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Basarabia întreagă 8 fost a 
noastră~ pe când Rusia nici nu se 
megiesa cu noi, Basarabia întreagă 
nÎ $e ("uvjne~ căci p nĂmânt rlrAnt 
al nostru şi cucerit cu plugul~ 

-
REDAcrOARE-ŞEFĂ: 

Ciura.Şlefănes~u 

Em. Ungureanu, colt cu 
Eugen de Savoya. Timişoara --

apărat cu arma a fost dela in
ceputul 'veacului al patruspre .. 
zecelea incă şi până in veacul 
al nouăsprezecelea. 

EMINESCU (1878) 

MUNICA TUL Nr. 5 MANEVRA . GENERALULUI DUDIENY 
DIN 17 1 U LI E 1941 a dat faliment în fata soldatului 
al Cartierul genera') al A 

Comandamentului IroD u!ui ro~an - < care" a luptat cu toate 
âno-german din ·RomAnia forţele sale 

~ ~ ~'. v ,ROMA., 13 (RadiJr). - 'roo.tement in faţa soldatului ron~ 'a Româ.ni1or in faţa t8nC"drQOIr 
BUaUREşTIJ 18. (Rador ).- este sn 8tapantrea, tkJa3tra. ~ ue d0lt&u-..L13 cu utea'.e ca.r.e a lluJ!W't eroic cu tualtd f06~ ruse.Joii. aşa cum au făcut 

·J.:mj,m'cat Nr. 5 din li Iulie Bătălia pentru Cucerirea §i mari oooparea UWŞUlăww '·de ~ie fJaAe. , acum un an când au ee-

general al Com.an- curăţiroo masivului Oornqtilor ~ tr:u~.~ ():)J1IWIÎ~ Dupa. ~tă ~pti., ~~ dat Basa.J."abiei ~ Bu.t'lO'Vi.nai 
~a terminat Hotinul 8()1'O()G ca.tul.,lStela.D1 scne: ., '. care era maudria rezistenţei !tde Nord, DU ŞI-au dat &ei'Lw 

~U;UJ11(," frontului româna- O . .•.. ,:' ) ,'., .,Indal'jite au JloIIi; lup'" i('&ool'U8e, a ui.zut şi a fost elilJetat. IDa.,că _rioma. ~t~ :!!--
ill!l!tll!'!llll1l din România comunică: rhmul f1 ChU}!1Wul au J08t _ aJ_~ _.-":&~"-' ~~ ,,~.z.w,1" puonca OO.re.5p'Jill· VlIlCll a facut ca toţi Romann si 

.,mAv!J1'Ca a Lfa8ammm ocuptne. ~~ şi ca.re au d.ur&~ ~teV8 denţa d1wPell~ ~ care &- fie uniţi şi al Roonâni~ să-şi gir 
, \. ~ msa ele a;u fost _tăiZi meu.- rată Dlersulopera.ţiumLor. pen- seasci forţa de O'l'~ ŞI să 

18. (Rador).-MAREA IMPLINIRE NAT!O- Il:unate de.succes.',! tro ~Basa.rabielşi 5003- se pregăteşte intens.. a:t~t spi-
Z"JaJ'Ul ,,)lesagerd" publică Oi te în evidenjă indârjitele atacUri ritual cât şi ca. armati. A~ 

A INTRĂRII TRUPELOR DESROBITOARE IN cm- oores.pondentă în care rela.tează. "'"-..,fi 'li AplbD.di_ .:sooaapo~ 'FI"" III~" upc:ra genen:t.IUIUl ADw 
VA.. n CXNSTI'l'Ă IN ,OArXTAUĂ. .;sI IN roA'l:A JUp~ ue ~ dus la. (JICUpa.rea a trupelor româue,.·care a re- tonesco. c 

PRECUM ŞI DE POSTURILE NOASTRE DE RA- OhişinăUilui.: Coreflil,)(h1,d1,mtal zistat tuturdr acestor atacurL In momentul Întrarii în J"ă.ti.,. 
IN MOD DEOSEBIT. scrie:., . Ma.i,dep8iri.e,autorn1 scril6, d brJi, toată RO'IJlânia 8'a. unit În jo 

anUi, EonsulnEi 
Di.'StDleIIJE~ Unll'f,.>dln 
§ermania se InteEe in tari 

, ( 
18 (It.a.WR). - Co'-l Repr!euntanţii COllSula.ri âi 

.-,"~:lDtul agenţiei ",D. N. B.'t. Stailelor. Unite in Germania. se 
8t1rs3. all~..at.ă.J că re- află. ~ la FlraD.kfurt de t!Ude, 

J!l&ll'ânjlii consulali werma.nil - se crede - ci vor pleca ia cu-
din Sta.tele Unite. rind spre Spania.. , i ~ 

alol F r an t o felicitat de Fuhror 

.... Lu~ pentru ~l'Irea eh,- ~~ au făcut ceJm mai nml1 l"Ul omului care d\e a.ool~d eu Bar
şinău1m a fost, des~y ~ din sfO'rţări de a împiedeca. iIJ.a,~ Unul şi cu Roma., pregatea noua 
"'.ele IM1 grele lupte ~ pa.nă a. rea tnJDewr srermano-l'O'Ill8llJft. soarti.. Ro ~~titmi! Rrown!in.. I_ 
_ 1"<', ~ld :a.......-~ A10 zJlo Luptele ee s'au cfa.t in Bat;.a. I~ de a gaal gol m faţa tTupelur 
a t!nmt ~tă. bătăbe m ~ rabia,. precum şi redsteD1& d&t- bolşevice. ruşii *,u trebuit şl~M 
~tenta ~ a fost fo~ zi rusă, ~ea.ză iml~ retralgil în fata valcmÎ şi el"f'h 
hilă. BoiJ.şevJen ~u.wIiau sa I,ase, tanta maxitnă. pe care aeMt sec- muJui soJda.tului Ron;aân. Ru.şiI 
in mâna Bomâ.niIo'r, o regrune tor 'îl MIe în complexul int:ftgu- care vroiau să străpungă aripa 
prin a că.:mi ~I'Ie ei sufereau lui front. românească., svirlind în luptă 
lUI dermstro din pu.netde vedere puternice formaţiuni mf)('JlnÎza.. 
stl'a.te.gic. BoIlŞfJrictlnu pu1.ea.u . DolDI1ul Fnm.co Tralndafllo, in te. an Întâlnit n l'A'T.Îfi\f@nţi. f-.. 

.. Gior1:Lale "d'lto.lip,".. publică o 
pn:ov~ 'Că din DuolrviaBtnJ- 1 ă denf.i;; • tit I t~ midabilă români. Căderea ehi-
pele române wr ~ in BasiJ.- lCh]:n~. e:uI!respon :"""1 ~.:;~ ~~I,a şinăuluI va a.vea., desilgur, reper
rabia, ba chiar JDIIY. depaJ:'t.e, să ... Işma • ~pIW1ola ...-.'J9;ra.lnI: cursiuni şi in Ukl'a.ina. In mo
iDtre in lJk:riftna. Acest lUCl'tlS'a. eliberat de vioto~le. tn~pe mentul de fati lni!i&tiveJe Ope
intâ.mP1a.t de()'&1'eC8 capacitatea româ.ne, in ~e~. ,,(Jlllşi- raţiunilor nWita.re sunt ale Ro
trtJne10r române atAt in luptă Dăul oo.re cuprinde m· munele mânilor 
c§.tt ~şi CB stnI.tegie a11 fost. supe- său ~ ~e şi ~ti tris. ,.Pop;.Io ci' Italia" pubJil'ă.'" 
ricIIA:re celar rnse, reuşind să hn- tejea in~~~o'r pnn ('Are nu ceiaşi C»1'l'JSpo'Urlfmţ:8. ea ,..H~ 
~ .~vlCUuo1" plallul lor. beouot ~ Ul ~'u;bla a gero" în care a,amrul :relatează 

Un' 00rp de &1'!l'lt\ti şi două ~t etiberat. le.~ ~r'ă, de tru- ocuparea Chişinăului, aducâ.nd 
dh"'\':ii au reriistat infriooşeA-ÂIfl.re pe~e ~neral'tlIUl, .Atrron~cu. u..~toarel8 elp.JIU>:IDt"", 1Wo1li= 
lo1r a.ta<cud ru~ Munevra ge- ~ B42Jt~ .m:fJJJ rpfe~- Soldaţii români s'au bătut eu 
neraluhd Bttdienny a dat fali· ti pent.r? bd}şeviCl o ma.re IoVI- un eroism care a intrecut k.gen-

ttJră 1DJ1itaTfi. şi mo~ă. dareJe lupte dela Mără.~tl şi 
ArmaItle A~ ~jallle ~iIllup- Mă~5ti. Ciocnirea dintre tonele 

R It ' '" ta cu Romann se gasesc In fWLA romane şi enormele forţe FWIe a 

. ooseve ,vrea',-sa provoace !:numalsecri!t ~~I:~ :::~O~da~ba.~:;~~sti.! 

ra"" SbOle germano amerl-can deriJe de ~ifuriJ şi. efectul oţel ~ ~ făcnt din pieptul siu _ moral 86 ma.a adaugi Şi eaonD81 o bariera, de netrecut pentru fu. 
. ' ,.," , ca.ntnate de malf;eriaJ. distrus _u ris. bolşevică. Bătălia pentru 

Cercurile diplomatice . din . Berlin aşteap' tă > evenimente oaptun.t de Români, această in- eliberarea. Chişinăului a. fost Wi 
. . . . , fN.ngere apare cât se poo.te de foarte mare succes pentru arma.-

diplomatice de o ImportaD.~' eovârşltoare .. ~ ~vă..Din u.uele declaraţiuni ale ~Ie l'Omâ~e: Genera!ul Antmres~ 
c , ' lA , ~erilor .ru. ... l. s'a unf:ni; nn ....... ", .. LJ •• n+~_ .... - ~- ___ ..L.. 

1" TD .. ..:I--) .·'----1 ~'"' ........... -t""W'''''' au"u~14~ l.erIUl'fl amenc&nl1'. J&, ca bOJşeVlCD a~ oortittJ.. eMor a câ.ştigat astăzi a doua,. 
agenţiei "Rador" armelor, deoarece- maşina., de Cercurile patitioe . ooruooze, din.eri că VOlr putea. străpunge a.- mare bă,tăJ:ie. Ace.1tstĂ victorie 

,"'-... ~'C ~ . războiu bolşevică este disu uaă aşteaptă bt lelgă.tul. .. ă cu a.ceaRta cest fl'lOnt şi Mtfel să poo.tă u- este strălucită şi din »unet dp 
ameriCAnA }\.A R~- p, o.vut drept roZlUltAt,o inccr.d",. ClYULwenw dlptlamatikJe (le tln- şnra celelalte tnJpe bolşevice 00 vedere militar, pentru că nmn8V-

, in aceiaşi m§.sLlră în re extrao-rdînarăin politica. in.. P'l'mnNi oovâ.rşitowre. . presiulDea g)M'lIUHlă sau să dis- ra din ultimele trei zil('l a de-
, nUnul Înarmărilor t'sta aC- •••• ' •••••••• _.. •.••• ••••• .....trugă , batzel'6 de sprovi.ziOOla.re monstrat deplina maturitate g. 

_ constată Cerc~ri1e ' ,.. l'O'Jl\âne atât de pmţioSLcu:", ~ntJoo Sbd:JlluÎ Major Român ~ .. --~ 

O~OOt~nte lOOQ.lo. COLONELUL LINDBERG 8I"Il1ateJe germane. Aceste cal- finna.t, incă odată. genia]rmtea de a acţiona a dlui Roo- . eule a..~ fost greşite de'01J,rece tU- p1a.nurilor strategice pregătite 
<ni toate desaprobă!'ile şi . ti şu. cal'e. ~tau pe o- retra.gere de generalul Antonescu. 

·-I~'''tI.UJLUnle provocate în opi- i OS u '1 a t ,d e, m in i st r D I d e ...... ~1" •••••••••••• • • ••••• • ..... 

:,.~~~ia7~~ NEW~Y~::~::~~~ ~~e~-:: ~~e~!!: Hemanlerea gUVernulUi francez 
germana-american în Oorespon4en,ul agenţiei· DQB, omri. '., -' , . . Vi'Chy.18 (Rador). - Cor",., mirgini doar la departam( atele 
că in acest fel se ·'a Pll- comunică: ' Lindbergh prote8t~zli oomra pondentul' age.nţiei "D. N,' E:) I agriculturii şi int~rnelor. 
desnodămân.tul ca~~ se Fostul colonel Lindb:eTgh aa.' alegaţiei dlui lckes, că. el ar a- transmite:':: , : ... .:. >.' ,; J Ştirile dupi care amb!:l.3ado-

dresat preţedintelui Roolje'Velt o păTa. interesele unei ţări 8trăine In cercurile bine informat", fuI de Brlnon ar fi fost ~"ntit 
"',"""''',~,,", acordat·, de ... llglo- 'scrisoare prin care se plânge de şi pretinde ca ministrul de· in- din Vichy, se declara Joi seara., ''linistru al afacerilor axtarne. 

Sovietelor, sp'rilljin ca- faptul, că miniatru7, 'dkeaJ l'a termJ ,q-Î ceara BCUee. că remlJ'"lierea. guvernului, se va r:u sunt confirmate. 



19 VII. Anul XVlI. 1941. - Nr. 23($. 

iRăsbnÎul fulger din Rusia Sovietică mmmllmnlltl1lllnm,"lIIl!1l11l1nlllllllllll!llllIImllllll~!!ImllllllllllllllHlHlllllllllIIlIIllll1I~1 > ' 

s'a desfăşurat de două ori mai repede CIINIE/MIA (OI~SO 
ca cel din Franţa !'-:--~--:-:--__ ~ 

o realiza.t'6 ex traordinal'ă. 1. . 
JSTANBUL) 18. (Rad01). -

Corespondentul agenţiei ~JJ. N. 
B.N transmite: 

Generalul Sabris "edaclorul 
tm1itar a.l ziarului ),Tasciri ef 

kiar" face o COfJ1.parajie între 
străpttngerea liniei )..Btalin" şi 
războiul fulger din Franla. 

El ccmstată, că dela 10 MtJi 
până la 23 Iunie 1940, adică în 

Orasul Tallin in flacări 

45 zile .. germanii străbătuaeră 
260 km. până la Dunkerque §i 
la gura flumului 80mme ~ 3$0 
k'In. până la Abbeville. 

111 cursul campaniei· de pe 
frontul oriental.. dela 2! Iunie 
până la 11luJie 1941, tsdică În 
20 zile, germanii au inaintat in 

Petrogradul În ajun de a fi cucerit Rusia pe o adâncime de 530 km. 
şi ou rupt linia )"stalm.". Prin 

Bem&, 18 (Radar). - (~rres- Situaţia apărătorilor ora~t.lui urmm-e - închee generalul 8a.
pwutentu1 a.geIl'ţ1el 5teCa!l1 a.nA este foarte critica. bri8 _ f'ăzboiul fulger s'a de3-
din informaţii venite din l,.!os- Tallinul a. fost pirăsit tn flă- f~ ~ _ v • • 

eova, că ameninţarea aSI!pr;>. Le- cări, căci trupele c&re.-l apă:-au I ~rat tn Ras<:"t de douti tm 
Dingradului s'a agravat şi mai s'au retras de tbama si n.:u. fie mal repede ăecat cel de pe tron· 
Jnult in cursul zilei de Miercuri incercuite. tul tk Vast • ......... _ ....•.... ~ ... ~-". _ .. -.. _.--.... ~.-:.:. .......... ~ ... -.-.-.-.. 
Obligaţiile perJlonalulu; dela in,'ilu,iile 

"j inlrtJpri"deeÎle milita"izaltJ 
~ 

Boour0.,ti, 18 (Radar) .. - Se sau întreprinderilor mlliUri- Intregul personal mobilizat 
_ .. _.n+_f.... nhliQ't>tif,........ 104,. !r-R.~.A> Pl'ltA _.n.tit l'IIIW'Jhi2'.:Îti..1'IQ.t oentru luCl'U ana:rtiniln.d 111tll_ 
are personalul dela instituţiile şi şi deci supus disciplw.ei militare. ror instituţiilor şi întrepri4deri~ 
Intreprinderile militarizate, )?re- i>6l"SO!'lAluJ instituţiilor sau in- lor de stat şi particulare. este 
cum si mobilizaţii pentru h!c:m. treprinderilor IIlilitariza.te DU considerat mobilizat 1& :.a:rutu
de & nu parasI servlclUl. pOL paTraSI S6I'VlClUl. lar C31 care ~1~ 5a.U lnt.repl'lllllerea unae ~te 

Intrp,gul personal mobiliza.bil. se vor abate dela aceasti prea- mobilizat pentru lueru, irulife
Ori nemobilizabil al instituţillor cripţiune, sunt pasibili de SaDe- rent dacă instituţia intreprinde-

ţium. In cazul când prin să vâr- rea respectivă face sau au parte 
a. - • • • • • • • • • • • .-. şirea acestei a,bateri s'ar aduce dintre cele militarizate. _ 

S t e prejudicii instituţiei sau între- Mobilizaţii pentru lUerQ 8Unt , RECIAt 

k e c. a. c. t) e prinderu, ullCfOrbdu-ae pro- deci eotJ8ideraţt ea şi mobilizaţii, LEWlS SELLfP,. r .. ducţia s'au întreropându-i ooti- dela unităţi şi se i-au toate mi.. ' • 
1t1tl1l"'Il'!!III1I1I11I11I11I11HIIIIIIIII""lIIliiIlIlIlIttltlIlHI vitatea, părăsirea. serviciuhu \l'a sunle prevăztll:e de.legi pentru P"'~re71el1taţii Ia 3. 5, 7, 9.15. 

C I N EMA T O G BA F E ~ =;~~ ~~bat3j !~~: război contra celGr vi. IlIUIIIIIIIIIIIIIRlIIlIlIlRlUlllllllnUUlIIlWlIIIUnHIIIIIIIIIIIIIIIIIUII1I1I11I111111ll1l1l1ll1ll1ll11 

go~e~!~ol : "D1"ptul la dra- .~.- ••••••.•• ~.:.~.:--.- - .' ••• eI .~.~ •• -,. ~ MICA P U B L ICI T A T 
--.-. "._.- --- --- . O", •• liJUJ'lJllalJ, '1) .. 11",,1 """fJ'ulr;; Apare In fiecare zi. MinImum 10 cu 
Apollo: "Inima pribe __ 

v

:,. "inchId solda*li In forturl Aaonpuile In 1CltÎmb, preţul ·dublu, iar eele ca .. I;~eu tarif 
(}orso : "Fugarii". l' dai. O . ~ 

r-o .......... -.-.-.-.-~ pentru a DO se preda nce 8D\lD1 ce;:u~a:!,.~~u::.na. decât cea 
Cefit; ~ răspâradi,i BERLIN, 18. (Rador). - In ni- cari .... trei eiaje sub' păm&nt, Anuopaile peatru rubricile ",CEflERI DE SERVICIU" 

ghlllea Kiew. infanterittH germani bolte~. II8CUIl8eBeră chair cbd Jere) DU se pot publica cu adresa. exactă ci numai' ail' ... - .. -j, "",'''~",illl"ll, 
, .... ~ C () U I~" au OCMpat Miereuri.ulttmele forturl dlvidDe pnnaae depăşisem for1ifl. Post Restante sau la. Ziar. 

, .. . betoD&te ale bolfe\'idlor. aatOJe.. 
%iar de· cura' românesc lD eazemateJe ..nor fortall, TnapeIe de pnfll &emMWW 1.- TeL 18.81 ..D A () 1 A J.l' ELI X" TeL 18Jl 

~ n. str. S August Nr.25 (vis-a-vis de P-ta JtCoI'Olill" 
~te vâDzări. cumpărări, schimburi şi Inchirieri. 

, . obDpt .tlmel si le Predea. Comf-

IIHlIllnUlIIlI!llIlIIlllllIllllllllllllllllllllll!1llll11lll!l1l1l11l1l1l1UllIlllIlIIll11Il1111l111111111111111mJIIlllllln1lHlllnnnml Iarlt pontlc1 scmeUd I lnchIaeeerl 
, , iD torturi. . VAnd loc de casă. in circ. 1. lângă 

LA CI~EIMA "CAPITOL .:::~";.==..~::: _ la BuI_ 

<lină 1 şi jumătate jugăr. cu 
lIavaturi şi 100 pomi fructifiel1.1;":
Idem, casă 3 camere ma.ri, 

.atUWlltlllll'mlltmI:lHIII!llIIIIIHIIIIIlIIIiIIIIIMIIIIIlIIIIIIUIIWI1U1I11I11I1I" .. lIllUllIlIIUfUIIIIWIIlfttfttll11B1 tedeU MI părăBU forturoe dlSCI'Ue V Eroilor d:u.. Tisa. uI tărie. 2 cămări Illimente. 
casă mică la curte dhl1 

O dramă Jn munlti baMLrezI ! - , de trupele de pnfa genDaIle.. V'aIld eaaă DoOUi. netermin&tă, sub ,i bucătărie, grajd. grădJnă I 
stj. patra ti. eu pomi şi tarii"" 
turL ldem. casă eu 2 camere 
stradă, bucătărie, cameră 

Ilf~plUlla dtBUCSle 
~ IDI!Î. frumoase pelsa.gii ale at"del ~ filmaRI ia eadreIe 

1U1ei acţiuni pe cât de sguduitoare, pe atât de umane. 
I 

DMlA .tA ...... lA fiImn.d I!IPII"DIIIUII ! 

MAGDA BeHNEWER PAUL WEGENER 

Beprezentaţiile incep lâ om~: 5-'1-9 .. 
- Dumineea ti sărbători şi la ore1ell şi S d. In. 

rr~~;illllillIUUllillliilW1ll1UUillWHil!mml!!l!Imll!l!!H!lImruUl!m!ll:lI!:liIn:UlilllUUl!lI!lll1UUli 
. ) 

... _.~. __ .. ~ ......... -.. aeoperiş. 
, 

INfURMATlUNI 
IHIIIIIIIHllmllllll"WIIIIIlIIIIIIIIIIiIIIIiIIIiIIIIIHIlIttIlIlI 

ABONAMENTE: Pe 1ID lUI 
-- eoo iei, Jto ~ luut - 300 
Iei; pe trei Juni - 200 lei; pentru 
instituţii de Stat !fi intrepriD
dprl particolare- 2000 Iei. 

Pentru intregul matedal apă
rut ia 9.CeSt ziar - tiri semn. 
tu .. ă sau eu paeodoDim _ ..... 

pnnde numai ci. CoBSt. t. 'tefă
D68CU, dll'eCronu nostn.J, care e 
totodati şi girant l'e8pCMlsabR 

V ANZARI DE CASE; Circ. II: La. 
tr&mva.t, casă de raport., 11 ro
cuinte. cu câte 1, 2, 3 cameN şi 
dependinţe. curte mare, apă 9i 
eanal tu curle. Idem, lângă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen
diDţe, CU bae, apă. canal. curle 
Crumo&8L Iaem. casa. cu T JOCtnD-
~ a câte o cameră şi bucătărie, 
eu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apă ti canal la 
atradă. CIre. ro: Cui cu etaj, 2 
aparta.meate a clte , camere şi 
depeodinte. bile, parche4 tera
Co'lu. ba.:cC\1lt curte ma.re. Idem, 
CMă nouă, , camere ,i depen-

bae. verandă mare, curte şi 
dini. Fratelia.: 2 caae din c1It 
cameră, bucătărie, cameră de.u
mente, cu curte şi grădină,:idirt 
1925 şi 1927. preţ lei 96.000 ~ 
104J)00 

Vând ieftin, 20 jugăre de pă.nJânt. 

LOCURI DE CASE 'IN OIBC. Il: 
152 stj. lei 515.000, 176 stj. Iei 
65.000, 191 stj. lei 75.000. 

V AN» urgent imobil cu 2 ctJrP1IIliJl1' 
de case, 2Iituat in centrul 0fIIflIlUi . 
Oraviţa.. 

PREDAU urgent tut;mtprie din" curte "1ridină. CUc. V; 
1 caM a elte 2 camere, bJJcătă-
.1 .... \>ou;.." l;rII.cltua., lel ~oo.ooo ŞI :Pt""t .. xo .... f'u.. 
196.000. Freldorf: Casă nouă, 2 DE INCHIRIAT una loeuin"
camere mari, bucătărie, antreu, 
mapzio de cărămidă, grajd, gră- de centru. 

Oomitetul M ~. al 0- .. tira ---t-ne aplrute in acest eadru. se adl'Mfo 1 • .,Deeia rtlrf. 
fiterilor /Ofti activi) mem.brii ai telefon 1861. 
.:fUVI6tGf1" ~et.6 1I1I/UI& 1.-.. jn- ·p-IEBD--ur-f-o-to-a-pa-rat-Lei-· ca......;..;;.:A.;;.:d;;:.U-:::...::.:C:.:A:.:.UT:.--8p-re-c-wn-păraro--~~1 
trllflÎ1ldu-.te wb prBJedinţ;a tiltÂ oătonIl1li 1'8C01IlpeD88 bună. Biro, modernă pentru c:oPi- A~ 
colonel AnttmU, Q hotărât sd se L. Str. Regele Mihai 4, etaj m. ziar sub .,Trăsură", 

~nă din 1'~ 1'6 Jug lulee, UCENIC ca leafa primeşte Gotiag DE V ANZABE binoclu ZeY" 6. 
COvG ~e una z, 'Ji~m ,/)f'KC«J J'rancl8c. fri'*'. Timişoe.r,a 1.. Bulevardul 'Regf'le )lfhsiLJit 
~te"·. . " . Str. GriWwi. etaj m, 1.6. 
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' I O .. la Marea Nordului la Marea Neal!ră COMITETUL "DARUL SOLDATULUI" 

ă milioane de soldati participă CON V o CAR E · 
la o bătălia u ia ă it' I d Doamna General Dragalina, preşedinta Comitetului ,,Darul r Ş n r O Deor are care Soldatului" regionala Banat, roagă călduros pe toate Doam.-

depăşeşte tot ee s'a cunoscut pAnă acum neledinMunicipiuZTimişoaraşi Judeţul Timiş Torontal dori-

18 ,(Rador). _ »tia . Noa.ptAe& ta-oouti ~ \ aeste avioane britiainioo 8iU f.,..,t toare să acttveze şi să facă patte din Oomitetul ,,DARUL 08 .. 
"J.. •. --.l _1 ..... 'hre-..... ,i 8ltoa+~ Annlt,- "" TAŞULUI" Timi<l.oGrG, să participe la convocarea ce va aVe/J 
ID-"'Jt:ll.1U. -. ~ U ,,,,L~ 'M;I m s- centraJă au doJ,OOirif,e de vâ.nători1 noştn de 7. fo~t bomhajrdatJe. La haaga.re şi n.oa.~ ti _de arWerie utUne- Joc Sâmbătă 19 Iulie ora 18, la Cercul Militar Timişoara ptm-

!WIi.posturi au isbucnit Îneat.lii ri:aIaă. '"' a COM'tituj Comitetul fi a lua hotărâri importante fi ur-
Inaltul (lo lllaIl

: Aroncând Inaltul 
în Inpti ol1i~ 

;rezerve, condu~ itom 
iDceal'Că. do opreasci 
fm1dO'l' a.nnalte ger--

• tropeJ~ aliate. 
intinderea. fl"ontului 

s'a ÎllICins o bAtiWe u
o'lJ:ţinereai remlt~ 

tiUdic, trupele gE'l'
romilDe au ooupRlt ehi· 

.... "'""~ :u.--J.':'-=-' 
din jorDl Angliei, a
luptă aa distrus un 
tia 8000 ilone IIJi ava
u7n a.lt vapoo- de eo-

:=00 şi S'aIU bomba!rdat O- •••• -.,..-.-.... -.-.-........ -.-.. gente, in legătură cu. operele măreţe ce trebue8c înfăptuite, 
. militare mn pârtanle in aceste timpuri de insemnăta te istorică) pentru nea.mu~ ro-

Gr:tn:::.
u
:; 15/16 Iulie a- C R uel A D A m4nesc.' 

vioane de luptă aUlWmba.:'dat . contra Alte invitaţii speciale nu se fac. 

~~tge~ ~?!~~!!~~~~~!_IÂpoNii·CERE·iAMiimiiLiMiîscovÂ 
cu.tă ieri În curs.1lJ zilei dd aM. tiri ale forţelor care luptă. UJl'I,ăr 
0I8be britanice de a da. un a.tac la umăr dela Marea Balticâ la 
impotriva ooas(;Jej olandeze, ,... Marea Neagră ,contra mO!J.g~ru
IllOue germane de pa.trula.re au ozităţii bolşevice, a că1"ei arnlati 
doborit şase a.vWa.'ne de b'pti\ se ilustrea.ză prin incendieraa o
Inllmtoe .iar am1er'"_ antis.eriB- raşelor şi ueioderea in massi a 
ni a 1DlILi dobotit net nebolşevicilor. 

Scene autentice. filmate in 
Noaptea. trecută aIVioIantl en- decursul ultimelor 2 siptăm"I.!li, 

gleZle de luptă au aruncat în câ- sunt prinse in filmul CRUCIA
teva locuri din No'rd-Ve5tul VA \.An.'1.L.l\.A .D\.JL.<o;I:cJ "'-J;.~unv-

Ge1maatiei, un ntllllă.ll.nlc de LUI ca're se reprezintă la Cine
boImbe expl~ive şi' inoondi'u-e. matografele comunale "CA
care nu au priWl:wt dIecli.t ~tri- PlTOV' .,T Y .Â. L 1 A. ~i •. Â_ 

dclun1 Deinsf~te. Trei dintre 
POLLOtt

• 

ASUPRA ALIANTEI cu ANGLIA 
J 

Berna,18 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei Stefaoi a
nunţă : 
După ştiri din To4Do. ambo&a.-

00rul dapomei la Mo8CJOlVa, :II;r fi 

primit ordinul de a rere dlui 
~I&lot()v lămuriri asuprall'ept'll"
cusiunl10r alianpei a.ng'W-9f)\ie
tice. ' .... , ................. _.~ .. _ ..... .. 

Circulatia pelltt-U orice turi3m, 
în sărb'ători legale 
se poate face numai cu autorizatia DoJitiel 

n O U a
'-' do d '" Bucureşti, 18 (Rador). - Se eretul-Lege Nr. 1742, din 16 Iu-V a a fa.ce cunoscut că in zilele Qa nie 1941, adică 6 luni intena.re 

• in tenţl un il So vi etel or de sărbătorllegale. este intermsă In lagăre şi oonfiBcarea ma.şinel. 
a a.taca Europa centrală circulaţia pentru orioee brhnn, în afară de cele autorizate oe 

LA CINE.MA 

»TIHIAILÂ« 
18. (Railor).- Ct»- patru tUtmri antiaeriene de 50 "ţ' t d . ~'1 L_~'l.L "otJ'i.etio nTaIJdJ.. mm. M .~.a8e mitral ..... e. O"'"tra~ pOll le, pen ru a eserVl gan e, 

I~...,. A Y· Y K.<'.m acele ee circulă în interes de 8e~ 
a \Jili" m mod serios G1XJ- torpiZarul mai are -<li şase tuburi ~i> y viciu pentru a:rmati şi nevoi de 

-râp1urCâ ;;Pâ.fcnicene' CI sta- ~- ---~-~~- _. ___ 1 __ • ---~--

ţWoo.t pând in 1.940 în Marea date in acest scop. 
Neagră fi că numai cu câteva Deţină,torU de turisme eul nu 
luni iMinte CI fost trimis În M a- respectă aceste dispoziţil!ni. 
rea Baltică, este considerat de oercurile berUneze ca o nouă sunt contra venienţ1 la derlzia. 
dovadă de inten.ţiunile 801.'ieti- j ministerială Nr. 85/1941 fii pe--

Un film nou şi interesa.n~ tii 
mari propoxţii:tehnice 1, i-

ACI N EMA ce de a ataca Europa centrală. depsiţi conform art. 5 din De-

~ POLILO" •••••• ~ ................. : ••••••••••••••••••••• -
;'~.d~ vieţ~ .dCM'ă c~- Snwlensli SI ·l.cllolEalD 

I 

doua. destine ŞI o femOle \ 

• .:~:!~draml Il ulm-zk DU [ozut 

Un nou film 
~e mare succes. 
~ nou triumf 

BEBIJ'N, 18 (DNB). _ Tru.IH~~ e cale de ~ 300 km.' fortăreaţa. l:'olou. . JfOrnu.ţLwll 
pNe ca.N IDa.intlează spre Mos- Berlin, 18 (Ra.d{)r). - bain- germane, care în urmi au rupt 
00V8 au ocupat asea.:rt. h);'ult9r tâ.nd spre Răsărit. trupele ger- la 16 Iulie t~ste1ll\& oolşev!·;ilor 
tea Sm&lensk. De aci şi pâ.uă la. mane au depăşit de ambele pani ' au incercuit şi ocupa.t ora.,ul. 
••••••••••••••••••••••••••••• \ Polozkul. nod eia cale rerată . şi port fluvial, situat pe cursul 
fi) P- P- I "A , superior al Dvinei, este un p.mct 
V. y. ya eRfJ" se In oaree ·de mare importa.nţă.mllitară. i . · Bolşevicii au avut aici un mare 

n tarA prin TurCia număr de morţi şi au lăsa~ în 
ANKARA, 18 (RadO'I'). _ .\_ 'tlt.m turcă, ftln.! primit cu t.u~te ma.ln.lle D~LI.LUIIol.LilV"- pooto 1000 

gdnţia telegnt.fia\ turci 1Id1"1J1fi\.: onO'I'Urile de autodti,ţile civille prizon~eri?i ma~ "ca.ntităţi âe 
D. Grlgore Gafenc1l, imP-"'6\l- şi mi.lit. .. re turoeşti)a. Ka.l'S şi matenal lil :numţu. 

ni CU iDt~ p~.'3OU8l al leg'.!\'- Erllel"mIL -_ • Pe mas~ra. .• ee opera de curl-
1iei remAne din Mo8C(t~ a tre- D. ministru Gafencu şt.a tanti- ţlre ~ reglUn;t Polo~ plogre
cnt D1mdnecă la 13 luMe tron- nua.t călitaria spre Romlnla.. seaza. numarul PI'l:zoni.aI~lor 

ere$te mereu . 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Misiunea "comisarilor 
de răsbo~ sovietici" 

Trupele germane care au tre-
cu.t de Polozk, au dat la 16 Iulie 
peste resturile mai multor di
vizii bolşevice, care prin tr' o re
zlstenta In verşun<i ta. IL Li lwotJc-
cat să oprească inaintarea .ger- Kol'l M,a.rtell 'meouor UMJIS 

mrun.ă. După lupte crâncen~, lIilde Sessa.kt HndeBUdeibrand 

~I filmului german. 
~ I 

este de a urmar~ ,t"rOducătarii de corp la corp, bolşevicii au fost IJ" b~ ~ A ul Un mare film criminal, & cl.m 
Danrcă. 'asU' Si De dezertori. Jt!i :::i~ !:o~:nPde d~~~ senzaţională a,cţîune este loa-ite 

AU::SRECHT SOONHALS 
GUSTAV DIESSL 

NELIESE UHLIG 

Inceputul Repr. 5-7-9. 
DUmineca şi sărb. şi la. 
orele 11 şi 3 d. 

BERLIN. 18. (RaAlor). _ o no- inSt1'I1cnve m. c_ pny~", p • ...-- Al~ ......... <1 .. _ ......... ~- l''';..,f1''"A f'J;.1·j:! imDresionantă şi ca.ptinntL 
ti oftcl~ anunţi. că cercurile plemele puse .J'JJlB,te~r sovietice şi ş.efu:l de stat ma ;or al unei di- --------...... --
berlineze au Inat cu mult interef din faptul, că textul lU!fJ1ei ordonao- vizii sovietice, a fost lua.ţi pri~ 
cunoştinţă. despre noua. ordonanţă te prevede, eă ind&tortrHe ... zişi. zonieri. 
• Sovietelor privitozre la rep~. lot' eomUarl de ria"i 8untnl~1 Pe câtă. vreme câeva. f<'rreB
rea, tnsărcinărilor şi puterile ~ late!:. a.celt-a de a unni.ri pe pruduc,",; ţiun, bolşevice e.rau echipate. 
r:;şi1or OOIIli!Ia.ri de răsboi. torii de panici, pe lIti ti pe dezer- ~ 'l"TYI"ment.ul ceh,""l!:-; trn,.e so· 

Se trag aci eope1U'.l.iuni dl"stnl de tort. -~- ~. ~ ~ .- ~'vieuce era iDsuilcient.e-

\ 

Incep. Rapr. 5--7-9w 
Dumine:că şi s'\rbători şi la 

orele 11 şi 3 d. m. 
_ v' 7 _.,~ -~~ 
=-~_ .... lI''W~'" ~=_ ... .J~ - -' ~ ...... ....,.- .. - -
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A~CTIUNEA BARDULUI PENTRU MUNCITO 
pentru stârpirea avocaturii va răsări un soare n 

. evreieşti clandestine. Declaratiile dlor dr. C. Dănulescu. ministrul ft:uncii 
-Ootnsiliul BarO'Ului Timi..]Q'ara, 

.JeSizându-se că unii w.ntre a."'O
ea~ ewei mdi.a.ţi dln ba.roo. 
eontinuă si pmfeseze a.vocatura 
in mG'd clandest!l1 - c:amutlaţi 
sub diferite nume româ.neşti -
• ft'J'>gani_tJoII. 17 Iulie a.. crt. 
., serie de descinderi, C8Jl"e au 
.. vut rezu!t6le practice SIf'Ulmţ,io
na1e. 

Delegaţii C<msiliulur, t~taţi tramisu!ui SD~cial al dlui LeJl, făcute delegatit'lli ~..,.", •• ,-,. de ofiţeri de po'.i~ jrdicin.t'ă, l1li iilO '"' ..., 

del6g!aţi de do cllestor, malO'l' funct:onarilor . particulari si muncitorilor nae~D 
Micu, au ~t procese.-VOl'-
bale, pe em-eurmt'laoZă să le de
pună În mâ.nile dlui deca.n a! j~
rO'Ului ~ pentru mai. rlepail'te 
pr~cedare. ' 
După depunerea rapoartdor 

vom reveni cu amănunte-....................... -......................... .. 
UN ARTICOL 

al dfui D,of. Mihail Antonescu s' el 
bucurat de o primire exceptională 
in gresa berlifleză 

. BERLIN, 18. (Rador). - Cores
pondentul agenţiei ..DNB" Van5-
mite: 

AriiooIul d..tuiprofesor Antonescu 
. vice preşedintele Consitiului de mi
niştri, articol publicat in .,Deut&che 
AUgememe Zeitung>' sab titlul 
"Drumuri 8igu~ ia Europa nouă" 

s'a bucurat de o primire exoop)ona.
Iă la Berhn. 

Z.anle de Joi au luat toa.te ea 
tem& a articolelor de fond respa,;
Uve, frau din articolUl d-Iui minis
tru Antonescu în care se spune 
"El:I0pa este unită intr'o singuri 
eredi!1ţi: Lupta impof.rava bolşe-
vismului". . 

~Dany Press'li remarcă: 

U.R.5.5.· a dat . Angliei 
ultima posibilitate de a 
ÎDvinge Germania 
firi ca ea să ia parte la lupta cea mare 
~ 18 (Rador'). - fJliei ulttma posibilitate 116 a in

Corespondentul agenţiei .. DNB" vi:nge Genna.nia.,. fări. ea M:a.rAa 
1!nl'mTn1M ! ' . IJnUlilllll'l sa .. pa.rte la. lupta. CPa 

La Stockholm se dă. !llalC'e a- 1DM:'6o'~ 

Bucureşti,18 (Rador). - O 
numeroasă delegaţie, .:!omilusă 
din patroni, funcţionari partIcu
izri şi lucrători nruţion81işti, s'a 
prezentat la Ministerul Muucii, 
SDre a saluta. noul ministru: d. 
dT. C. Danulescu şi să~1 asi~ 
de tot coneursul si devotamen~ 
tul lor. La această manuernaţie 
se aflau de faţă pe lâng.ă, a. mi
nistru dr. Dănulescu şi domnii 
dr. Sergiu Băcescu, noul seCI~
tar general al Ministerului Mun~ 
cii J)recum şi d. Langer, tr-imisul 
sp'~cial al drui dr. Ley, riin Ro
wâ,nia, expert, în pronlem~le 
Tlluneitoreşti .. ,- . 
După ce a vorbit delegatul pa

tronilor, a luat cuvântul d. dr. 
Langer. .., 

Dsa si-a man!festat dooselnta 
satisfa,cţie că la Ministernl Mtrn
cii a venit un profund oonosN.
tor al d~Iea.ntelor muncitordŞti, 
in acela., ~mp un înţelegător 
r-t .1 _oj.D1><'.""";'Jo, do __ i ;:ou-

tere mnncito.rimeoa româ.nă 
.,INFRAŢIREA ROMĂNO

GERMANA, PORNITĂ DIN 
TRANSEE, A SPUS DS~ SE 
VA TRANSPLANTA SUB ALT 
ASPECT IN REALIZĂRILE 
CE SE VOR FACE IN TOATE 
RAMURILE DE PRODUCŢIE 
NAŢIONALĂ. . 

Sunt mândru să COIIstat. In cali
taiea de reprenzentant al dJo.-uloi 
~ ..... -........ _. 

In atenţia 
pensionarilor 

Ley. că primele realizări se fac]a.- uepl'eeupeţit, pe care să'llIi 
~Iinistrul Muncii. Fac această. men- zima întregul lJleu progl3ln 
ţiune din oonvingerea că, numai da- fU. Convins de sincerilattl, 
dorită prezenjei d-lui dr. C. Danu- de concursul d~lui dr. -q."'''iI~' 
lescu, În fruntea acestui depa..-l:1· misul special al dr-ului 
ment. noua organizare a. ministeru- mărtllll"Îsi că. pentru __ " •..•. 
lui va deveni o realitate în scurt l'itdiri Ull soa-re nou. }]ţi 
timp. Pentru ace.. .. t inceput de mun- cluările luminoase pe care 
că rodnică. daţj.mî voie să :itrig şi duee şi mândri de urugOSIe. •• 

"Il alături de dvs: .. Trăia.~ă g""'Je- r>ăstrri il ea l)e o datorie de 
raiul Antonescu, Beii Hitler!" Urmând exemplul colaborir\ 

D. dr. C. Danulescu Minbt>.l cere dintre generalul 
Muncii, a mulţumit tuturor pemru marele Adolf Hitler, SUPra...dllli 
modul înţelegător in care muncito- cololui nostru, vom relllJ.i si . 
rimea doreşte să se încad:reze in o ţară. mare şi putenlici, 
noua organizare ce i se va da, adău- externor eât şi În interior. 
gând apoi: Nu se concepe refacerea 
Vă cer un scurt răgaz ca astfel tiuni şi a statul oi fără o 

să dau sistemului de organizare rue sănătoasă. trupeşte şi 
forma, în eare fiacare dintre dvs să- Aceasta este conceptia 
şi găsească 'rostul, după vsJoarea torului Statulli!; generalul 
şi a.ptitudmea fiecăruia. Vi asigur, cu şi grija de fiecare zi a d.ft 
că sunt decis să. lupt până la ultimă hail Antonescu, vice 
jertfă pentl"ll ameliorarea. soartei Consiliului de miniştri şi 
IDtUlcitorim~i ~i pentru _ ridica.rel\ I !A -~ ... -d; .... 1U ,,""".·"jdel 
",,,.uuarouun: el de VJ8.tă- Pentru In miSIUnea R!Omî.niei .Mari 
aceasta imi trebue concursul. dvs cheiat d. ministru Danulescu. 

La Bprlin 

DEMISIA GUVERNULUI JAPO 
se incadrează norma! În desfă 

evenimentelor internat.Oftqfe 
BERLIN, 18. (Rador). - Cores- temaţiona.le. I . _ .' . , 

poudentul agenţiei • .Rador" eomu- Ziarele loeale 
nici.: ,. , 

nNftio,;.". p ........... od..1· .i ....... u"i. 
fost primită la Berlin ca un fapt 
oare se încadrează normal în desli.
şlll'a.rea aetua.Iă a evenimentelor in· 

se abtind ... lc.. . "", ....... o ....... t..<il, 

In cercurile oficiale 
noului guvern este aşteptatiia 
nlşte şi cu incredere. 

tenţie unei afirmaţii a. ,-tatului DatB IDtler' bate Uniunea. 80-
englez ,,Dally Press" care scrie I vietelor şi se intoo;roe spre V f'lSt, 
m.legătUl'ă. cu .ea.m.pama. din Hst o.tund dJ \'la fi mai puternic de-
armătoftrele~ .. ..a.. ,.,>.ri~ au ~UQa WIet"LtelO'" 
Uniunea &Meiriarl a Ilai An- pierder1. 

Pensiona.:.ii cărora li s'a re
ţinut în rate sume pell'trn Bo
nuriIe de Inzestrarea Armatei, 

iva2;;oo·~~"P~e::~~~~;; ~ct'IDI·· EXTEn~'E 
primirea bonurilor respective ===., t~ I~ I~ 
în ziua de 19 Iulie a. c. înainte 
de masă Între orele &-1? gO 

JiihEeE,ul D ptlmil 
la Marele Cartier General pe vAnă. 
torii de munte şi paraşatişti cari 
saa distins In luptele tiin Creta 

Pensionarii cu livretele între 
2001-3000 se vor prezenta în 
ziua de 21 Iulie a. c. orele 8-
12.30. 

Pensionarii eu livretele Nr. 
3001-5500 se vor prezenta. in 
ziua de 22 Iulie a. c. 

BBRLlN, 1-8 (Rador) -18'MfJ'Tem al forţelor atr1'IKIJte ger- Domnii pensior.ari vor pre-
Pueh'!'ertU ti primit, la Ma:e~ mane a mulţvMt,it Zuptătorilor zenta livretele de pensie, Bule
~ter G~~ pe ~tl}fM am Crda, prin CIIV1nte pline tinele de înscriere la. Biroul 
!'_ ~~~ ~~~_~cadere de Tect.tmOftinţă.· populaţiei, preottm. şi toate chi-
...... rvu. ~ • ...,.~...... ~ \ tanţele primite la reţinerea su-
Cooarer fi ,t'rucii de li'ierl:l7 In f~ 1ur enI gene:al~ meIor lunare. 
pent,.. actele lor de bravură Student Ş1 generalul de brigada BooorHe se vor eli.beI'a nu
BăvârFe in Creta. Ringl, primul din aviaţie, iar al mai subscrietorului pensionar 

JlI.uek1"ertJl ~ comandantul doilea dm oonătorii d.e munte. neadmiţându-.se procur' .. -,. ........ __ ... _._ . .:.._._._._._._--_._.;~ ................... -.-.-. 
Printul K o n o, ea· fost insărcinat 

cu formarea noului guvern japonez 
TOKIO,l8. (Rador). - Prinţul 

Konoye ~ful guvernului tft,misio
tmt. a fost insMciJat de împărat cu 
formarea. noului ea.binet. 

re,lIJaI"Mizul Kido s'a prezeatat im-I te al ConsiHaioi de ~trt 
păra.tnhli pentru .... i recomanda ~ La ora 16 ~ 15 minute, in urma 
prinţaI Konoye ca persoana cea mai acestei recomandări, prinţulKonoye 
indiea.tă pentru POStul de preşedin- 8. fost chemat la palatul inperial. 

Corespondentul agenţiei .. DNB" ............................... . 
cii urmă.toare~ amănunte eu. privi- ' 

re la imprejulrile eN'eaudus la LIPSA DE Al~UMINIUM 
această hotărîre: 

BERLIN, 18. (Rador) _ - lIn I noi din oei pAtru pilllui a! 

avion de lupti german, ca.re a efee- nelor. au fost distruşi. -
tuat in ziua. de 16 Iulie o acţiune de --o-
recunoaştere annati în sectorul Le- Vichy, 18. phdor) ~,- {',m,,,,jlJn!CU 

.. ' .. ....-iI d ·t într'un 1 ._ dentul agenţI el ,,DNB 
~L_ a escopen UlDl. Se anunţă. oficial că R"""Mrt.h;1l1p',el! 

n~ de ~ure 1Hl mare post de ra- fost predat Miercuri seara de 
dlO 8oVletIe. raIul Gouton· generalului 

Cu tot tirul apă.ri.rii antiaeriene comandantul suprem britanic, 
bolşevice, avionul german a atacat intrarea trupelor britanice de 
imediat postul de radio. Bombele paţie în oraş, generalul Dentz 1 . 

germane au căzut drept pe ţintă şi răsit Beyruthul ducându-Be Ia 
postul a fost distrus. polis • 

Mai multe miidefrance 
din zona neocupată vor IO~"4"":"~ 
impotriva bolşevicil~r 

VICHY,I8. (Rador). - Cores- angajat pentru lupta contra 
pondentul agenţiei .. DNB" anunţă: 'ismuIQi, al('iitWnd un corp de 

Se află din sursă bine informati, !t:.ntari. 
că până şcum mai multe mii du Angajament.>~t1l!unt a.et1lJ8IJ1It1!I~1 
francezi din zona neocopată, s'au ,·erificate. . 

REPREZENTANTII HERMA 
din tările ,europene con 
eati de d. von Ribbentrop 

Le palatul imperlal s'a ţinut o 1"'1 USA 
'1~; • • • 

oons{ăţuireatut1!rWoamenilorpo- . 10. Von Ribbentrop ministrul a-
Jltici-cu me.ze .u:perinţi.la.eare au Newyork.18. (Rador). - Cores.- Po!iţia.a trebuit să f~l.o~ească fa.cerilOl' străine a convocat Jdi 

KoNIGSBERG~ 18 (Rador). a sit\Jaţiunii poliuoe 
precum şi asupra politioei 

_ii piarte intre alţii dnii: Kido mi- pondentul agenţiei .,DNB'· trans- gaze lacnmogene spre a ruuPl mul- • . ba.sadoirii ., t' . 
nistrul justiţiei, foştii ~ţI &imite: ţimea. ce voia să imniedece echipa acJ pe am muuş n ŞI 
ConsiUGlui dt'J miniştrii: amiralul In faţa fabricei companiei .,Air de zi să între la lucru în fabrică. :,p,feren~ de presă. şi Il3ferentii 
mrota.generahiI Okadft, gMeTaJul Associated" din B~ndiy ~n .. t':'t"l "'n~a_ :~q~~.&.U CQ~C nl.VI-Il! Ct 'I(,UnLU tU nnslU'llllOOr gennane 
Q-J""""w. .... ___ 1111· ADe, 116ronul New-Jersey, in cursul unei încăeri- mai mulţi lucrători, au fost Iic~{: ',;, Eurapa. . 
V8katsuki~Mit6mna, Onai şi drul ti intre un grup de manif.estanti şi tiaţi din serviciu din lipsa aluminh: 1· In. cursu' 'H'stei reuniuni d. 
HaN pmo:'~tem Con~1ui IIE'C- poliţie, mai multe persoane au fost mului, lipsă care a silit direcţia fa- Von RiblJ,"~· "')0 a făcut şefilor 
!'et. Int1ată dupl aceastA oonfMui- rănite. bticii să restrângă producţia. .~ mishmi (- ~ .. Junere geDel'a!l 

e ( 

118 ~1'ma.D8. 
. Apoi d. VCIlI RiWJentrop1l 

zi:a.dştilor . cuItul"a1i şi _AF.B....n·f,_ 

til~ - da ~~ d.;.ro-~""'-o _I·"..,~ __ -

feluIlli Cl'll1l trebu-e·· să. 
S~1"e a croia relatd ~ 
radiufO'Jlia .şj-' CI.~ intrec;~ . An.'IItmhI 

,.,,;l-urali·a .di!eritr6~t')Ir ţin 
l'o~~ne. 

\ ' .. 
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