

interp!"etează pe o tânără. văduvă E. zi:ei. 
obsedată de fantoma soţului sinu- Premiera filmului 
eis, a apărut alături de JOHN GAR J:.i lA CORSO. 

:llllllIlIIlI!lHlII!llllll!n!!llllllllitlllllllll,lIlIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIUIlIIIIIII1II111111111llUUIIIUIIIIIlIIII/llmllllmll 

MICA PUBLICITATf 
Apare in 'it-care zi. Minimum 10 cu 
Anunţurile in achimb, preţul dublu. iar celb eu clişeu tarif .. 
daI. Oriee anunţ cerut să ap~ră in altă rubrică decât cea 

pectivă, se taxează iublu. 
Anunţurile pentru rubrielle "CERERI DE SERVICIU" 
jere) DU se pot publica eu adresa... exactă ci numai 1IW'1:8II' .• 

Post Restante sau la Ziar. 

Tel. 18.61 ,,D ACI A FEL I X'" 
Timişoara n, str •. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţa ",Co1'Ofl.Îllf' 

Mijloceşte vâ-nzări, cnmpărări. schimburi ,1 Incblrlerl. 

V ÂNZĂ1U DE CASE; Oirc. II: La I 
tramvai, casă de raport, 11 It)-
cuin te, cu câte 1, 2, 3 camere şi 
dependinţe, curte mare, apă ,i 
c:ana1 în curte. Idem, lângă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen-
din ţe, cu bae, apă, canal, curte 
frumoasă. Idem, casă cu 7 locuin
ţe a câte o cameră şi bucătărie, 
QU loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apă şi canal la 
IItradă. Circ. fi: Casă cu etaj, 2 

tărie, 2 cămări alimente, alti 
casă mică in curte din 1 camera 
şi bucătărie, grajd, grădini 9)j 

stj. patrati, eu pomi ti 18.111"" 
turi. ldem, casă cu 2 caDlere la 
stradă, bucătărie, cameră pelIllU . 
bae, verandă mare, curte şi gri' 
dină. Fr&teIia: 2 case din câte 
cameră, bucătărie, cameră de 
mente, cu curte ,1 grădină. zi~ 
1925 şi 1927, preţ lei 95.000 P 
104.000. 

apartamente a câte 4 camere şi -LO-C-U-R-I-D-1!l-C-A-S-E-"IN-(J~J.BO,~-":II: 
dependinţe, bae. parchet. tera- 132 atj. lei 55.O<lO. 176 .sJ. 
C01tâ, ba:c0ll. curte mare. Idem, 65 000 191 t' . 75 000 , • s J. lei . .. 
etosă nouă, ! camere şi depen- ________ ---:. 

d!nţe, curte şi grădină. Circ. V: V AND urgent imobil cu 2 corpl1lÎ 

INFOR~fATIUNJ 
2 case a câte 2 camere, bucătă- decase,situatincentrulo~' 

f • . '. rie, curte, grădină, lei 150.000 şi Oraviţa. 
100.000. FrcL:lort. 0_;;' DOUĂ, 2 -P-R-E-D-A-U-U-rg-en-t-t-ut-u-ng-etl":"'°e-;:iD~.··~ N 

o oped vie, puternică sinceri C&1'e apără o idee de inaltă nm.a.
uitate! • 

rO 

Femei in lantllri 

1I111111111111nllllllilNUlIliiIIIUlIIIIIIIliUIIIIIIIWIIIIIUIIIlI camere mari, bucătărie, antreu, Piaţa Iosefin. 
J ABON AMENTE; Pe un an magazia de cărămidă, grajd, gră

dină 1 şi jumătate jugăr, cu zar- DE INCHWIAT una locuinţă di! - 600 lei; pe şase luni _ 800 ..-. 
"',,"V,,",W-.1 ţll .LVU pOIIU rrUCtulen. ;& camere ŞI aepenwn~e, lil' 

lei; pe trei luni - 200 lei; pentru Idem, casă 3 camere mari, bucă- de centru. 
instituţii de Stat şi intreprin- . Pentru &nanţurUe a.părute in acest cadru a 8e adJoesa la "Dacia rd. 
de>rf particulare - 2000 iei. 

1 telefon 1861. 

Pentr.t intreguJ mate!'ial apA.- PIEBDUT fotoaparat Leiea. Adu- DE V ANZABE binoclu Zeysf 6, II 
rut in owest ziar - fări semnă- cătorului recompensa. bună. Biro, Bulevardul Regele Mihai 1. NrJ, 
turA lSllU eu pseuQonJm - l'aS- 1., ;Str. Kegele Mihai 4, etaj' m. etaj III. 16. ,.... 

-)Unde D!!mai d. Const. L ~tefă- CAUT spre cumpărare trăsurică UCENIC cu leafa primeşte Gotta&' 
nescu. directorul ftostro. MlI"A P _ ... .1._ .. ;" 166-" __ ~ Â~_ 1_ r. ~ & .. ~I T~ 

~ _WIIUWfIlllHlllIIIIIUlillIIllUnllllllllIlIlIllUII!l1II lllilll~IIU:!IlUIIU!ml:~uilUIlIUillllllllllllllmllllllllll ; (\t~t~ şi girant res~l&Snb;&. ziar sub "Trăsură" ~ Str. GrizelinJ" ,. 



~ \11. Am.! XVII" 1911. - Nr. 23f ECOlJL Pag. a --r nditiunile a~ordului pentru SCrJietele au impu,ca' 
- incetarea GstUilălilor din Siria ~~te~f::n:,:~~, !~jC~~~~t:tr::1 !: 

for da onorurile de război trupelorfranceze Dărăsit prea curând pozttiile 
care se vor retrage cu armele, putând BERLIN

J 
16. (Radar). _ a diviziilor sovietice devin 4* 

86 le pĂstreze IJe cele IDdl~lduale ~:::pc:=::~:agenf.e$ l,lSte- ce :u;: =Za;t~nor ,n-
• 16. (Rador). - lati i - Fiecărui se divid I va. lăsa contra băştinaşilor sirieni ,,1 Ub.... După cum anunţă ~pNB."~ zonieri) comandantul unri ar-

iii rezuma,t transmis de, 1ibertatea de a alege da~ă vrea nezi care au luat parte cu titlu planuZ bol§evic de a crea o Zi- mate sovietice din ţările baltÎ(;t! o 

. .,uavu-OF1" principalele' să se alăture la. cauUl aliaţilor sau mllltar 88.U adIl1ini8tativ la 08ti- nie de apărare in zona dintre şi 10 ofiţeri din statul major ati 

. ale acordului pentru ince- să fie repatriat; lităţUe recente; Nipru şi Dvina, a 6§uat. fost Împuşcaţi din cauza că «IV 

~tătilor in Siria: - Anumiţi funcţionari şi oliţe- - Executa.:rea. acestui acord va. Inaintarea ire.sistibilă, a Ger- părăsit prea curând poziţiilEl. 
Fortele a.liate vor ocupa. terl- ri din ser,icii speciale. vor rămâ,· ti asigurată şi controlatA de o ca-- manilor asupra Petersburgului, Inaintarea germană contit'ud 
Slriel şi Libanului; ne in funcţiune pentru a asigura misiune compusă din trei repre- continuă. Semne de destrămare fără răgaz. 
fortele franceze vor fi con- continuitatea administ:ra.pel până zentanţi ai Angliei ,i doi repr&o 

in anumite puncte slabi- ce vor putea fi Înlocuiţi; zentanţi al guvtrnulul francez din .................. _ •••••••• _._._._.4_~.~_ 

fină]a repatriere, trupele 
le vor rămâne cu ca~re re
!IIb oomandament francez; 

Se vor da onorurile de răsboi 
franceze care S6 vor re

eli armele lor inclusiv toou
IitraHerele. carele de luptă 
'ţIlJej 

Ofiţerii. subofiţerii şi solda.
sunt autorizaţi ~l 

armele individuale: 801-

~' II vor păstra nici o mool
:- orice alt material de risbol 

. ttntraliza.t sub controlul a.u-
: '~Jor britanice care vor avea 
lI'&Ii d.11 ia din aceste stocuri 

pe- ea.re-l vor socoti 
lUl" • Restol materialului se 

- Autorităţile britanice sunt Vichy; 
d~ acord, că repa.trierea trupelor - Sediul acestei comisiuni va fi 
~i supuşilor francezi să se facă la Beyrut; 
cu vase de transport franceze: - Prezentul acord va fi reda,c.-

- Vor fi predate Inta"te admi- tat în limbilt. franceză ,1 englezi.. 
ni~t.raţij)e, serviciile publice, miJ- In C'3Z de desacord textul anglM 
lOb.ct'le de comunicaţie, installlţU- va fi hotăritor. 
]e po .. tUriIOl·, avioanele şi instala.- VIOHY, 16 (Rador). _ Agen
tIile ht>roanauiiee, cum !Ji stocuri- tia "Havas-OFI" protestea.:!l., ci\, 

le ne carburanţh trupele despre ca.re M't. 19 al 
- Autorităţile militare britani- convenţiei de lLJfmistitin, spune 

ce îşi rezervă drepiul de a lua. in că, VO'l' putea fi angaja.te de eu
serviciul lor trupe speciale din Le- glezi pe mAsură ce vor fI dt)D1()
vant pe rnă.soră ce ele vor fi eli· bilizate d3 autorităţile francerf.e, 
berate de autorităţile franceze; sunt trupe recrutat.e din râudu

- AutorităţUe britanice nu vor riJe populaţiei siriene si lib'lncze 
lua nici o masuri. de pedepsire din teritoriiN ocupate. ~ ........................................ -. 

RelntruaUCfrea rei i O iei în Rusia 
DII este decât o ipocrizie 

D promIsiune care tinde si smu!gi sentimentJla 
reiig:oase d~n suf!e~ul pODorulul rus 

STOCKHOLM, 16. (Radar). religiei in RU8ia Booietm _. 
Corespondentul agenţiei aUr nici o valoare "ei TeGnm.. 

"StejaniJJ transmite următoa- tese declaraţiile lui Stalin, CGJ'a 

rele: a spus, că religia este cel mai 
Ziarul religios ,,Bven.ska Mor- mare duşman al comuniumuiL 

genblade~' publică declaraţiu- Misionarii reaminteso metodele 
nile misionarilor suedezi ce se întrebuinţate de bolşevici pe. 
aflau în Rusia. tru (1. smulge sentimentele rel~ 

Ace§tia afirmă, că ipocrit ele gioase din sufletul pop~ 
telegrame aZe Moscovei asupra 8 TU • 
Urnei pretinse reîntroduceri a 

Aviaţia b o lş evi că a b om barda t nmUHllill1!1llHHlllllllllllUHIHlllllllilllUlllllllllllillmlHllilIIlIlmulllllulIIlIIlIIUlIll1ll1Il1l1:l11lllllllllllllllllllllln 

un cartier al Capitalei lA CIIINlEIMA . CAP~lOLU 
fi de către francezi sub 

britanie; 
rli lu1ltl de forţele ali .... 

ill, II eliberaţi Jmedi1l.t; 
I [ • erii francezi vor fi eUb&-
[ IItd- tot teritoriul sirian şi 
_ va ft fost ocupat şi c}au-

Bucureşti, 16 (Rador). - In Majoritatea incendiilor prov..>- ","UIIIIUII 1111 ImIH 1111111 11 1 IIII1I11UIl IIIUllllilIIIHllllIlI1II Hlft 1'111111111 11111 " lIIIlIIlIIlIllIH II IIIUIIlUIIIIIIIUIWI 
,noaptea. de 14/15 Iulie 3.vioan~ caţe au fost imediat, stinse de 
inamice au aruncat asupra unui agenti şi de public datorită fap- Dupi UD timp indt'lUDgat iarăşi împreuni 
cartier din Bucureşti numeroa~e tului că locuinţele lovite au fost POL A NEG R 1· ţ IV A N PEr O Y. lOR· _ Ite IIlIlistipului vor fi fost exe-
bombe 1ncendiare de calibru nl1C. prevăzute cu niliip. 

!I!I1'!II'!III .... ~IIlI'II'~~~~~"'-!"!~~~attn<~-1 Celelalte incendii au fO'3t stb-°1;'t'#:tţ::::::~:e:;t;·f6*·eiaSa se până la ora 3 prin 1n:erv~nţia 

CllINlIElMlA ,TIHAlIIA" 
1I11111111111111l1t1JlUIIIHllllllIlIlIlillliililIUlIIIMIII"lfIIllIIR 1II1111l111lnlUllllllllllmlllllllllllllilm 

Un fibn se ;mţfonal 
Cea ma.i sup6r.bi ~ toare a tuturor timpul'ilar 

ZORINA " 
• ~(V ERA B A B N O V Al 
: lUpl'anumită "Femeia. cu cele mal ooumpe picio:m/' 
, 6hn'revistA În CAro avontlll"~, dragost-, muzioa !ii dans .. l 

sunt in fiooare scenă I 

promptă a pompierilor. 
Sunt un mort şi tm ră.nit d" 

schije de proectil. amlbli dintre 
locuitorii cari in loc $ă qef1dă~ 
postească aşa cum este p!'avbut 
în ordonanţe au preferat să. pri
veasd la spectacolul tragerii ar
tileriei noastre. 

Un avion inamic a fost dobo
rit şi eehipagiul făeut prizonier. 

Cu prilejul aeestui bomba!'da.
ment inamic s'a dovedit odată 
mai mult că locuinţele nare nu 
au fost prevăzute cu n:.sin Bau , 
au avut podul plin cu materiale 
uşor de aprins au scăpat nearae 
numai graţie intervenţiei irce
diate a pompierilor. 

De aceia se invită din nou pu .. 
blicuI ea a. tiH p.entru g::U'?~rca. a
vutului fiecăruia cât şi in intere.
sul tuturor .să se aprovizioneze 
cu nisip şi să cureţe podurile de 
orice material inflamabiL ]"ără 
această precautit.ne oric.e bom. 
bă incendiară, care se stinge fn 
câteva clipe dacă. este aco~rită 
cu nisip poate provoca de~astrul 
.. .,.",..l. ~uL~"'6 "a.oI"w'eT I.l<:ll.:a es~e .Ia-

sată să ardă câteva nrinuta pe 
locul unde a căzut. ' , 

Celi,i şi răspândi,i 

,E'C OUL·· 

In 

- .. ..,,1$. :mst:"n'l""+-~, în ~ cărei desfl,urare va tine !nool'tldi 
~t:-~~ia spectatorDor 

Incep. Repr. 5-7-9. . Dmo. şi sirb. ~la orele 11 il a eL .. 

.:o-::~~C'=-:,-:~=:~~ ... ":ir;:l!H;;;i~:::·:!!:llliiW:;:·::···"·;"'·"····:·:~~~lllm!ll1l1l1l111ll1llIlnIlIl1l:!II:HiI11111ll1ll"III1I1I1I11"lImllmmIlJII 
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"DARUl SOLDATUlUl1l Un contratorpilor al Statelor U 
CONVOCARE . 

'COMITETUL 

Doamna General Dragalina, preşedinta Omnitetului ,)Jarul 
lJoidatuluf' regionala Banat, roagă căldu:ros pe toate Domn
taele din Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş Torontal dori
tDm-e să activeze şi să facă parte din Comitetul ,,DARUL OS
'r AşULUr' Tim~oara, să particiDe'la convocarea. ce va a1Jm 
Joc Sâmbătă 19 Iulie ora 18, la Cercul Militar Timişoara pen
tru a cOnstitui Comitetul şi a lua hotărâri impOrtante şi ur
gfmte, in legătură cu operele măreţe ce t1'ebuesc înfăptuite, 
iti aceste timpU1'j de in.3emnătate istorică, pentru neamul ro-

Alte invitaţii speciale nu se fac. , 
~ ....•....................... 
GUVERNUL SOVIETiC 

cere stăruitor material de 
răsboi, Statelor Unite , ' 

WASHINGTON~ 16. (Rador).- CORESPONDENTUL A
GENŢIEI ~NBn ANUNŢA: 

DUPA ,,NEW YORK HERALD TRIBUNE" D. UMANSKY~ 
AMBASADORUL A VIZITAT PE D. SUMNER WELLES~ 

BUBSEGRETAR LA DEPARTAMENTUL DE STAT, PEN
,TRU A TREIA OARA DELA INCEPUTUL RASBOILUI GER 
.AN0-80VIETIC, PENTRU A DISCUT A DESPRE FURNI
TURILE DE RASBOIU AMER IOANE PENTRU RUSIA SO-
VIETIOA.. . 

-OONŢINUTUL LISTEI DORINŢELOR SOVIETIOE ~U E-
STE CUNOSCUT. ' 

'Un 
a cerut desfiinţarea Legii 
neutralităţii Statelor Unite 

. New-York, 16 (Rador). -1 rute p~n~ a se restabili uhem
!Corespandentul agenţiei D.N.B tea marilor. 
transmite.! Statele Unite ar trebui ~l ia 

: .,.Associated Presa" antmţă, toate măsurile necesare :rentru 
ci $OOAtoruJ republican G:.ass in a. garanta livrările ~e arme ame-

_ . ~: ncane pentru Anglda. 
rirrsti de 83 am, a cerut, mtr un D. Glass a declarat în Î!1che-
m~ew. desf~~rea imediată iere că, Statele Umte's-e şi află 
• legu neutralităţii Statelor U· in răsboi. 
~: •••• ~ ••••• ~ ••••••••• o •••••••• -...... 

Alte masUEi luale 
În Croatia impotriva evreilor 

a aruncat bombe asup 
unui sublbsrin germa 

NEW-YORK, 16 (Rador). -1 DU a pătruns in 2'JODa de !'ăzboi., 
Reproducând o st~ dat1i d,g aşa cum a fost f~'fRtă. dA ~l"A,~ 
"New York Tines", oorespoo- dintele ~velt • 
dentul agenţiei,.D. N. 8." tm:ns- <Jomenln.nd

v
toate ~tea.,Azia-

mite: rol este de pareJ1eca. JB sânul 

comisiunii marine a. 
.... ~bt> soi .uud lIIal'9 

ran1ă ca inainte, În lU'Jna 
raţillor dloi Knox. 

Sonatorul Wat'ih, pre.,;edintele 
comisiunii raarinei, a confirmat 
Într'un illteJ'view că d. Knox., 
ministrul Dtarinci Statelor Unite 
a tăcut o depo7jţie în ~tU"S::'1 unei 
şedin1e secl'ete, ţinută Vineri, 
seara., alfinnând că un contra
toI'piIor al Smtelol' Unite a a
runcat bomoo asupra ungi sub
marin german care se apropia. 

Asimilareo efi urade miii 
a medIcilor. veter~nărilor. f~ 
tn~r si a studenl=:or etre riU 
ofiteri in rezervă sau nu a~ 
făcut. serv~cful militar 

Tot dupA "New Yorl1:: Times'~, 
d. Knox a desminţit existoo.ţJ). u
nni a.cord mtre Statele Unite şi 
Mmrea 78ri1anie cU' privire Ia fie.. 
ţiuni comUlle m Atlantic, doola
rând Între altele: "Până acum 
ntcl W1 vru;; de război amerinm 

BUOUREŞTI, 16 (Radar) -
Monitorul Oficial publică ur
mătorul Decret-Lege: 

M p4ic#. veterinarii şi farma
ciştii, cu. titlu academic, care 
nu sunt ofiţeri de rezervă, pre
cum §i studenţii facultăţilor ................................. ~. 

Prim~i . voluntari croati 
constilu!nd a fcrm2t~une inaDcrlantă 
!le aV!aIOr;~ au. plecat De frent. 
ImDotrLVa bOlse,:cUor • 

ZAGREB,16. (Rador). - Co
respondentul agenpei "DNB,. co-. 
munică: 

Primii voluntari croaţi pentru 
!upta impotriva sovieticilor, dintr'o 
formaţie importanti de a.viatori 

croaţi, au pă.ră.sit ZagrebuI, Marţi, 
după amiază. 

i>opult~~'a Zagrebului a ovapooat 
cu entuziasm pe VOIWltari. 

Mareşalul Kvetemik a adresat 
voluntarilor călduroase ('minte de 
rămas bun. 

PLOILE CAZUTE IN ULTIMELE ZILE, 
au provocat Dagube mari agricul
turii in l:lunt2nâa si Oitenia 
'~ ~ 

IN IAXAT RECOLTA GRAULUI ESTE FOARTE BUNA 
BUCUREŞTI, 16. (Rador).

Ploile căzute în ultimele zile au pr~ 

respective, care se ~ 
aceeaşi situaţiune~ sau nu 
tisfăcut încă serviciul 
care prin lucrările de 
re sunt incadraţi §i -nrPOl,..IIlW 

serviciul efectiv la 
k sanitare din zona Il,.",rrt ... ~ 
-S'au. zona interioorii se 
ază ca grade militare a.tt/r!Pll 

a) In gradul de căpitar. 
miZat, medicii veterinarii8i, 
maciştii . CU practică . , 
nală de c~l pu,ţin. M 

b) in gradul de tOl)tlt~Fl!t 
simiktt, medicii. 
farmaciştii mi practică 
onală de cel Duţin 10 atli: 

c) în gradul de sul~loootendr
asimilat, metlici~. Vllt,P.ritllllrii.I1-J 

farmacişti Care nu întră În 
una din catl'JfJOTile iJR. 1II4i . 

d) in gradul de 1JlutonÎer 
milat, studenţii în .. mt:U:K~ ... 
medicim'i veterinară fi 
cte absolvenţii a cel puţi!! . 
ani de curs universitar. 

.Asimilarea dti drJ'jJlttd Ia 
da cu indemnizaţiile aradur"c!:!'l 
respectiv. 

Uniforma şi semneZe . 
ctive 8Unt aceleq prevăzute 
regulamentul descrierii 
melor În armată. 

OIASUL VARADZIN A FOST EV"CUAT DE EVREI vocat pagube mari agriculturii. Te-
• renuri de cultură din jUdetele: Te-

Agrieultoru an avut eheltueli supn- Asimilarea se admite." 
menta~ cu imprăştia.tul snopilor sonalului femenin tit rate 
ploua ţi .. In unele părţi a ineeput stw:lente, CU ace~i studii 
treeratul griului. Ca.litatea grâu- văzute mai 8U8 §î 

ZAGREB, 16 (Rador). - C"-o- mul ora.ş eroat, a fost elUx.rat 
respoDdtmtul agenţiei "Stefani" In întregime de evrei.. 
eOmunică:· l~este 350 evrei au fos[; eva-

leorman, Romanati, Olt, llfov, Vlas
ca, Muscel şi Dâmboviţa., a.u fost 
inundate. Se evaluiază aceste tere-In baza: Decretului Lege respoo cuaţi ,cu excepţia bătrâniior de 

tiv ,i a măsurilor luate în vede~ peste 70 ani, şi au f~t '';}'musi nuri inunda.te la. 30.000 hectare. 
rea el:imi.nirii influenţei eVloei1ar la Zagreb, spre a fi trimişi ia. Cele culth'1lte eu porumb şi unde 
ta Statul croat, Va.radzinll1, pri- destinaţia ce le-a fost rezervată. apele se scurg, se mai indreaptă. 
c. .................... ~ .... _ ••••.•.•• _ ................ . 

D. Wpndel Willkie a dpclarat: 

unitătile lIolei amerIcane au nrimit ordin 
din partea dJui Roosevelt, să deschidă 
foc fără 
impotriva 
avioanelor 

WASIUNGTON, 16 (Rador). 
CoresptYndentul agenţiei DoN.B. 

• • BICI un 
vaselor, 
Ifermnne 

avertisment 
submarinelor şi 

sul, du.pă proc}a.malrea sEnil de 
răsboi, in fata unui fapt Împli-
nit. . 

lui D'" suferit din cauza ploiIor. In în lucrări. Acest persomUlIII 
Rănat recolta grâului foarte bună. purta uniformay ci Mmtll 
şi C"1 producţie mare la hectar, a.at sarda ~,Orucii Roşii". 
fel :, ar putea ca media productiei Asimilarea nu se acordă 
să r:e de a.proape 1000 kgr. la h"c!· cât pe timptd mobilizăm şi 
hr. forumburile prăşile la timl) SI'· boiului ea neaducâlld nici Q 

l'I'ezintă bine. Culturi!e dt· floarea difica.re în situaţie 
S08.l'elui VOl' da recolta bnul. . I titularului. 

Tăran deeorateumed 
"Bărbăţie şi Credinţă·' ci. , 

El a prins un spion sovietic 
BUCUREŞTI,16 (RADOR).llULUI A PRINS IN 

PRIN DECRET REGAL, LO- SA UN SPION SOVIETIC 
CUITORUL GHEORGHE 1. CARE IrA PREDAT I~~_,." ... _. 
LA'JU DIN COMUNA :}fJDAt TĂTILOR. 
.roD. FALCW, A FOST DF.CO- ........ ~ ............... ~.." 

RAT cu MEDAUA ,.BĂRBĂ- r,TII!I E" 
ŢIE ŞI CREDI~TŢĂ" CI~A.SA ~ ;'i Il 
1 ~A. PF.NrRTJ FAPTUL '0li IN 
PRIMELE ZILE ALE RĂZBO-
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