
r, 

Iftsel'i. iD registrul publicaţinnUor 
Deriodi~ la lribunalul lin1lş

To!'Ontal. sub Nr. 79 

"*,,M'OB ŞI PROPRIETAR: 

1. Slefănesc::u -
REJ)A-cro~EFA: 

Clur.-ŞlefăDe~ 
-

SI AnMTNT!OlTR."'PI"a.. 

Em. Ungureanu, colţ cu 
~1'!II1~ .... ".ft de Savoya, Timişoara --

DUDIini"ă, '17 Iulie Ig41' 
MI_iCaZ_& 

:' .... Azi ne-am şters de pe frunti 
pata robiei, ne-am scos din suflet 
fierul nedreptătii, şi acum păşim 
din nou senini pe drumul stator
nidei noastre. 

Un neam nu poate să-şi trăiască 
VJa~a ŞI sa-şI aprmaa VlTorut 
puterii decât prin luptă şi prin 
credintă! .. 

Apare'la 
, 

orele 12 
Profesor ~fIHAIL ANTONESCU 
vicepreşedintele Consiliului de miniştri 

ConlU~l~a.ul l\lr. ~ lmpellanlde ,detin tatii olm 
D~Dlru deşrp~lf~a bra~deJ dlUi pml. Mihai Antlt.'1es~u 

eSli deja Rasarll s a lermmal in wnlerin, a de presă tU direlll1tii Ite uure 
Carpati şi până la Mare, suntem din 

stăpâni pe hotarele străbune 
germano-romAne au Inaintat 

llllilllllUAUC şi dincojo de Nistru 
26 (RADOR). - OOMUNICAT NR. 6. DL."'J 

GENERAL AL COMANDAMENTULUI 
ROMANO-GEltMAN DIN ROMANIA COMU. 

l»ENTRU DESr.oBffiEA " BRAZDEI ROMA
DELA RASARIT, S'A TERMINAT. 

QARPA'fI ŞI PANĂ LA MARE, SUNTEM DIN NOU 
PE HOTARELE STRĂBUNE.· . 

PENTRU ASIGURAREA D~VOLTĂRn NOA~ 
PENTRU SALVAREA CREDINŢEI, PENTRU OR
ŞI PENTRU CIVILIZA~ CONTINUĂ. 

GERMAN~ROMANEAUINAThITATADANC 
DE:NISTRU_ . \ 1.' .. , ' '. 

. . ." .~ ......•. -... 
• LL. 'Regel~ . MihaIl. 
iRegina Mamă Elena 

.~ .. 1&<81, .. ftl sDitalele de răniti din Pia,ra-Neamt 
, 26. - Miercuri lele din P.-Neamţ, împărţind 

neanunţaţi cu un tren răniţilor dartl,rj. " 
I În gara Piatra-N eamţ M ajestăţile Lor au stat de 
Regele Mihai 1. §Î Regina !,orbă. ap?"0a~ c!' fie..car~. răni.t 
Blena, a'Vând in suită tncon]U.TaMtH §t mangamdu-t. 

ofiţeri BUperiori In Cele aproape trei ore petrecUite 
lIM SS Lor f't A printre răniţi~ au fost Clipe de 
JII. • au Q8 In.- A VIţ fIei ~. d de d l Tood mare ţna are su . easca.şI e 

. • ~ • ?re8CU nemărginită mângăiere pentru, 
Judeţulu,,~ de pnmarul, bravii ostO§i~ care, cu sângele 

. etc. ~ . lor" au întărit hotarul dreptăţii 
88. Lor au vizitat spita- spre răsărit. 

, ~ ~ 

rmania urmăreşte 
distrugerea bolsevismului 
irea conducătorilor şi stApAnito. 
rilor bolşevici' . :. 

26 (Rad'Gr). --: O I va forma din acest. teritoriu de 
."IFfle'ioru~ +-X . Est. . '. ,n antm,-: ' 

WllheJn:lStJm&!Ie nici astăzi 

o nouă reformă agrară In Bucovina şi Basarabia. l'tlarii 
mutllati, familiile şi orfanii celor căzuti~ vor fi ingrijiţi de Stat 

Bucureşti, 26 (&ador).·_ In vern şi să aştepte ceasul câ!1d traţia in Basarabia şi Bucovma 
conferinţa. de presă. cu directorii se poate organiz.a pellt.m fie-- nu se face numai eu elemente 
de ziare din 25luhe d. Mihail care, inioo.recea la vetre. . din vechiul regat. O mare parte 
Antonescu vicepr~edintele Con- Aceasta este o preocupare, că- din personalul administrativ 
sil!ului "de· m.iIllştri. a.făcut .ui-. reia îi închinăm toată grija, iar deja instalat în Basambia şi tru- . 
matoarele declaraţlUDl : refugiaţii trebue să-i dea toată 

covina este recrutat chiar dintre In decla.raţilllliie ce am făcut inţelege rea. 
la o Iulie am. arătat că. se impu- Nu am lăsat pătrunderea de;. funeţionarti refugiaţi din aceste 

fi provincii. 
ne o perioadă de a!bsolutâ nepă- o:donată ~i necontrolat~ pentru In ceasul când guvernul este 
trundere în Basarabia şi Buco- ca am fi expus populaţla refu-
yina pentru a putea da. teritorii- ~at~ să a~gă 1~ ~?tarele pro. preocupat de a combate centra
lor acestor provincii toată secu- vmcillor f~ra. poslbllitatea de a Hsmul şi să asigure o viaţă 10-
ritatea impusă de necesitatea o- pătrunde In mterlorul lor. cală mult mai sinceră şi mai 
per8lţii1or şi restaJbilirea ordinei, In nici un caz nu o pute-am fa- vastă decât a fost în trecut, es
a comunicaţiilor şi aprovizlo- ce înainte de a organiza aprovi- te uşor de înţeles că tocmai pe 
nării.· zionarea, funcţionarea adtnUns- elementele locale ne vom reze
~ ." Aeea.stăprl:.'uă perioadă.. de trativă şi poliţieooască din ace- ma acţiunea şi în nici un caz în 
• :\"';lit t i tat . ste teritorii. nispreţullegitimelor interese a· 
unpermea.ll.Il a ea nce azI. Ţi W preei ...,'i!; adm··' le ac'estora. 

Ea f . . ·tA A • h. n sa zez """ . !nIS-a Ost Institui In mu::re-
sul basarabenHor şi bucovineni
lor. o nouă reformă agrară' 

Deasemenea ea era. impUBă. de In al doilea rând precizez că 
imposibilitatea mijloacelor de improprietăririle nu se vor face 
comuruca.ţn, întrucât rUjii în dauna elementului bas ara
sohimbaseră in întregime drll- bean şi bucovinean ci pentru 
mul de fier instalând liniile ru- consolidarea noastră naţională 
seşti cu altă axă carda!lici.. fără a atinge cu nimic intf;1'ese-

Pentru a preîntâmpina aglo- le ~ drepturiZe locale. 
merările Şi 8. organiza pe baze 1n Basa1'aola f' Bucovina 
sănătoase trecerea refugiaţilor su't,t multe prop'rietăţi fără stă
in Basara:bia şi Bueovina, guver- pân.sau fără administ1'aţie . 
nul în unire cu Marele Cartier Unele din aceste proprietăţi 
General a dat un comuruca.t sta.-. sunt ră'mase prin repatrierea 
bilindprooedura de reintra.re în germanilor din sudul .lJasarabi
Basarabia şi Bwcovi.na.. El va &- ei şi Bucovinei, altele prin ridi
pare astăzi. carea 8uită a unor familii TOmâ-

S'a stabilit o ordine de pret. ~ti *i Îndepărtarea lor de stă· 
rinţi în raport cu nevoile u.rgem.- ~n~r~ boZfevic~ ~ulte .. sunt 
te ale acestor provincii şi cu în- paras1te pentruca h·tularu pro
sw,i interesul refugiaţilor. p:iet~ăţ~ (JIU fugit sa" e 8Unt 

Imi indrept un gând de cre-- d~paruţt . ~. , 
dinţă oUre basararbenii şi bllCo. Vom avea proprsetaţ~ libere 
vinenii· refugiaţi, cerâudu-le să p~7!' .~ă vom ext!nde acel~i 
aibă incredere în măsurile luate pnnctp" de român1Zare a pro-

impus şi în Regat şi asupra 
provinciilor desrobite. 

;j'oate aceste pământuri VOT 

fi atribuite prin Î'1nproprităn.. 
re pe temeiul legilor ce se Vfl1' 

face acelora cărora Ţara le da
toreşte desrobirea pământ"rilor 
pentrucă fără jerfa lor sau ace
lora cari au muri.tpentru aceste 
pământ"ri; Basarabia şi Buco
vina nu ar fi azi româneşti: Iar 
basambenii şi bucovinenii n'ar 
putea să se bucure de exeroiţiul 
proprietăţii lor. 

Această reformă agrară şi de 
dreaptă cinstire a ostaşilor Ţăr 
rii se va face cu toată înţelep
ciunea şi cu toată grija. Dar se 
va face pentru că cuvântul ge
neralulfli este cuvânt, iar anga
jamentul său e,sfe o servitute de 
onoare pe care o 1'Om. cinsti. 

de generalul Antonescu şi de gu- prietăţii rurale pe care le-am (Continuare :În pag. 4-a) 

-------------------InseDInări tru bucătăria. zilnică a celor su
nici 1Dl răspuns intr&

puse de reprezentanţii 

legitură cu problemele 

administra.1ti a teritO-

ferinzi. Am văzut femei germane 
~ ···t'" e' " it /J mai sărace care lucrează gratuit 
V V,~ ca. . a.. un "'fi' ca.~ g,er;fH,Q.~ în spital, - singurul lor mijloc 

Mâine 'va trebui sa mergem 
şi noi, să mulţumim din adâncul 
inimei, cu lacrimi în ochi, pentru 
liniştea de pân'acum şi cea ce 
va veni. Şi muIţwnita. noastră 
trebuie să fie o realitate; Ia'n
demâna fiecărui soldat - care 
nu-i decât o suferinţă ~col0, pe 
patul spitalului, - fapte mici si 
zilnice, tăcute da~ pline de ne
ţ~rmurită dragoste. 

de-a dărui totuşi ceva, - femei 
. " . de IRINEL BADESCV care citesc răniţilor - glas care 
Ne vin veşti dinspre răsărit ; /lung pentru cei suferinzi. Aici se ridică, îndulcind ceasurile şi 

se :recucereşte brazdă. cu brazdă am putut vedea cum, dincolo de cruţând ochii, - femei care scriu 
sublmiat odată m10i mult un pământ românesc. Se jertfesc vremuri ~i hotare, dincolo de cor~spondenţa celor suferinzi. 
<i +.c.11I1 unnărit de Goo-- vieţi, sângerează suflete, şiJn fie- preocupări şi valori, glasul ace- găsind slova şi cuvântul pentru 

)"J" care din noi, alături de marea nă luiaş sânge şi aceluiaş neam stri- cei rămaşi acasă. 
este distrugeftJa bolşevis- dlejde, arde candela recunoştiin- gă şi se regăseşte. Intre surorile de caritate ger-

ţeL Elanul marilor dă.miri e aci. In alba curăţenie a spitalului, mane, pricepute şi devotate, fe 
Să dai cât de puţin pentru valul. plin camere ~ lungi ~oridoare, melle venite din afară 'lmplu go
de inălţare şi mândrie stâr:n!t de se-adună prinosul frătesc. Am lurile inerente în astfel de cazuri 

isgonirea coodueătoriior 
HDltlo..- bolşevici., adăugâ.n-

ci la sfârşitul războiului, poporul românesc. . vizut In cămara. spitalului femei Sunt mame, soţii şi logodnice, fi· 
blai exista În mod logic Se pregătesc spitale, se MUn- simple, ţărărici cu fuste creţe şi plecate cu aceeaş duioşie asupr' 

ceşte cu râvnă, se adună. cu basmele'n cap, femei cu palmele tuturor. Din fiecarf.! pat le urmă· 
SovieUcă. sâ.rguinţă. Poate că ar fi bine bătătorite de muncă, eare nu in- rese ochii recunoscători ai celUl 

le· poan, 'tnCB spune până thei pricepetea şi experienţa ~:)~ drămeau să Intre tn sal08.ne, C'e-,i 3 min tesc de mâ.ngâierea. 90 
, tora ar nutpA a iuta cu~ :\eva._ .n1"intrp ,..ăniti." nA.r in ·nnA1A ~nr- ti",; n .. hlar".l~ nn:i~"<i A mAM1'" 

""_. ~.-.. .a _~~_.;tJ:"'" . Flori, dulciuri, ţ~ri ŞI re. ţului infoiat,ori in coş, aduceau sau de glumele surorilor. 
1"l __ U"ial CIN ee -vist& vin să. inşe).a.timpul prea. arzavat,proaspăt, fntclt\ pen-. ,. ~<'. • 

Prezenţa noastră, a tuturor, 
gândurile noastre veşnic în cău
tarea lucrurilor folositoare pen. 
tru răniţi, vor fi pietre de teme
!.ie pentru ° nouă lume de recu; 
nostiintă şi încredere, clăd 1n 
""1ub ochii noştri. Şi odată nHi 

mult va fi munca multor femei, 
'1 tuturor~ .româncelor, muncă 
~~l";;; ""'t"r'\~ t!:"i",,"~ Q; It:'r; ...... ~~~ 
scrisă în cartea. suflet<,lor mari. 

IRlNEL»lUl.ESGU "" 
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Soldatul bllls~lti[ d~ZlrlEDlă SPORTIVE 

Telegramele agenţilor ne p;e-, ciada contra Bolşevismului" ca
I de peste hotare. au anull~at re se reprezinti la Cinematogra
b ultimele zile. cifre astrono- fele Comunale "Capitol". Tha
hIce de prizonieri şi dezertori lia" ş.i ,.Apolio". 

t;Iafehel atletic, revansă 
România-Germania s'a amânat 1IlIIItfMlIIIIIiIIIIIIKWlllflllnHIIII1II11IlInIMI • .J. 

"uraţi de armatele aliate pen- Ţinem să precizăm că este pri
IrU marea şi sfânta cauză creş- mul şi ultimul film sosit în ţară, 
W. 10. caro putCnl vizrlona. scene r,.,,, 
. Ceva mai mult: chiar atunci le, de un dramatism sguduitor. 
~ sunt ameninţaţi cu moar- scene realizate în ultimele 2 săp
.. de revolverele "comisarilor- tămâni, chiar în primele linii de 
tolitici jidani" - spun aceleaşi bătae - de către operatorii ci
Ie1egrame - sătui de "raiul bol- nematografici. eroi anonimi ai 
l!JVIc" acesti anărători ai cHeei AI"P~tlli sfânt război al crestini
~ incendiatori ai lui Stalin. pre- tăţii. 
~ fuga sau predarea în locul Repetăm: Filmul "Crucia.da 
aptei. contra Bolşevismului" se =-epre-

Dustrarea plastică a acestui zinta numal la Cinematogcatele 
liIIevi.r ne-o oferă. filmul "Cl11- I Comunale. 

J ....... ~ 
""t"-.. "" 

f"f'O"t t\ 

Din unele informaţiuni primi 
te dela înaltele foruri sportive 
germane se tra.ge enncJuriSl L'ii 
matchul atletic revan.să Româ,. 
nia-Germania, ce ar trebui să 
se dispute la. Breslau in 1\!D.8 
August s'a amânat. 

Motivele ar fi evenimentele 
cari fierb in Europa in vara. a
ceasta. 

O .nolli dată in care trebuie si 
se iămurească cu această ocazie 
nouilG noa.otro performAD.~ tu 
cal"i se speră mai mult. se va a
nunţa ulterior. 

* Şi de data aceasta ca. a;proape 
in toţi anii F. R. A. cu inaJtul 
său spirit de sacrificiu şi grija 
de o frumoasă clasare a atleti&
mului nostru. a luat initiativa de 
a organiza concursurile DaJţie> 
nale tot la Predeal. Convenţiu.
nile cu Societatea. Sportivi din 
Predeal sunt încheiate. Rămâne 
de aşteptat ce n'Oui recorduri se 

~ vor mai bate. 

l;~~;i:; ~" .. S~~!~ ait~1n a:l: 
" 
_~, ~ c/fffft ~-, elegant Miercuri la. antrenament 

~~ ~ pe a.rena ,,Electrica'" sub supra-
-- ... - _fl.~'''''' vegherea dlui Udrea. in3tmeto-

~t8iZ·"""·C~·r""'~i·E1MGr··~::c-·oi~·s·o;;··· 
___ iiNtl __ IHUlWIIMIUUIIIIIIIIIHIHlllllllllllllllllmIIIlIItlIIMIMUIIIIIIlIHIlI UlllHllllllllHIIIUllIllllnllHllMtlllHlllIIllIlilIIllIIlIllIIUlmllHtMMIHMllDI 

rul acestui club, înălţimea. de 
1,75 m. Până. la viitorul match 
in,t~Mlaţio.nal de:. QtlQ&tn va. pu
tea să atingă frumosul record 
de 1,85-1,90. 

n dorim succes şi voinţă dirză 
pentru a putea să ridice la acest 
record internaţional tricolorul 
românesc. 

Capitol: . 
Nordului" . 

Thalia : "Yvettett
• 

Apollo: "Oameni în 

LA CIIIN1IEIMlA "CAIP>IIT 
flHnlHIIUIIlllfnnlHlIIlIIlIIllllllIIlIlIIlJIUlIllllIIlHlllllllllllWllINllllmllllllllllWlllllll1II1IIII1I11I11I11II1lmFtlJ' 

O strălucită premieră pentru ţara intre.agă ! 
lJn mare film muzical cu un farmec inedit! 

(JJeivigheI03f)(J[J 
ILSE WERNER KARL LUDWlG vuu'4IN'E 

IOACHIM GOTrSCHALK 
Prima iubire a lIlaI'ei cântăreţe Jenny Lind şi drumul ei 

, \ glorie 

Reprezen.taţille încep 19 ore)e: 5-7-9. 

MODA 

Dtunineca şi sărbi.tori şi la OFI'OJe 11 şi S d. m. 

MICA PUBLICITAT 
Tel. 18.61 "D A O I A FEL I X" TeL 

Agentură generală de comerţ Timişoara D. Strada 3 
Nr~ 25. lueg. 1a Ca.mera de Comerţ sub Nr. 280/ 
mijloceşte vâ.nză.ri, cumpărări, schimburi şi inchirieri de 
bile. Toate anunţurile pentru vânză.ri de ~ locuri, 
cum şi cele pentru inchirierea locuinţelor, le publicăm 
ziare, şi servim clienţilor noştri toate informaţii'1e în leg:MmJ~. 

fonnalităţile de cAtre Oficiul de inchirieri. 

Case ieftine de vânzare: Circ. JI. 
Casă cu 4 locuinţe, curte şi gră.

dină, apă şi canal in stradă; Ca
să cu 3 camere, baie, bucătărie, 

CMna.ră. şi separat 1 cameră şi 
bucătărie cu 8Ipă şi canal; casă 
cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 
camere şi dependinţe, curte ma
re, apă şi canal in curte; casă 
nouă, cu 3 ca.mere, sală, bucătă
rie, cămară, cameră pentru bae, 
pivniţă, curte şi grădină; casă 
cu 7 locuinţe a câte o cameră :=;i 
bucătărie, 8'Pă şi canal în stradă 

J Cir ni. Casă nouă, 3 camere şi 
dependinţe, la tramvai; casă cu 
subsol terminat, parter şi etaj 
sub sconeris. la Jloziti ... Rom;Mlhi
lă. Circ. IV. Casă nouă cu 4 ca
mere şi dependinţe, curte şi gră
dină. CIrc. V. Casă compusă din 2 

camere şi dependinţe, eu 
grădină. FrateJia: Casă CLl2 
mere, antreu, bucătărie, 
curle şi grădină, zidire 
arsă, pompă şi apaduct. 
case cu câte 1 cameră şi 
dinţe, curte şi grădină, pn\t 
şi 105.000 lei. 

In centru Oraviţa~ ieftin de 
2 corpuri. de case. 

Tuntungerie, in circ IV, lA loc 
Ocazie: Băcănie cU 427 eliell~~== 
scrişi, cu preţu! numai de 
lei, pentru inventar. 

De vâoz&re 5 jugăre pămAn~ 
ce1abile, pentru locuri de case. 

Tnmo-Severin: de vânzare 
locuri şi case, cu preţuri 
ieftine. 

B Ă R B Ă T E AS CĂ Ş I C ROI TOR 1 E 
§-~~IOANCOSMA' ~ 

(Fost HORBATZ) 
fine, desene exell.slve. şi articole de modă bărbăteasc! 

TlllflŞOAR4 1., BULEV. REGELE FERDINlINO No. ,; - TEL. f662 
l\lare asortimeut de stofa 

~1. _______ "'-~~~ __ !'lII!i!"""'I!-""I>"""""'~ ~~"!" .. AMJiIQ 

, " 
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basarabeni si bucovinen' 
pot intoarce la vetrele lor 

etnici s:\u aparţinând 
etnic german, proprietari 
comercianţi şi industriaşi 

si se intoarcă tn Basa-
'),o...tMriYUI, vnl" denune (!ere

nMSideIltia Consiliului de 
.. >-,,,,,,''''',,, civilo-militar al 

Basarabiei şi Bucovi-

"·"·.".2"~,." agricoli vor prezenta 
lor cu viza ministerului 

şi Domenilor. iar ro-
~industriaşii cu viza mi-

• Economiei Naţionale. 
din Basara;bia. şi Bu

au primit dela aubse
de stat al români zării, 
şi inventariului bunuri 

sub orice titlu, nu vor 

primi viza DlÎllil!terului Agriculturii 
şi Economiei Naţionale, decât după 
~u tori~c~ p'l"::::alGibllii... cuwll:lid 
judeţene a subsecretariatului de 
st!tt al româ.nizării, colonizării şi 
inventariU!lui. 
Până la complecta organizare a 

comunicaţiilor şi la deschiderea li-
h,.:..,...",,; .,.i .... ..,,,htt-H .... 11 ROO'Q'l""Qhiet 9'Î- 12u_ 

covina, cei cari primesc autorizarea 
de intrare pe teritoriul acestor pro
vincii nu se mai pot reintoarce, de
cât cu aprobarea autorităţilor lo
cale. 

Funcţionarii publici, însărcinaţi 
!li indeplinească functiuni de orice 
natură pe teritoriul Basarabiei şi 
Bucovinei, pot intra in aceste !)ro
vineU fără nici o altă formalitate, 
decât aceea a autorizaţiei de intrare 
dată de ministerul care l-a numit in 
aceste funcţiuni pe răspunderea de
parlamentului respectiv. 

tia să nu ridice obiecte 
aruncate de aviaţia inamică 

1mlI~1SU2.'" că, populaţia - pe continuă să adune obiecte aruncate 
instrucţiunile date de I de aviaţia ina.m.ică, fără a-şi da 

competente - seama de gravitatea faptului, care 
pedeoparte periclitează viaţa ace-

Sâmbătă, 26 1. c. lor persoane, iar pe de alta nu lasă 

re 'de vara'" să 5: ac~ite de. datoria lo.r .echipel~ 
speclale mcredmţate cu ndicarea ŞI 

IlDIOl arBa OSlilştlor ranttl indentifica. 
Femei'lor Rom1.ne Pentru viitor sunt rugaţi toţi ce-

de sub conduce- tăţenii să llu atingă s'au să ridice 
IIr_uno;;l prezidente AtLrelia vre-un obiect aruncat de aviaţa ina

va aranja o. serba- mică, fie acele bombe neexplodate 
în grădina Clubului sau resturi de bombe explodate, 

11JIIJo..-ea.. vis-a-vis de Parcul proectile ale aviaţiei antiaeriană, 
În ziua de Sâmbătă, 26 bomboane, alimente etc. 

18. Bufetul va. fi' ser- Acele persoane, cari vor găsi ast
.. "", ....... ..,.,,, din Reuniune. fel de abiecte, vor anunţa imediat 

realizat va fi destinat unităţile de pompieri din localitate 
fnndnl de ajutorare a os- s~u ComaIldamenlul Militar, ară
ROMANI si GERMANI tând locul unde au fost găsite. 
câmpul d~ luptă. al Bu- Persoanele, cari au eventual 

şi Basarabiei, în rs.zho- asupra lor diverse resturi de bombe 
al nP.amnllli. Invitări nu 

Intrarea este liberă. explodate sau orice obiect provenit 
societate ro.mânească dela aviaţia inamică, le vor depune 

este rugati, să la Compania de Pompieri din loca-
]a aoea..~tă. sel"hare. litate. 

11111II1ll1II11I1111111111ll1II1i1I11111111II1II1II1I1111111111II1ll1II11111!11111111111'111111111111111111111111111 

"APOLLOII 
..,,Mpoftlllid1\bil film american de aventuri extraordinare! 

şi sirb. şi la orele 11 ~i 8 d. m, 
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Alin 
lUJlLTlllMIA III! 

Mâine, Dumlnecă 27 IulIe 

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

~ar'i "9 1. C'I 1IIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilm 
P b- ,- d t LA CINEMA 

r~ aSir:::~~: ~e ~Ia~~:nare »llHI Al" A. It. 
Se aduce la cunoştinţă gene- punct de vedere tehnic al fune

raii că, in ziua de lIarţi, 29 Iu- ţionă.rii si.renelor şi nu un exer
Iie a. c. între orele 10 şi 12 se va ciţiu de apira,re pasivă., prin Uf

face o probă generali. de a.cţio- mare la auzul sirenelor - acti
nare a sirenelor de alarmă, pen- vitatea pe teritoriul o.raşului _ 
tru a verifica dacă aoestea fune- ooutinui. ti nonnală şi adăpos-
ţionează in mod no.rma.L tirea nu este obligatorie. 

Populaţia o:raşuIui este rugatA I In viitor SiT6Dt'\I.e nu ,?or mai 
a lua cunoştinţă că, aceasta. este fi puse în flmcţiune dooât numai 
numai o probă de verificare din În cazuri reale. ........................... -..... ~ ... 

Eri a avut loc, In faţa reprezen.
tanţilor presei, ai teatrului naţional 
etc" o agapă in sala cafenelei Vie
na din loc dată în cinstea caravanei 
artistice de răsboi "Kraft durch 
Freude" (Luptă W. voie bună) care 
a dat mai multe reprezentaţii din 
cele mai alese la Timişoara, de unde 
a plecat la Perian ,Sânnicolaul Ma
re, BBed, Lenauheim şi aUe sate, 
urmând Ca la intoarcere, în geam 
zilei de 30 Iulie să dea o ultimă re· 
prezentaţie în localitate, după care 
va părăsi regiunea. noastră. 

Cu ocazia agapei d.. Dr. OUo 
K6stle a dat gazetarilor următoa
rele detalii in legătură eu această 
caravană: 

ProgramUl teatrului s'a stabilit 
ţinându-se cont de cerinţele ostaşi
lor. S'a văzut că programul cel mai 
atrăgâtor este comedia şi numere 
de varieteu. 
Pină acum programul a fost exe· 

cutat aproape exclusiv de artişti 
germani. S'au făcut mcercări. Cii 
rod bogat, ca în program să intre 
şi artişti de-ai ţărilor aliate. Italia 
şi-a dat o contribuţie de Dl8.l'1! va
loare. O colaborare a artiştilor ro
mâni ar fi de aceeaş ÎllBemnătate, 
mai ales că programul se des(lÎşoa.
ră şi in faţa soldaţi1or rOll'lânl. 

Paralel cu activitatea desfăşura
tă de "Frontul muncU germane", in 
Reich multe teatre au luat iniţiati
va ca să mtocmeasci programe 
pentru soldaţii din spitale şi l?zare
te la ei acasă. Acest fd. de a dist."Q 
soldaţii răniţi a. fost de cea mal lF 

re importantă pentru aIinarea su
Wrintelor lor. In centre provinciala 

caTimişoara. Craiova, ete., din RL>
minia, astfel de programe teatrale 
cu siguranţă că ar avea un succes 
moral identic. ' 

In clipa când artiştii germani au 
posibilitatea să colaboreze cu a.r
tiştii români, nu se va ivi nici o for
malitate din partea germanilor. Ba 
din contra această colaborare se aş
teaptă. cu toată dragostea. 

In Germania şi Franţa, bunâca.
rii, toate teatrele sunt permanent 
ocupate şi sunt vizitate până la re
fuz. In momente de mari zguduiri 
sufleteşti o oră de odihnă distrac
tivă într'un teatru cu program ade
q~t, este o adevărată binefacere 
pentru om. Populaţia simte necesi
tatea teatrului. Acest fenomen ::le 
întâ.mpIă, neindoios, şi in Rom§.
Dia. 

Pe tot timpul cât artişti sunt 
mobilizaţi soţiile lor primesc dala. 
rul Intreg. Dacă şi soţia e s~lariz.'1· 
tă, leafa artistului se dă acestuia. 
In telul lIeetlta, taml11a aqj",tului nu 

suferă in lipsa soţului iar drepturi
le ce se cuvin lui rămân în 'ntr<!gl
me satisfăcute. 

Caravana teatrală a Reichului a 
parcurs 210.000 km., trecând şi 

dând reprezentaţii in German:a 
P(O~onia, Danemarca, Olanda, BeJ
gia, Franţa, Ungaria şi România. 
Pe pereţii autobuzelor e desenată 
harta. dru,mului parcurs. Făcind un 
gest lung, dl Otto Kostle tşi all1ne
că mâna pe locul gol dela răsărit, 
~p~tDd cu 1Ul zlmbet: 

- • .In scurtă vreme ne oprim la 
Pe~.I:iew r Koecova" •. _ . 

Prima dragoste a unei fete dră
guţe care fără si ştie (-ii ma;~ 
sa este o curtizană devine cen· 
tnd Imei societăţi dami-BlOnde. 
Dupi multe suferinte ea. ajunge 
în fine la o căsnicie fericită. 

Incep. Repi" 5-7-9. 
Dumineei s' să.rbători şi Ia 

O!'ele 11 şi 3 d. m. 
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liilDortantele declaratii . ; 
ale dlui urnI. MIHAI ANTONESCU Pe loata intinderea frontului de 

ODeratiunile inaintează dUDă preve in conferinta de presă cu direcloril de zinrr 
(Urmare din pag. I-a) 

Neamul nostru este un neam 
de osta.5i. 

RăsboiuI ne-a răscumpărat 
toMealma greşelile. Ne-a. unit 
şi ne-a apărat viitorul. 

Trehue să ştim să facem din 
această tradiţie naţionali ero
ică. un temei de viaţă.. 

D. general Antonescu va da 
tuturor "'itejilor rfo,sboinici, ofi
ţeri şi soldaţi, un regim de viaţă 
nouiÎ.y ridicând aceste elite ale 
luptei şi ale jertfei la rangul e
ducator care li se cuvine în via
ţa româaească.. 

O seamă de distillcţilmi de 
->rdin national şi de cimentari 
ale situatiei materiale vor r~ 
ma de ac'um Înainte viaţa mora
lă şi mat.erială a. acestor elite 
ale răsboiului. 

Numai prin exemplul cinstei 
şi jertfei pentru Ţară şi al lu~ 
toei pentru pământul strămoşesc 
putem si faeem deosebirea in
tre marii fii ai Neamului şi acei 
cari trebue să le unneze exem
plul. 

Aceiaşi cinstire riditatâ. insă 
la rangul de griji naţionali şi 
aplicată prin mijloacele de pro
tecţie sociB,Iă, o acordă d. gene
ral Ant<ln~cu marilar frâ1l'ţf ai 
răsboiulni, invaHzilor ('.Sri nu 
vor mai putea mtmcii, precum 
si familiilor celor căzuţi În 
luptA. 

Aceştia constitue, nu o ser
vitute pentru Stat ci o datorie 
pentru noi. 
D~la uniforma. pe care o vo purta.. 

ieşind din spital, uniforma marilor 
răniţi ai răsboiuJui pâna la penSia 
care Ii se va da. şi la grija pe care o 

• va inchina. StaIul familiei invalidu
lui, Întregul regim de recompense 
nationale şi de protooţie sociala va 
fi reorganizat. 

Acelaş lucru pentru familiile ee
(or căzuţi in luptă.. 

ELE VOR FI INGRUlTE DE 
STAT. 

Dela. pămâ-ntul care se va distri
:mi familiilor apte să muncească 
~ânii. la şcolile şi internatele ce se 
ior creia pentru instrucţiunea şi 

tducaţia oopiior totul va constitui 
grija noastră permanentă. 
Copii orfani de răsboi vor fi educaţi 
~i instruiţi pe seama StatuU in şcoli 
iu condiţiuui speciale. 

Ei vor urma) §coli de cultură 
sau profesionale după vocaţia 
şi puterile lor} iar eopilele vor 
fi educate §i instruite sub ocro
tirea Consiliului NaţionaZ de 
Patronaj al Operelor Sociale' 
după acelOO§i principii: şi în
d~'umate spre viaţa profesională 
sau spre gospodării după apti
tudinile lor. 

Mariior mutilaţi} răniţilor; 
'Jrfanilor §i văduvelor nu le a
laug decât atât : 

Generalul Antonescu este sol-
lat. . 

Un soldat §tie ce 68t6 lupta 
,i cinsteşte jertfa. 

Prin urmare pe cuvântuZ ace
Itui soldat să-§i rezeme liniştea. 
iar gU1)ernul generalului Anto· 
nescu urmăre.~te prin toată fap~ 
ta lui să poată da un exemplu 
ae inălţare morală, scoţând din 
fiecare strădtlnie un învăţământ 
naţional.. ' 

De 'lUJeea cinstirea eroilor 
este penb'u noi un mare scop şi 
o mare datm'ie. 

Findcă Neamul nu se poatt
îndrepta §i înălţa decât prin 
cinstirea şi sfinţirea eroilQr săi. 

Rog stăruitor pre~x noastră 
care ne-a sprijinit atât de 'irI ult 
să ne ajute printr'o campanie 
d6 lămuriri .)'i de '?fatu"i ~(' să 
putem întreprind"3 mai uşor o~ 
pere de aprovizionare. 

DESPRE 000 A.NIZARE 

Toată lumea trebue să inţeleagă 
că are datoria să nu aştepte numai 
dela Stat şi dela organele noastre, 
impovărate de prea multă răspun-

dere intr'o economie de răsboi pen· 
tru ca să-şi c:onstitue minimu'D de 
aprovizionări. 

S'a explicat rl.'~ atătea ori că apro
vizionarea cu carne a Caritnlei este 
aproape cu neputinţă de făcut 

intr'o vreme când trebue să hrănim 
armata şI când un milion de mobili
zaţi de peste un an au făcut ca ar
mata să consume foarte mult din 
cantităţi1e de carne pentru că f'lsta
şilor trebue să li se dea. preferinţă.. 

Lipsa de orice' prevedere şi stin
gerea tututor rezervalor prin tăeri 
sălbatice şi fără măsură, expHoă 
de-ce azi ne găsim ani de risipă cu 
ani de l;,suri. . 

Ne găsim într'un răsboi care nc-s 
!>druncinat toate puterile economicE.' 
ale lumei şi mai ales ale Europ')i. 

Pentru a judeca' sistemul de 
aprovizionare, puterile pieţii şi ale 
alimentării lumea trebue să-şi adu, 
că a.minte de stările aproviziollării 

din ultimul răsboi de lipsa totiU 
de pâine şi de hrana din această pe
rioadă pentru ea să inţeleagii. mai 
uşor că toate sfort!rile noastra 
SlUlt totuşi stăvilite de greutăţile 

imprejuririlor. 
Rog presa să ne sprijine dâ~d 

largă publkitate c6municatelor si 
indrumărilor ee se vor da de mi
nisterul Economiei Naţionale l;Ji 
subsecretarul de Stat al Aprovizio
narii pentru ele să poată pătrunde 
in practica gospodăriilor noastre. 

Acelaş lueru pentru aproviziona
rea cu lemne. 

Va rog să sprinjiniţiacţiunea gu
vernului indemnând toată lumea 
să-şi facă aprovizionările din vre· 
me. >,-~ 

Am dat disp<mţitmi ca toţi func~ 
ţionarii să fie sprijiniţi prin aeon
turi date a de autorităţi şi ajutoare 
acordate de casele de credit. 

Funcţionarii trebue deci să-şi fa
că aprovizionarea 'cu lemne din vre
me. 

Am luat măsuri ca să se poată 
mări transporturile de lemne astfel 
că in zece zile Capitala va putea 
satisface aceste eereri.' 

In ce priveşte transportUl ziare
lor în Basarabia şi Bucovina rog pe 
domnii directori de ziare să.~mi facă 
propuneri concrete pentru a studia 
impreună cu autoritaţile de Stat şi 
Căile Ferate p08ibilitateatranspor
tului extrem de anevoios după cum 
ştiţi in timpurile de azi. 

Pâ.na când această chestine va fi 
soluţionată, rog ziarele să dea în 
odată pe saptămâuă Basarabiei şi 
Bueovinei câte o pagină In CIlre toa
te problemele care interesează via
ţa acestor provincii să fie desbă

tute. 
Pentru proeucarea materialului 

informativ, aştept ca. fiecare .ziar 
sa numească corespondent ac'redi
tat in Bucovina şi Basarabia pentru 
ca de acord cu autoritătile militare 
să le pot asiittra'posibilităţf_iede
plasare şi acţiune, 

Drin IUDle in parte· inversunate 
In fiecare zi numărul prizonierilor şi prada de 

de răsboi., sunt considerabile 
BERLINf 26 (Rador). _ 

Inaltul Conmndament al Forţe-
lor Armate Germane tl'aillsmite 
dela C3rtierul General al Ftih~~
rului urmitomI comunicat: 

de inateriale de război, sUnt oon-
siderabile. . 

In noaptea trecută, avioane de 
luptă. izolate, au bombardat 0-

biectivele militare în cartierul 
de Est al Moscovei şi .!a NoreI 
de Kremlin. . . 

dat instalaţi unile . P0111ll'i1..T~ 
Nord Estul insulei brita.o~ . 
tăpj navale au doborit hei . 
britanice de luptă. 

AVIATIA BRITANICA A . 

RIT ERI, PE COASTA 
LULUI MANECn. O 

FRANGERE .. 

Pe toată intinderea frontului 
de Est, operaţilmile Înaintează. 
după prevederi, prin lupte in 
parte invt'..J'şunafie. In fiecare zi 
"numărul prizonierilor şi prada 

In lupta împotriva. Marei Biita
nii, avioane executind misiuni de 
recunoaştere armată, au bombar-

Inamicul a pierdut 33 
•••••••••••••• • • ••••.••• _- .... _...... dintre care 27 au fost 

Japon~a este decisă:' a se opune 
cu orice" pret 

către avioanele noastre de 
toare şi 6 de către artileria 
nană. Din aceste 2'7 
erau avioane de luptă. ~oi 

unei. actiuni britanice În Indochina dut 4 avioane. 
Avioane de luptă 

aruncat in noaptea treculi 
explosibiIe şi incendia.re 

Berlin. 26. Rador. - O notă· când însăşi America aleargă 
oficioasă declară: după răsboi, motivând în mod 

Dupa cum se crede în cercu- inexact, că este ameninţată de 
rl1e ,lIOlitice din .l:Serlm, se ştie puterile Axei şi cu chipul aces
că Japonia este decisă a se opu- ta Statele Unite intervin in le
ne cu orice preţ unei acţlUui ruisfera orientală. 

giunii de coastă a 
Nord Vest. Au fost mal 
şi riniţi printre P01~QII!ţiaciUi 
au fost ea.uzate pagube la 
milit&1"8 8&U de imlPortanţă IlliltFl 
din punct de vedere al 
Vinătorii noştri de noapte, 

oritanice în l11<1ochina. De ase- După părerea cercurilor oii
meni se crede, că între timp Ja- cioase din Berlin, Japonia nu 
ponia şi Franţa au căzut ae a- va întârzia să dea răspunsul ei 
cord de a împiedeca o &menin' justificat atât presei, cât şi po
ţare a Indochinei de către Ma- liticienilor din Statele Unite. 
rea Britanie. 

rIa noastră antieeriană I 

patru avioane de luptă 

Cu privire la chestiunea la 
care anume puncte au ajuns în 
convorbirile franco-japoneze, in 
cercurile de aci nu se spune ni
mic, însă se atrage atenţiuriea 
la Willhemstrasse, mai ales a
supra faptului că însăşi decla
raţia Japoniei de a voi să împie
dece prin toate mijloacele o a
meninţare a. Indochinei din par
tea englezilor, a alarmat presa 
şi oamenii politici din Statele 
Unite. . 

In Germania nu se înţelege 
pentru ce politica Statelor U
nite ameninţă şi calomniază Ja
ponia, tocmai în momentul 

Femeile. din ~U.R.S.S. 
arlliatâ in toată r 

BERLIN, 26. (Rador). - In-I pentru serviciuZ militaT) 
terogatorul femeilor sovietice nevoite să facă cel puţin 
făcute prizoniere săptămâna re de instrucţie. In 
trecută a dovedit, că in U. R. 8. strucţiei ele învă~ să 
S. există obligaţia serviciului iască pistolul, ~ ~ 
milita.r in toată puterea cuvân- Uera. 
tului pentru o mare parte a po- In afară de acestea) 
pulaţiei femenine. Pedepse. gre;- mei erau trecute in aVII~""" 
le erau prevăzute pentru acele Dela 1934 există în 
dintre femei care incercau să riatu.l războiului .<;t01!'letlCim, 

se sustragă obligaţiilor milita- serviciu special) care se 
re. de pregătirea militară a 

Toate studentele apte sau nu lor. 

Aviatia germană a obtinut succe 
. strălucite contr'a' bolşevicii 

Au fasl ,distruse: 92 avioane 50vietlee iar citeva Vaie 
Berlin, 26 (Rador). - Armata 

sovietica a pierdut la 24 Iulie 92 
avioane, din cari 62 au fost do
borite în lupte aeriene, iar 30 
distruse pe sol. Lipsesc opt avi
oa.ne germane. 

In cursul unui atac împotriva 
portului Kerson, la gura. N:'pru
lui. avi<>a.M d8 luptă germane au 
scufundat un vas de transport 
şi avariat în mod grav un alt va.
por de 8000 to.ne. 

Pe tot sectorul frontului, aVJa-1 rul dela est de Smolenak, 
pa a atacat liniile de căi ferate, 'Vioane de bombardamefttl 

concentrări de trupe şi coloane se pregăteau tocmai 
bolşevice. sborul. 

La est de Smolensk au fost 
distruse de bombe fi de armel~ 
de bord, 23 care blindate, 227 ca
rmoane automobile, trei baterii 
şi patru tunuri izola~. 

BERLIN ft6. (Radar). - A~ 
vioane de luptă germane au di.~
trus la 2~ Iulie pe aeroporlurilR 
de campanie sovietice in seato-

Un vagon cisternă care 
fla lângă un avion de . 

fost atins de gloanţele 
şi luminoase şi a făcut 
zie. Benzina care s'a BClm!flU:C4 

vagon, aprinzându-s6 
incendiat toate avioo'lele 
tice. Tot în ziua. de 24 Iulie, avioa

ne de luptă germane au ataoa.t 
încă. odată. portul Odessa, eau- Alte fort uri ale liniei .. Stalin" luate cu 
zând grave avarii amenajaroen- BERLIN,26 (Rador). _ In \'9lnele de beton, 
telor porhIlui, edificiilor jI.Î şan- . 
tiere-lor navale şi provocând' dimineaţa. zi'lei de 24 Iulia. 8001- parte de focul artIlerieI, 
mari incendii. daţii de geniu genna.ni au luat pă 00 au întrodus cartuşe 

Un crucişetor ancorat în port cu asalt alte forturi betona.te ale sivc, au aruncat În aer 
a fost atins de bombe, iar un liniei Stalin. la Est de Smo- forturl. 
vapor de comerţ de 1400 tone, a '1Iensk. In g;almiile subterane ale. Soldaţii germani au 
fost deasemeni avariat. '. . . ' acestor formaţii betona~. 9P măto] soldaţilor bo~ci 

In apele Murmanslrulm, aVl09- ma.i gă.sea.u Încă soldaţii bo1ş~ Dintr'o galerie~ 14 solda~ 
nele ~ermane~ au scufundat,. la viei. In timp ce tunurile de mare tiei au ieşit la supra-fati C!l 
24 IulIe, doua. vapoare de co- • 
merţ, unul de 1500 tone, iar cP. ca.bb~ .ţineau Inel sub focuI lor nHe ridicate. Ei a.u 
lalaIt de( 500 tone. avariind iJ'l forlunle betooatef elementele ~ fuseseră Închisi in acestt __ ,· .. ', ...... 0 

mod serios un vas de 18,000 asalt s'au 1!ttrecurat printre adă- bf>tonate de către 
tone.' ' posturi şi au pătruns în subtA- liticl. 

",. ... ';'''' a ;' ... ' 
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