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;'I!utorul atentatuflli dela Versailles este MU8uIUste" 
~ ~e DO stabilIt cercetările. Dnli ,Laval şi Deat vor scapa cu viata 
!, YESAILLES, 28 (Rador) - Cu : cală a reuşiit perfect dar a adău
: "pr1vire la st. .. rea sănătăţH dlor I gat că dia'tnosticul răffiâae Incă 
r ,Laval şl Deat, agentia .,Havas Ofi" 1 din rezervă. 
. dA următoarele amănunte I I VERSAILLES, 28 (Rador).
" Rănile dlui Pierre Laval par să In urma alentatului .ăvârşit con
, iie mai puţin grave decât s'a cre- Ira dlor Laval şi Deal politia a 

Noaptfla, târziu, membrii politiei 
germane 's'au 'dus la palatul de 
justitie din VersaIlles, unde în pre
zenta judeCătorului de instructie au 
luat un nou int~rogatoriu crimina· 
lului. 

zat la inceput. După examenul rocul cercetări pentru descoperirea 
radioscopic,. medic;ii au stabilit unor eventuaU complici şi verii ca- VICHI, 28 (Rador). - Soţia diul 

Să fim Trednici de 
jertfa sângelui eroilol' 
noştri, dând economiile 
noastre pentru desăvir
şirea operei lor. Sub .. 
scrUnd la Imprumutul 
Reîntregirii, dăm cel 
mai bun plasament ee o
- ... _HI... ftnA!dre si ae 
împlinim cea mai sfân-
tă dintre datorii. 

-, 

Generalul Franco a in .. 
snectat marina spaniolă 

MADRID, 28 (Rador) generalul 
Franco. şeful Statului spaniol. s'a 
iriapoiat Miercuri la Madrid. dupl 
O călătorie de douA. săpU\mânl fl
cută ln provincia GaHcia . 

Generalul Franco, a inspectat 
In special bazele dela dela Vigo 
şi Coruna ale marinel mlHtare 
spaniole. 

. nrmătorul dtagnost1c ~ rea declaratiilor criminalului. Pierre Laval fost preşedinte de 
~. Laval sufera d~ u I~U<1 10 La int.roga/oru.l luai dq junDl'ii_ Consiliu de miniştri şi fiica sa care IIIUflUllllmllmillIll1ll11ll1l!11!1fII1IUIIUIlUIlIIIiIlIIiIlIII:9:1I11111U11II11i1II1I1D 

miJlocul braţului drept (It de o pla- , lorul d~ instrucţit', autorul alenfa- au fost tU[Ulu".te Miercuri ""'ArA ANKARA. 28 (Radorl. - Co. 
, gă la mâna dreaptă făcută de a- : tului Paul Colletle nu a arătat câ- imediat după comiterea atentatului respondentul agenţiei "DNBn 
celaş proedil. Un alt glonţ pătrun- I luşi de pulin că s'~r cai d~ fapta contra dlui Laval au plecat in cur- comunică: 
%ând In torace la 8 cm. in faţa! şa. " sul serii la Paris. Ştiri primite din Teheran a-

, mamelonului drept. s'a oprit dea- El a recunoscut că esle "gauw Totdeodată se anunţl că Mier- Dunţă că amiraluliraniaa Beyn-
, supra inimif. Fostul preşedinte al llist,'" cur! seara d. Laval a putut să te- der care:a comaodat contraata-

Consiliului trebue ţInut sub ~bser- E posibil, ca criminalul să fi, lefoneze personal familiei sale pen· eul din Imprejurimile localităţii 
ITaţie timp de două trei zile, pană se 1 trimis in fafa Curţii mareşalului tru a o informa cA. nu este ia stare BeDder. Cispur a căzut pe câm-
va cipăta certitudinea că orice ; care esle inslituită de curând. . gra vă. " : _ pul de onoare. 
CO~ plic a fii su ~ t e.x: 1 use. V ia fa sa 1I1t1111111111ntll1111111nllll1l1111lDIIIltIilIlIIfIlIililllHIIltlli HlHHIRIIUII1llfl11ld"llilIIlHmtltilll.'IIIIIUIUlIIlIlIlIURllllUlnlllullm IIIUI:IIIII1IU1ll1lm UlIllIllllililllll1llllllll.uUUIIUI1lI1III11II1UIIIIIllUlIHIIIlUUlUIIlIIUII1IIIIIIIIIUIII!IIIiIIIlIIIlI/IHIII 

,nL=S~~~aIc:ynb~~et'orHiciuldel' A-tte dou""', dt-VI-ZI-t- bo' lşeVl·Ce 
' ~t;;r~m~PJ~:s~~I:~uf m:::I:!~~~: la, 

drept, in partea stângă din josul I dl·struse 
toracelul. 

Dnil Doro1' şi Basset au fost 
rlnit' la antebraţul dr.ept. BERLIN, 28 (Rador}. - De la Pe frontul finlandez trupe ger-

Miercuri seara la ora 22 starea 'Cartierul General al Fuehrerului, mane şi flnlandeze au dobândit un 
dlul Marcel Deat s'a agravat su- Inaltul comandament al forţelor ar~ succes important In strânsă cola
bit. Drul Blt"ragudr ajutat de mai mate germane comunică. barare. După lupte care au durat 
mulţi colaboratori, au procedat Pe tot frontul Oriental, operaţi- mal multe zile iu sectorul de la 
la operaţie, exlrăgând glonţul. In- tle au fost continua te şi in cursul Est de SaUa şi in condtţiuni atmos
dati! după opereţie chirurgul a zilei de Miercuri In conformitate ferice şi de teren foarte grele, un 
declarat că irtervenţia chirurgi. cu planurile slablllte. grup de torţe loamice compus din 
"IIIIIIIIIUlllmtlltIIlIIllIIlIIIlUIlIIllIIIIIIIIlIIlIUIIIIlIIllIIHIIHI'lmllllllHlIIl111l1li'111111 ,dllllllllllllllllllHltllIlllIlHUllfllHlIUUlIUllllllllllllIIUllllIlI1ll1HMIlliUI1I11111111f IWllllllll1l1llllll1n'1I11111ll11ll111l1llIlflltlll1II1II11111111111~1I1111111111111'1IIIllllll1111U 

.Trupele japoneze vor evacua Ch.ina 
dacă guvernal NalJkin,g va asigura pacificarea Întregii ţări 

SHANGHAI, 28 (Rador) ,- Co- "emal di" Nanking .. '" fi Qsip'i" gpnma. td: Dacii/carea sub con du· 
respondentul agentiei .Stejani" Q. pacificarea lntregei IăTI, trupele terea dlui Wan§bing Wei se face 
nunţă: japoneze vor evacua teritoriul· d ti ,l- ăt , 

Generalul Hata, (omandlmtul su- chinez. In mo sa s,ac or, cu conCUfSIl 
pTem al JOT/elor jaooneze dm ehi. Ea a adăugat, că inspectând di- sOldaţlloT Japonezi şi a noilor forte 
nu, Q declarat, că alunci când gu- ferite localităţi a putul să-şi liea chintzI. 
1I1IIlllnHllllmlll·lnnnnlllll1Ullllm I11Il111l1lll1111UlJU1lI1111I1111111111l1l11ln11Îln11l1l111l111l1U11lI111I111IInlllllllllii101llmllllml111111mIHlInlllltiHIiliiiIIlllltlllllll11HIIlUtlli1I111l1llt11l1111111""lk 1tII11IW\I1I111IH!IUIIIIIIAllllllilllln'llIlIIumlllllli""1III1II1l 

Noul 2'uvern iranian a hotărit: 

Suspendarea rezistentei trupelor iranlene 
spre a se evita o inutilă vărsare de sânge dată 

• fiind superioritatea forţelor anglo.sovietice 
TEHEItAN. 28 (Q:ad or). 

- Corespondentul ag .... 
tiei ftD.N B." anuatA cA 
aoal gave .... a' Iranului 
• fost eonatlt.alt sub 
pregedentia diul Ali 

Faalghi oare a mal fost 
prlm-miniatru i.. 1932-
1935. 

Noul gaver .. a hotArit 
dată fiiad -... perlorita. 
tea forţelor aaglo-so-

Ti etice care au Inyadat 
ţ .... , aU8peDdarea .. ezi
etelltei trupelor Irallle
ne spre a ,eTita o I .. uti. 
Iă 'VA ....... de _âage. 

doul divlzU aU fost bătute in mod 
decisiv. 

Numai slabe părţi din ele reu- -
şfnd să fugă părăsind aproape in
treg echipaiul militar. 

Formaţiunii ale armate aedene 
germana au distrus in cursul zilei 
de Miercuri 109 avioane sovietice 
afari de cceasta aviatorH aliaţi 
aU doborât zece avioane sovietice 
Iar aviatori d. vânUoare italien! 
au doborât alte opt avlane ina
mice. 

In spatiul maritim din iurul An
gHel un avion de lupti a scufun
dat In timpul zilei In apropiere 
de insulele F eroe, un cargobot 
Ele 40UU 10ne. EDKh,~1 au pi$~u.t; 
eri 13 avioane. 

UIIIII!IIIl\IUIUIIWUUlllIUllll1lll1II1UlllIIUIllIUnIIl1Uln~UmlllllHlllllluua 

D." Nomura 
a vizitat pe.d.-
Cord eli Huli 
WASH[NGTON, 28 (Rador). -

Corespondentul agenţiei .DNa" a
nunţă că d. Nomura. ambasadorul 
Japoniei, a Ilcut Miercuri o vizi~ 
dlu! Cordell Huli şeful departa-
mentului de Stat. • 
După terminarea Intrevederii d. 

NODlura a declarat zlarlştiJor ci 
d.sa a solicitat această lntreveder. 
fiindcă a avut si discute CU d. 
HuU mai multe probleme. 
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La Terasa "EIIINESCU" de sub conducerea domnului 
Florian Brânzaş, 

. din Cluj 

cântă orchestra virfuosului Luţă loviţa i 
Mâncări gusfuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

~~~~Y1~~~~~~~~~~~ Vinuri din cele mai· renumite pivniţe ~)1i~~~~l~~t~~~~~ 

englezilor Pătrunderea 
A In Iran Deja Ăsociatla Românilor refugiaţi, 

Secţia TimJş-Torontal 

COMUNICAT s'a făcut numai pentru considerente militare 
Englezii cred că o intervenţie a Japoniei ar fi posibilă în orice moment 

p 
Toţr Românii refugiati trebue si &81 

participe necondiţIonat la Festhra- 'nil 
lui organizat de Secţia Feminină a . 'UD 

pierderi simţitoare In sânuI popu- [STAMBUL, 28 (Rador), _ Asociaţiei, in Teatrul Naţional, VI. 
latlel civIle. Pagubele sunt deose- Corespondentul agentiei "Dl'IB" neri, 29 August, orele 21. - Bi-

STOCKHOLM, 28 (Rador). -
Corespondentul agentiei "DNSu 
comunică ~ bit de iasemnate In port. transmite: tete de intrare se găsesc la Cartea 
După corespondentul· din 

Londra al lui AftonbIadet, zia
zul "News Chronic1e" confirmă 
acum, că pătrunderea englezi
lor in Iran s'a făcut numai 
pentru considerente mllltare. 
Pâaă acum, scrie ziarul en

glez, s'a putut stabili legătură 
cu sovietele numai prin Nord. 
La iarnă aceasta ar fi fost 
foarte greu ,1 mai ales foarte 
departe de teatrul de opera
ţiuni. 

O altă legătură ar fi fost pe 
la Vladivostok, dar distanţa 
este şi mai mare si foarte com- : 
promisă În cazul unei tnter
Ten tii Japoneze posibilă ha ori
ce moment. 

Ocuparea Iranului garantea
ză un drum direct Între Golful 
Persic şi Uniunea Sovietelor. 

TEHERAN, 28 (Rador), - Co
respondentul agenţiei "DNB" traa
smite: 

Ziarul .Iran" anunţă, cli hnpor
tante formaţii aeriene sovietice au 
bombardat oraşe deschise ia Iran, 
in provincia Ăzerbeidjan ca şi 
portul Pehla vi-Gaziaa şi oraşul 
KasvJn. . 

Au fost pricinuite stricăciuni ,şi 

Acelaşi ziar constată, • că atitu- Atacul anglo-sovielic asupra [raa Românească şi la cassieria Teatru-
dinea osUlă a englezilor şi sovie- nului .sle lipsit de oric, temei ju- lui National. 
telor nu poate fi justificată niel ridic şi oferă aspectul unui atac Informaţluni la Secretariatul A· 

i i · 'i d d1 l' i socia·ief, Aleea Spiru Haret Nr.l, pr n pr nCIPI e or ln mora nlC de .chiVoc şi al unei invazii. t 

prin principiile de ordin militar. Aceasta 'sle părerea p. car. d.- Telefon 23-51. 
lranul nu a dorit niciodată să intre Preşedinte: 
In rlsbof contra vreunei ţări. Sin- palatul Nedi o exprimă in ziarul Prof. Unlv. OI'. Al. Borza 
gurul ţel al pollUcH sale a fost .. Cumhuriyet" cu privire la agre- I Secre1ar general: 
mentinerea păcii şi a Hniştei. siunea contra Iranului. Prof. 1. Buta 
"Umll/JUIIIIII"'II UIIJIIJI/lUIRIIIIJIIIII"IIIUIIJIIIJIIIlIJb II/IIII""lIIliIUIII" 1lllllllllllllllllliJIIIIJIIIJII/illlllllllllUUliUilUiililliilUliUiil/II/JWUIUl'IIIiIIII'lillllllllll/llllllllllllllnllli"llflJln~ rnmUDlIllIllRllm ~1"IIIUIIilIIIII" liIIlllJIll:mUIIIIIIIIIIUJlIUJlmlll 

Un comunicat al legatiei· Iranului 
BUCUREŞTI, 28 (Rador). - Le

gaţia Iranului la Bucureşti anunţă 
următoarele I 

Cu tot răspunsul impăc1uUor dat 
pretinselor ingrijorăd ale guver
nului englez şi sovietic, - cu pri
vire la stabilirea. cetăţenilor ger
mani in Iran, - ambasadorul en
glez şi cel sovietic au venit la 25 
August la Ora 4 dimineaţa la do
miciliul preşedintelui de consiliu 
al Iranului, pentru a·i remite o 
notă prin care se anunţă, că I gu
vernele re8pective au. recurs la 
acte militare, dupA Informaţii prl-

din Bucu.reşti 'l~ 
mite de guvernul iranian: .. te oraşe deschise, - fără apărare 
. ( La aceiaş oră, adică pe 'când - pătrunzând dinspre Vest şi Sud 
ambasadorii englez şi sovietic erau. In provincia Khuzestan. Lupte alt 
la domiciliul preşedintelui de con- fost pretutindeni unde forţele en
siHu Iranian, forţele engleze şi tru- gleze şi cele sovietice au intâlnlt 
pete sovietice bombardau mai mul- forţe iranleae. 
& L 

Un 
La un banchet cu. vodcă 

comandant bolşevic 
a închinat în cinstea 
triumfale în Berlin 

unei . intrări 

Cum au lost 
10 

ucişi 350 
Polonia 

germani BERLIN, 29 (Rador). - Maio
rul Soloviev luat prizonier ia bă
tălia de la Uman. ofiţer de stat 
major al diviziei 140 infanterle, a 
mărturisit, că in ziua de 18 Iunie 
o mare veselie domnea ia regimen
tul sAu. Nu mal. era un secret pen
tru nimeni, că în curând va incepe 
lupta impotriva Germaniei. 

ofiţerilor vodcA. 
Ridicând paharul său in cinstea 

unei triumfale In Berlin el a spus, 
că atunci când vor ajunge la Wil. 
helmplatz, vor ridica acolo un bust 
al lui Lenia şi răsboiul va fi sfâr
şit. 

ROSEN, 28 (Rador). - In faţa I 
tribunalului extraordinar din Posea 
au compărut 28 foşti poliţişti polo
nezi acuzaţi de a fi asasinat peste 
350 germani pe când ii transpor
tau dela Gnesen la Varşovia in 
timpul răscotului cu Polonia. 

Depozitiile martorilor a dovedit 
ororile Indescriptlblle ale acestui 
mare infernal cum a fost numit de 
supra vetultori. 

Cea mal mare parte din crime 
au fost comise pe tnoptate asupra 
persoanelor din spatele cortegiului 
In faţa porţilor Varşoviei coman
dat, din ordinul locotenentului îm
puşcaţi pe toţi germanii. 

Lângl Mory escorta Il arUncat 
grenade de mână in mijlocul gru
pului de germanI, fUnd ucişi 72 
inşi. 

Interogatoriul celor 120 martori 
urmeazii. 

Comandantul regimentuluf a dat 
Ce va mai urma pe urml, va fi 

magniHc. . -
In fIecare bisericA restauratA, prin danta ta, 

norodul basarabean va inAlt rugi pentru liniştea 
ta şi pacea lumii. 

Subscrie la "Imprumutal ReintregirU-. 

~ ...................... --_ ........................ --.. ----------~ 
el Mod ă b ârbătească şi croitori 

IOÂ:N COSMA 
(F o s t H o Q BAT Z) 

Mare asediment de stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 
I TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16-62 
......................................................... ' ... 1 .............. .. -
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inema CORSO" " ., 

Maine. VinerI, 29 August, o I1remira senzationala 
Cu marU artişti D-· tIt ·c· Joase 
ISA MIRANDA şi GEORGE BRENT laman e e sun peri U 

urnata' romAnesc de războia. Trupele .. omAne dincolo de Nistru. Străungerea liniei StaUa 

""ZI·, ultl"ma Zl·. Ca-pl'-tanul OR· LOFF Un mare film de spionaj din răsboiul mondial 
r cu IV AN LEBEDESS ,i BE fTY (;OMPSON 

Partea treia a completării colorate: Moda în America in sezonul viitor (Rochii, Mantouri, Pălării) 
Reprezentaţii la orele 3, 5, 7, 9.15 -----

omunicat: 
~ectoratul special de 

, .' trol al Românizării, 
comunică: 

INFORMATIUNI , 
BUCUREŞTI, 28 (Rador) - Au 

fost arestaţi şi trimişi in judecată 
dnU G. Ciocan. I. Negoiţa, TeofU 
Bernstein şi Nicolae Persciu din 
Brăila din ~auză ci nu au predat 
lâna centrelor de colectare şi au 
Instrăinato abătându-se astfel dela 
obliga ţiuni1e impuse producătorilor 
şi deţinătorilor de lână prin de
cretul lege pentru colectarea şi 
folosirea lânei. 

BUCUREŞTI. 28 (Rador) - In 
Monitoriul Oficial de eri publică 
Declzla subsecretariatului de Stat 
al românizărH prin care toţi cetă
ţenii streini doritori să subscrie 
la Imprumutul pentru Reinttegtre 
din 1941, sunt autorizaţi să efec
tueze subscripţHle lor, fără a mai 
fi nevoie 8!i. Indeplinească forma
lităţlle cerute de Decretul Lege 
Nr. 529 publicat in Monltoriul Ofi
cial Nr. 53/941. 

faptul, că a con ha venit dispozlţl
unilor Decretului lege privind 
colectarea şi folosirea lânel indi
gene. 

pune in vedere tuturor intre
derllor comerciale, Industriale, 
'nm şi oricărei fundaţiuni, aso
'uni, sau stabJlimente de orice 
râ, ca să trimită de urgenţă 
. în seara zilei de 29 August 
tabele In dublu exemplar, des. 
situaţia personalului superior 
(edor, la Inspectoratul Special 
~()mâQ{z'irii din Timişoara. 
abelele vot fi latocmlte cU ru
, In aşa fel in cât să .reiese 

ume1e şi Pronumele, Origi 
etnică, Cetăţenia. Studiile, 

u:ţia, Vechimea şi Practica, 
. ariul net, Dublura, Numele 
pronumele Studiile, Vechi
I de când dublează, Decizia, 
mărul şi autoritatea care a 
'0. . 

glmmllllllllllllllllllllllllllllllUlllltllllllllllllllllllJ mU1i1l1I1ll1ll1l1I1ll 

. ~rlmesc in gazdă elev-! la fa
.~ Român!. Str. Cor .. de Oţel 

.. 22, III. Apartamentul 2. . 

, . 

• Domnli oflţed In rezervă 'şl re
tragerl", preveniţi din activitate 
şi inscrişi, in societatea "Regele 
Mihai IlO sunt convocaţi, in baza 
ordinului Ministerului Nr. 5264/ 
1941, la o conferinţă, pentru Du
minecă 31 I.c. ora 11 Dimineaţa. 

II 

II 
BUCUREŞTI, 28 (Rador) - Mi

nisterul de finanţe având in stu
diu o altă modalitate de aşezare 
a impozitului pe veniturile epitra
hilului a dispus suspendarea exe
cutArii debitelor stabilite pe exer
ciţiul tn curs. 

Debitele din exerciţiile trecute 
se vor executa potrivit dispoziţi
unllor codului de procedură fis
cală. 

Pentru intregul material a
părut in acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const. 1 • 
Ştefănescu, directorul nostru, ... !li . 
care e totodată şi girant res·,' BUCUREŞTIi 28 (Rador) - Mi
ponsabil. nisterul economiei naţionale prin-

II 
Indicaţiuni1e apei medicinale 

"MAGUS" sunt aşa de multlple • 
incât am putea-o denumi I 
apa minerală naturală pentru 
regularea funcţiunii tuJuror orga-

neLor 
şi ca atare nu poate lipsi din niel 
un menai. spre a fi ori când la 
lndemână pentru prevenirea. cOm~ 
baterea şi vindecarea deranjudlor 
d,feritelor părţi ale organismului. 

Da vânzare: ,.MAGUS" S. A. 
Bulev. Reg. Ferdinand No.l lângl 
Cofetăria .• Bulevard", Cazarmă. 

CAUT femeie la toate, care ,tie 
bine găti pentru data de 1 Sept. 
1941. Sclpio Nt. 2 Apartament Nr •. 
1 (intre orele 4-8 d. m.)' 

Aviz 

_~ ;;osit adevărata 

tr'o decizie a sancţionat pe contra
.,.. venlentul Bucur Lungu zis Bucurel 

din comuna Răşlnari iu'. Sibiu 
cu amendă de lei 75.000 pentru 

Doamnele care vor onora cU pre
zenţa lor serata, care se aranjază 
în sala Teatrului, In ziua de 29 
l. c. de către un Comitet compus 

apă minerală medicinală: Tipografie 
cOlilplect asortată 

de vânzare. 
a se adresal 

Libr. Coop. "Naţlonala" 
T!mişoara 1. Str. Brediceanu 2 

I tn majoritate din femeile refugiate 
din nordul Ardealului, - din Ini
ţiativa unei doamne Inspirate de 
exemplul Dnei General DrăgăHna, 
- sunt ruga te ;ă se prezinte du
pl posibilitate, in costum naţio
nal. 

Maria Iepure, 
prezldenta Comitetului 

... ~;9;, ... ;V;~;v.~;v.i"iP",;y.;v;~;y" ...... :.;;IIiI!!';:...-~~~:-'.;'IVc .. ~>V':1II!! 

~ "S O L A G R A" S. A. R. i 
~ a Inceput ~ 
~ preluarea şi "plata seminţelor' oleaginoase ~ 
~ (de rapit' şi de in) din noua recolti, la sedIul firmf:i "FABRICA ~ 
~ UNITĂ DE LACURI ŞI VOPSELE" S. P. A. din Timjşoara II. ~ 
~ . sp!. Peneş Curcanul no, 4 . ~ 
a~~~~!â!~~~~~' .. ·~~· ..... ~'.dIIil>~:..~~~\A.<~~~~!A:. 

:@@@~@@~~@@~@~@~~~~@@@@~@w~~ 

D 1 i!~,' Bote' lui ,,"iRt, TON" ~ . în sticle originale. e vânzare a: ':: \1 ti :: 

"MA G US" S. A. I ~ Tlmllfoara. ae v .. redeschide I 
B:dl Regele Ferdinand Nr. 1, (@1 c o m p I e c t / .. eno v a t ~ 

lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă I @1 la flnea haoei August @J 
... ________________ 1 L@1@)@j~@l@"l[§l~@j~.K§l~@.l~ml~~@l@~~ 
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D. Kno~ şi-a exprimat dorinţa 1 Fiul dlui 13oo~ev 
. ca Sovietele să permită reprezenthnţilor V.S.A. să \'iziteze frontul ataI şaf .pe langa st 

MOSCOVA. 28 (Radar). - Co- vernul din Moscova să permită re- rini insărcinat să asIste la iminente fu major al col. D 
respondentul a~eotlei "DNB" a- prezentanlilor Statelor Unite să negocieri, sa Il dacă vrea să h Imită 
dunţă că In conferinţa de presă de viziteze frontul. 
Miercuri, d. Knox minIstrul Mari- Intrebat dacă are Intentia să tri- la Moscova încă un ataşat naval, 
nei şi· n exprimat dorinţa, ca gu- mită la Moscova un ofiţer de ma- d. Knox a răspuns negativ. 

1IIll11lHlllllllfllllIIlUliUIUIIIUlllllllllllllljJlII~lInlllllllllnlllllflllllflllnllllilllllllIl1iliiIIIliIIi 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111/111111111111 Wllllllllllllllllliili 1II1111111111Ullllftiii 1IIIIIIiliiIliiiliiiilil IIJillllllljl:llljjillllilillllUIIUIU 

Fabricile de material de război din USA. 
nu vor fi nici odată în măsură să satisfacă cererile Angliei 

CHICAGO, 28 (Rador). - Co
respondentul agenţiei .Stefani· 
transmite 1 

• Chicago tribune" pubUci un tn
tervfev acordat de lordul Beaver 
Brock care s'a Inapoiat la Londra 
din St.-Un!te unde a avut o mi-

• 

siune specială. 
Lordul B~ave Brook a declarat: 
Fabricele de material de răz

bolu din Statele Unite nu vor 
fi niciodată În măsură d sa
tisfacă necesităţile Marei Bd
tanH. 

f!V;, 

Este de presupus, că livră .. 
rile americane vor scădea pro
gresiv din cauza aplicării pla
nului de reînarmare american • 

Ârestarea· unui abil escroc 

Aş vrea să văd St..Unite in
trind în răsboiu, a incheiat 
lordul Beave Brook, dar ho .. 
tărirea cu privire la interven
ţie În conflict. va trebui să fie 
luată de Însu,i congresul ame
rican. 

· in Capitală WASHINGTON, 28 (Rador). _ 
BUCUREŞTI, 28 (Rador). - Po- viciul dorit. Corespondentul agenţiei .DNB" 

Hţia Capitalei a arestat pe eXCrO- In urma con'VorblrH telefonice comunică I 

eul Vasile Spftz de 24 anf din co· Spitz se prezenta cU O scrisoare Preşedintele Roosevelt a ordo
mUDa Vama judeţul Satu mare, un plăsmuită la directorul. respectiv, nat punerea sub control a distrl
ahil cavaler al Î!lşeIătoriel. Spre reuşind mai In toate caz1Jrfle să in- bufrH materialului de răsboi, ma
a-şi ajunge scopurile, Vasile SpHz caseze sume variind Intre 2000- terHlor prime şi a maşfnilor desU .. 
lua In prealabil contact prin tele- 4000 lei. Ultima 'V{zlti Spltz a fă- nate producţiei de materiale de 
fon cu directorul de iastituţle că- cut-o la N. Băbeanu căruia i-a luat răsboi fn general. , 
reia 1 se adresa drept .Inspector 4000 lei şi o... folo"rafle spre al Pentru exportarea acestor pro-
ffnancfar" sau alt mare post, şi It 5 duse urmează să se dobândească 
spunea că f 'Va trimite pe Un pro- .face· ••. ziarist. Se fac cercetlri permise specIale, din partea gu-
tejat al său căruia să-i facă ser- dacă nu a operat şi In alte oraşe •. vernului. I 

lIIU1t1/III1I11I1II1If1I111IHIlIltIltIUiIIIIIUlllIIlll/Il/lIIIIIIRllflIlllllllllllllllfllIIlIlililli1IIIIIIIllImllllllllllllllllllllllili 111111111111111111111111 Inlllllllllllllllllliii 11111111 1illiilliIIUlllllltlIIIIUIilIIIIIIIIIllllunUllilHIIIIIIUllllllllllllllllllillllllllll!lllliii1I111111f1lt1l1ll11l1li1lJlI 

Atentat la Versailles impotriva dJor Laval şi Deat 
. VERSAlLES.28 (Rador). Co
respondenlul agenţiei Hava. Ofi
cial transmite: La terminarea ce
remoniei dela Versailles consacra
tă voluntarilor ce vor lupta contra 
bolşevicilor. a 1061 săv{1rşit un a
tllnlat contra pllr.analitălilor carti 
asiştaşeră la arr,monie, 

In momentul când mai mult. 
per80antl oficiale, prinlr. car. Sti 

allau şi dnii de Brinon. Pierre. Ii mai pufin gravă decât se crtl
Laval, Dlat şi Chvali,,, prld,ct al zuse la încyput. 
departamentului Sein.-d-Ojse îşi VERSAILLES, 28 (Rador).
luau rămas bun, un individ carti Corespondentul agenţiei "Havas· 
a fosl ar,slal a tras mai mult, r of," transmite 1 

i focuri' d. revo/vlI,.. Dnii! Laval,i. L~JnteloSf1torful ce i-a fost luat 
Deat au fosl atinşi dll mai mult, de Judele Jnstructor atent.11orului 
gloante. Ambii au fo,llransporlaţi la 'Viaţa dlor Laval şi Deat a de
la spitalul civil din Ver$(1il/u. c1arat, că se nlJmeşh~ Paul Coletle. 
După ultime~ ştiri ,larea lor ar EI e născut la 12 August 1912 la 

novan 
WASHINGTON, 28 (Rador) 

Corespondentul agenţiei .DNE* 
nunţă: 

"Asmciated Press" anunţă ~ă • 
Jimmy Roosevelt. Hul preşedin 
lui Statelor Unite. a ftst ah 
pe lâogă statul Major al colone. 
lui Donovan care de curând a fA 
numit director al serviciului 
cret a I siguranţei naţionale. 

Căpitanul Jimmi Roosevelt, 
depHneşle funcţiunile de consJl 
şi ofiţer de legătură Intre colo 
luI Dono'Vao . şi diferite mlolste 
fără atrlbutiunl bine precizate,· F'I -
1I1111111111111111fllllllllllliil/llllllllllllllllliil/llllllllllJlllllllllllllllillIfJ 

Tariful'· 
BUCUREŞTI, 28 (Rador) -

Mooitoriul OUdal de eri a apăr nal 
tariful de rechizitU pe anul 1941 s'; 
1942, pentru preţul bUnUtll~Hcl 
chiriilor şi prestaţiunHor de seI~ĂfI 
cii ce se 'Vor rechiziţfona. . J 

Tariful e Intocmit de Comis ! l 
centrală derecsiziţfi. . R 
1II111111111111!11/1l1l.IIIII11II1Ufllllllllllilllllllllllllll"""Ui lillilIIlIlilRflllR1!!III,ip4 

, ! ne 

S' a ridicat oprelişte· uf 
manifestaţiilor sportiv' P' 

.sta 
BUCUREŞTI,' 28 (Rador), lea 

Inaltul guvern a hotărît ln CODs!~ tiu 
Hului de minfştrt dela 26 Augus s' 

, a. c- a se r-ftlica e preUstă. a tu I 
lor manifesta ţlunilor sportive. 'tr', 

In coosecinţă, reuniunile footbb tisl 
Ustice precum şi a celorlalte spor· te 1 

tud, urmt>ază a ·se desfăşura COD Se 
form programului stabUit de călre re 
federaţiHe respective. ori 

fiIJlllitIIIIIIIIJI!lIiiillllllIIIl/IUlIUlIUlIIIlIl1111111J 111!lIIIII/IUI11I11H1l1l11lm:~::m lnt 
Mondeville in C91vado8' ,i actual-

- IISt«Or~ ICI 327 OOB mente ocueşte in aen fn Grande • • . urev.iştl In 'roC.rbl 

t f ·l avenue du ,quai avndoeuvrl? fanspor UrI e" Am venit la Versailles Miercuri St tIU t după amiază. deoarece mă ~ngaja- a e e DI e io~!9 
St f 1 U 'f sem ca voluntar a adăugat agre-

Restricţiile la 
de călători în a e .e7' nl e SOTUl.' NEW- YORK, 28 (Rlldor) _ rga 

Am luat Qotărfrea de a mă an- Corespond(:>ntuI agenţiei "DrlRM Int~~ 
gaia în corpul voluntarilor cu In- transmite 1 u WASHINGTON, 28 {Rador}.

Corespondentul a~enţlel "D.N.R" 
anunţă :' 

Societatea federali a căilor fe
rate dfn Statele Unite a cerut ca 

să se impună re3trtcţtt Ia transpor
turile de călători spre a se dispune 
de materialul necesar pentru im
portantele transporturi de trupe 
care sunt luate in considerare. 

Comuolşti condamnati În· Franta 

tenţla de a omori pe cineva. Oficiul federal statisUc din pen' 
Printre personalităţile prezente Washington anunţă că fn primele evr~ 

nu am remarcat decât pe d. Laval şapte luni ale anului in curS s'al! Stat 
şi deaceea a~ tras asupra htJ. proclamat 2 greve. numărul gre- al 1 

Pe de altă parte se afli!, că d_ vfştilor fHnd de 1.327,000. Stat 
Pucheu ministrul internelor a făcut Din cauza greyelor, s'au pierdut C 
o vizită la spital dlor Laval şJ mai multe mWoane de Ore de 111-: jelo: 
Deat. " .~. eTil, fapt care a provocat mari exp: 

Interogatoriul continuă. I prejudicii economiei americane. ·lnCE 
PARIS, 28 (Rador). - Cores· Upind afişe comuniste a fost con- PARIS, 28 (Rador). _ Cores- , . . '. pă~ 

pondentul agenţiei .Havas-Ofi·' a- damnat]a 10 anl munci siln{cA. pondentul agenţiei .DNB" anunţă 1 I IUI/IUilIiIIIIIIIIUlIIIUUUIIIJIIIUIIUIlIUIIIIIIIIIIIWIIUliltiIIIilDuuril/IIlIl!II!IIliil O 
nunţă: In sfârşit rusul Abraham Trzebru- Buletinul medical publicat în 1 • • daci 
Secţiunea specială a Curtlf din ~cke care avea un bogat cazier cursul nopţii, precizează că d. D. Ismet Inonu a avut 1) CODi 

Parts insărctnată eu repdmarea Judiciar, fUnd condamnat mai de Plerre Laval a fost rănit după ... t d b _ ; da ! 
propagandei comuniste a ţinut Mier- multe ori pe infractiunJ de drept co- • cum .'a anuntat aseară de două : In reve ere cu am asa ia i 
curi, prima şedinţă. mun, a fost condamnat la moarte. ~ gloanţe trase de atentat~rt Primul l dorul Angliei s:Tl 

Desbaterile au fost secrete, insă VICR} , 28 (Rador). - Tribu- , glonţ, la rănit la bralul drept şi 1· \. 

hotărârlle alt fost pronunţate in nalul militar din Lyon G· eondam- . uşor Ia mAna dreapti. AI doilea, ANKARA, 2& (Rador). - Co~ 
,edintă publică. noi la pedgps. variind înt,.. 6 luni . glonţ l'a rănit la piet ,i s'a oprit t respondentul a~enţfet .DNB" co- . 1ll1l1ll1 

Leon Sedondeau de 53 ant, dat inchisoarg şi 8 ant muncă silnied, .. mai jos de Inimă. munică I 
In judecată pentru propagandă cO- pe cinci comunişti dati in ;udecată! D. Maree Deat a fost lovit de Postul de radIo difuziune turc. i 
lIlunistă. a fou condamnat la 1 p,ntTu infractiuni comlu incadrate i un glonţ venind din dreapta. Glon- anunţă că d. Ismel Inonu, preşe-· pUI 
anI munci sUnicA. Plerre LamaDte in decretul din 26 &ptembvifl 1938 : tul s'a oprit In regiunea coasteJor dintele republicii a primit Mfer· ies1 

Uit tIt f t d t relativ la diZolVarea organizaţiilor 1 in partea stângă. Joi dimineaţa curi seara fn prezenţa dlu! Sara· ,_ 
m an comun s a os con amna comuniste. f starea celor doi rlniţl, era neschim- eiogiu ministrul de externe al Tur- iii 

la 15 ani muncă sUnică. Bernard 1. Unul din Inculpati (lra acuZat ,i I bată. Ea ~ontlnuă să fie gravă dar clei pe ambasadorul marii Britanii j 
Ftfedmaon care a fost surprins de 'naltă· trădare. ~ deocamdată nu inspiră ingrijorare. In Turcia. pn 
__________________________________________________________ , _____________________ ~ ________________________________ .r 

tell 

Tipografia Coop. Nationala, Timişoara 
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