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pef'iodice la T dbunalul Timit

Torontal, sub Nr. 79 

4 pagini 2'lei 
Miercuri. 90 Iulie 1941 

••• "llJcleplinirea .liD.tei clatol'iJ
cle I'EcaD.oştinţă faţă ele vitejiI nea
malui - va trebai _ă a/cAfaia.că 
ill pagJDile istorice ale luptelor 
lJoa.tre pentru dezl'obil'e,1 lIa/re, 

, an capitol ele mâlJdrie lJaţioD.ală /'# 
f ~a _rpClOIlt.1 "v UA. u
RIE"'. apArat asl,l ia ,.,Ual .. 
versul"). 

D.Roosevell doreşte răsboiul 
dar poporul aUlerican nu-I vrea 

BERLIN, 29 (Rador), - In couversaUicoDffdenţiale duce poporul american apre 
Dorinţa atâtAtorului < de avute la Lisabona, ea a de- o psihoză de răsboi.' 

- cum sustin dânşii 
<l11l"11~_."wll nu numai la om dar 

mânil sunt pe punctul de- a se 
sta bili pe o coamă de deal, o 
~afală de mitralieră loveşte drept 
In faţ.ă pe bravul ofiţer. Greu 
loviţ el cade, dar mai are răga
zul să d.:a o comandă şi să şop

răsboi Roosevelt ,,0 torpilă clarat, că Roosevelt doreşte Dua Dorothy ThomploD 
Impotriva lu~ West Point" - răsboiul intâmpiuă iDSă greu a adaugat. că preşedintele 
I!I.cesta este bUul sub care tăţi in calea sa deoarece Rooswelt ar saluta cu plă
Berliner Bersenzeituug a- . 1 c re t il 1 I mai minusculă 

această teorie ar urma 
numai laşi in omenire 
un act de curaj şi de 

s'ar mai fi presiat pen
Ideal generos, cIvilizaţie, 

tească ostaşilor din jur: 
- Sunt mândru şi fericit de 

a fi primul ofiter care a pus 
piciorul pe plimântul sfânt al 
Basarabie;' S~ Ou Ingropat ~hlar 

Dunţav di" Ll·sabona s081'rea p~poru american nu vrea e orp area vapura u .... - b J D d R "West Polul-· pe bordul că .. 
acolo a daei Dorothy Thom- ras o. eaceea. oosevelt ruia se inapoiază in Statele 
pson, cunoscuta ziaristă a- caută prin toate mijloacele Unite diplomatii americani 
mericană antigermaaă. . să crezI! Un pretext spre a din Germania. 

afdl 
Apoi tânăruJ ofiţer s·a prăbu

Ş11t fiTA f,mflar~. Cit tntpul toco-
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slau sub ochi rândurile IăcU în jurul unei moviliţe şi 
reportaj depe front, 3- degetele adânc infipte in pA

"Universul", în care mânt. 
'(sergentu! T. R. Nichita Astfel a murit sublocotenentul 

Uitnou'credit de 8.063.238.000 dolari 
. zi Ş1 următorul e- Ciurea din Braşov, primul oElţer 

emoţlOnant, petrecut la 1 român căzut la Prut. 

, 
, . ~ pentru armata .şi D1orinl:l americană 

PTl1ll1lui. pentru desTo- MOArto.A lui or..,I"J. va rlS.snâoo la bt' J t dă' WASEHCNTON 29,' ,(Ro.clor). 
sara et şpen ru ra· pildă vie de curaj şi de ne- -Corespondentu! agenţiei ,.,Ha-

celui mai crunt duşman ţ.ărmurită jertfăJ' . vas-ofl"-comunică', 
. şi al civilizaţie! E • f 

b IiI ' • oare, ceva ne iresc - du- C 
o şev smtt S pă raţiunea de a-şi apăra moşia smera reprezentanţilor n vo-

Dupl~âteva ore podul străbună de cutropitori a Româ- tat şi trimis senatului proectul 
,1 pr1Dlui escadron de nului .....,...; vre.o anormalftate ? de Ll?ge prin care se des:hide 
l.rece Prutul, răspân- Oi ' 1 ur:.· nou credit de 8.063.238.000 

J B 1 i '1 i d mpotr ,-Ii, reie,-;e luciditatea ce .. d I l' t .. ti' ti ă ~POI' li o ~ev ~\ p~ n lui satisfăcut că 1 s'a dat prt1ejul o ar pen ru arlna Ş1 ma n . 
Ş f c~n oEi s ~aga cu să· şi faci datoria, cel dintâ!u, sub- Din acest cndit 4.650 mill-

urle,] 1 pun l~ ac- locotenentul eiurea, care 5.'a stins oane sunt destinate armatef, pen-
re e Ş arme ~ 8U- fericit cu aetfetele Î fi t tru .·ntre1Inbrea <'1' echipa rea u-

care nimicesc tot ce in- dA • -: • t 5} fA t
O 

1 PBe a- t"'" i 1 Ofil I I aoc]n paman U S an a asa- net forţe de uscat. de 1.727,000 
n ca e, terll unu rabie!" J l it' care se legase prin jură- oameni precum Ş pen ru creta-

ca ostaşii săi, că odată ... Şi eâţi mulţi er'oi dintre a- rea de stocuri de echipament 
. Prutul nu se vor retrage ceştia - despre cari n'avem in- necesare pentru O eveutuală ar· 
oe grea ar fi situaţia. se că informaţiun! - nu s'au taăI- mată de uscat de tr.ei .miHoane 
in frunt~ şi ca un ade- ţat in rândurile ctitorilor marf de oamenI. . 

erou legendar se aruncă şi mici de ţară, conştienţi, de 
. Soldaţii se Întrec unii jertfele ce au fost sorUte să fie, 

ca într'o involburare dar s'au dus voioşl la datorie 

Marina va primi' 1.669 mili
oane dolari pentru a spori efec
tivele marinei dela 258.000 la 
369.000, şi puşcaşimarfni dela pentru Ţară, Neam şi Rege I 

tn momentul când Ro- ~oD.t.l. ŞtefADescu 46.000 la 75.000 oameni. 

"~:i:!:!!I:nIlIll:mil!llli:mm!l: Il!illllll;!!!li~lI!1liili:!!::!:llIliUniilimi;iii:~::mm !I:!!:li!ii!Il!I!!mm!ll:iill:HWlnllllllll!ll!lllI!!!:!!1 IIIIUlIlllllllllllllliillllllllilllli!II!!llIl1l1l1ll1l1!1!r.JiIIlllillllllllIllHlIHIIIIiIIIi 

· terventionalismul american 
a fost viu condamnat de 
arhiepiscopul Beckmflon 

YORK 29. (Rador). - fuzate şi-a manifestat indigna
agentiei "Ste- rea împotriva oricărei încercări 

Washingto
fi condamnat de 

11It1t'IlSCOlf)uL Beckmann. care in 
alocaţiuni radiodi-

de a asocia creştinătalea cu so
oletele care înfăţişează pe anti~ 
crist. 

Stăruind asupra sentiment.lor 
anii interventioniste al" caloli-

ci/or din America de !Vord, ar
hiepiscopul a avertizat cO'flgresuJ 
şi guvernul. că niciodată nu ar 
[frrta crima CE' s· ar săvârşi dacă 
Statele Unittl ar fi implicate în 
răsboiul actual ale cărui baze 
sunt pur economice. 

/'ll~!!lIHllI!mlllllllllflIlU1KitllllllllllllllllllilmIIllH'IIII'IIIIIIII!UiUlllllllllliIllIlUIImn:l"lIIl1l11l1nlll!luillilmll~IH:ltllml.IlIJIIJItUlllllllllllIIlUlllIlIgIlIlIllIlIiIIllIllIlD:n1IIlIIIIIilIIUI!lIIlilUJlllmlll~1I1111111!1I1l1l1ll111II 

Ite ri g a o Il-i şti condamnati 
la moarte şi munca silnica 

29 (Rador), - Co- ·de Nord şi Siria. Dintre aceştia 
.,.n~lentI111 agenţiei "DNA" au fost condamnaţi în contuma

militar din Cler. 
a judecat Luni 35 

soldati cari ad trecut 
gaullişHlor In Africa 

cie 11 la moarte, iar ceilalţi la 
muncă silnică pe viaţă cu de
gradare militară şi confiscarea 

averii. 

Tribunalul mBitar a mnt con
damnat la câte 7 şi 8 luni in
chisoare trei 'soldaţi din ~arni

zoana Chateaurox cari In lanu· 
arie au părăsit unităţile incer

când să 'treacă in Anglia. 

COlDlslLlDo:a m:;.rHhn!i fo:!d"r" 111 '1 bobul fi t'!>tmpllrllr,u, Il Hor 3"iO 
va primi t.698.6S0,OOO dolari necesare spre a (ace faţă lipsei 
pentru construirea a 541 cargo- de tonaj, 

UIIIIIHIIUIIIIlIIIIIiIliIIiIIIilIIIlIIUIIIIIUUUIIIlIIIIlIlIIIUUIIIIlUIilIIIUIlNIIIIIKIIIIUlIUI1I1I1n1UIIIHIH1IH11IIHlln:umIlIlIIllIIIUIHIIIIIIIUIlIIlKllnIIlUlIII 

Ostaşii UBui sinuur tun german 
. au nimicit 21 tancuri sovietice 

BERLIN, 29 (Rador). - In dantuI formaţiei de tancuri bol. 
cursul luptelor dale de el~men- şev1ce un colonel numit Emest 
tele blindate la Est de Smolensk Juljievici fusese şi el omorâl in 
.personalul unui singur ttm an- ultimul din tancuri/ti nimicile. 
licar german a ntmictt 21 lan· UlNIIIIIIII!III1I1!IIlIIllUIlUIlIIIIIIIiIlIlIIIIIIIlIIIUUllUlIIlilllIIlililllilIlililllll 
cuti sovietice. 

Debia incflpustlră carele 50- IndHIe Olandeze au aaulat a
vience să-şi facă aparitia şi IIi cordul cu Japoaia pentru 
erau la o depărlare dll peste O furniturile de petrol 
mip de metri. iar tunurile ger- SHANGHAI 29 (Rador) -
mane i~a ~i primi~ c~ o ploaie Corespondentul agenţiei "ONB" 
de ~pr?z~ctde, ~ Unafil de 0le! retr2smite o informaţie a sgen
svaCnlrQ odata apoI se 0pTJra tiei "Domei" din care rezultă 
inconjurati de flăcări şi fum, cA !(uvernul Indiilor Olandeze ~ 
Atunci alte care sovietice inCf' .. anulat in mod unilateral acordul 
pură să coboare pe coastă pe incheiat cu Japonia pentru fur
un front foarte intins inainlând niturile de petrol. 
sp re câmpie. KllllIIllIIlIHililIIIIUlIlilllIIllIIllIIHllI1ll1l1UUlW1I 

Neturburat caşi cum ar fi fost 
vorba de o simplă operatie pe 
câmp de manevro, ochitorul tu
nului J!.erman împroşca unul 
după altul carele inamice cu 
tocul său precis. 

Putin după aceea lerenul din 
fata liniilor germane era aco
perit de epave le o 18 care ma
mic" fumegânde. 
De-odată alte trei cor#! so

vietice de cel mai mare tonaj 
(âşniră depe creasta colinei in
cercând să acopflre lot Sfrcforul 
cu focul lor. Cu tleelaş calm şi 
cu aceiaşi sigurantă de tir, ser
vanţii tunului anticar german 
primiră şi pe aceşti monştri de 
ofel spărgândele blindajul lor 
foarte gros. 

Afirmative ••• 
in cercurile vânătoreştl. lugojene, 
se povestesc următoarele: 
... D. dr, C. Mor.rlu de CAmu, la 
prima sa vânătoare de fiare aAI
batfce (bineinţeles nemotorlzate), 
incercând aă batA recordul marelui 
vănător aerian... a răpus, cu o sin
gură poveste. prin pădurile dela 
CăpriOara. un ţap şi o miatreaţă •.• 
Exprimăm simpatlcului nostru Sonn- " 
I Qgsjiiger, cele mal cAlduroase feU
citări. 

In numerlle viitoare vom publica a
mănunte biografice ale celebrilor 
vAnAtori ca: dr. Zeno Bejao, dr 
Oct Jacu-Zamă. Părintele Ion Pln
tea, dr. Iosif Dobrin, dnU Iosif Frea-
1111, Trifll Laţia ,1 alţU. Nori de fum începură să iasă 

în valuri şi apoi limbi de foc 
dovedind că le fuseseră atinse Ca un opus al vfgurosulul "cotidian 
rezervoarele de benzină îşi fă- zilnic ce va apărea in fiecare zi

M

_ 

cuseră explozia. cum l'au anunţat ed,torii sAi: .Ce-
Un soldat SOVitflC cu fafa tate Nou'" (dar cu oameni vechi, ro

arsă pe jumătate ieşi dinlrunul glnlţi, adăugăm), va apărea un alt 
din tancuri al4!rRând CU mâinile ziar, modest: ftCetatea vechea, eu 
îl1 sus spre linii/e germane pen- oameni noi, InsA - cui VOI' def'etlea 
Ira a se preda. puţin putregaiul şi bodorogiturlle; 

La inter(tgalotiu soldatul 01 aruncAndu-le la bala de vechituri ... 
declarat inteprfrlului că coman- ReşpectiVil 
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Alte condamnări la moarte 
executate la Bucureşti 

c BUCUREŞTI, 29 (Rador).- cipaseră la desord.hl~t. din SaucJuc Vanghele, Stănicel 
Pria sentiata No. 145,941 Ianuarie 1941. ' Sieliant Bădulesca Gheorghe 
e " r t e a Mar' i al ă a Co- Au fost condamnaţi tUnd tis Gigl. Dumitrescu ~oa
mandamentul mtIJ.tar al prezenti: Zăvoianu Ştefan, stllnUn zi. Dhnitrescu Con
Capitalei a condamnat la Gheorghe Cretu, Marcu Oc .. stanUa. 
moarte pe următorii incul- tavian, Savu Constantin, Da. Sentinţa a fost executati 
paţi cari an organizat şi să- mitru Anghel zis Dumitru in ziua de 28 Iulie 1941. 
vâr,it. în Eoembrie 1940, o· Li:xandru, Anghel Oprea ,i • 
morurile la inchisoarea mi- Tănăsesc Ioan. BUCUREŞTI, 29 (R dor). -
litară Jilava ,i la arestul Au fost condamnaţi În lip- Prin sentinţa Nr. 4071941 Cur-
Prefecturii PoUJiei, precum să s Traian Boeriu, Tucanu t M l' l' d t 

t Ioan, Dacu Teodor, lacobu- ea ar a a a Comon amen u-
,i omorurile profesorilor Ni- G lui militar al Capitalei a ton-
colae Iorga ,i Virdil Mad- ta Ştefan, D~mitru. lrozhB! da IInat la moarte pe inculpatii: 

• Romulus Oprt" Grtma 8C t Gheorghiu Vasile şi Negrea ArI-
gearllf ,i dintre care cel mat Pavel. Popescu yl1arion, Ef~i- rei, Q'1Ibii functionari la C.A.M. 
aulţl OrlaDi&aseri ,t parti- mescu Ioan, Dadulescu Ibe, Be/vedere, primul şeful secţiei 
mmlllllllftnUllIDlIUIUlIIlilliUlJlIIUllflllllllUltIllllllUiIlUlIIlIHlInUllllllllllilill1llllllllll1IIUUlilIIlllllltlUllllin 1IH1I1If1HIIUHIHm IIfUIiUIiIIIIIIIIiIIIi legionare, iar al doilea aiu/orul 

sau. Ambii au pastrat ascunse 
patru rel10lvere ~i mun/ţiunile 
respective ŞI s'aa oferit să exe
cufe o misiune importantă de 
sacrificiu. 

Ştiri I'"ocale 
1... spart le- tar public domiciHat In Piata LI
re.trel e bertăţU. a făcut denuoţ politiei 

arătând, că indivizi necunoscuţi 
Indivizi necunoscuti aU spart s'au introdus eri 10 orele 17 în 

astă noapte ferestrele medicului biroul dsale prin fracţie, furând 
Dr. Varsani din str. Casian Mun- dintr'un sertar mai muîte tlm
teanu NI'. 22, bre şi un toc rezervor în va-

Poliţia cercetează cazul pen-, loare de 5.000 lei şi 100 lei 
trU descoperirea autorilor. bani măruoţi. 

S'au intreprins cercetări pen
Abuz de iacre- tru descoperirea autorilor. 
dere 

Femeia Moisescu Veronica a 
reclamat Chesturei pe Dumitru 
Crişo'l(an din str. BontlJă Nr. 42, 
arAtând că i-ar H dosit diferite 
haine in valoare de 96.000 lei, 
pe cari i le-a dat 10 păstrare. 

Cazul, a fost luat in cercetare 
de către poliţie. 

-
Furt 

D. OI'. Alexandru Moraru no-

Trafic de in
fluentA 

Individul Ijoc Hersch, evreu 
din Bucureşti, a fost găsit cu 
ocazia percheziţie! corporaIe ce 
i s'a făcut în tren, avâod asu
pra sacâleva zeci de cereri şi 
o sumă importantă de bani. 

Se crede că e vorba de un 
trafic de influenţă. 

Cazul se cercetează. 

·tA CINIEIMA "CAPnOitt 
"~:'!tlllmllill1tl11ll11"'tlll"IIlIIIUlltnIllIHllllj!llIlllInIWlllllluttlfllll."nlll1I11f1ll1l1l1llll1illlf1Ulilrml 

) strălucită premieră pcntrn tara întreagă! .i·~"0::" 
lin mare film muzical cu UD fannoo inedit ! ':~,,:~ , 

Sentinţa s'a executat in ziua 
de 28 Iulie 1941, 

mUlIInIlmnn1lIDllJlllmmmUnInUI.unm 
LA CINEMA 

»THALIA« . 

. , .......... 

f~I~(~~~~ q,;_.~t.. , (JI') fUoleC1' 
-.. fron<; Ci 

~- _ 'după I'orryar., ~ 

~~~~&Z~l;:2~ 
~lK)Q[U • 1J.& ~'hUJfr' 1 
~~ANN • t1M1NT(QS;':, ,:! 

sq 

30 VII A fi 111 XVII. 1941 - Nr. ----------------
Pent,.u basarabeni 

li 6acovinelJÎ 
BUCUREŞTI, 29 (Rador).

Intrucât s' a dovedit din expe
rienţele bcute ,1 din practică, 
că. seminţele de dovleac, pe
ţtenl ,i fructe dau un ulei de 
mâneare de bUilă calitate, Mini~ 
sterul Alriculturii face propa
gandă ea' agrtcultorU In special 
să strângă sămânţa de dovleac 
mat cU deosebire când dau do
vleacul sâ-I mlnânce vitele să 
le ia setnfţa. Până acum se fă
cea mare risipă cu aceste se
minţe. 

la , 
cInema 

Un fonnidabU fUm a.meri~ 

Sp~ctaco 
-

Ci1Jematograf 

Cap i tol: " Pd 
Nordului", 

Thalia: • Yvelte· •... 

ApolIOJ 

Cor-so: .. MizerabUllij 

"APOLL 

o fată, care are o singm'ă dorinţă: "să ajungă 'l:I~parte" ... 
diJerent prin ce [aij~{}aoe, tn:C5 prin nemnn;l-!'at-e 

-
Incep. I1epr. 5--7--0. Dmn. şj săr\.!. şi la orele 11 ~i 3 d, 

lIilllliliililll!l!IIlliltllllll!l1ll1111!1111111!1!lI!llllll11111illIl1l!!1l1l:1111l!1II11l1ll111l11111l!UllUlllIIl:Ul 

M!I CAP li B L ICI T A t 
Tel. 18.61 "D ACI A FEL I XI' 

Agentură generală de comerţ Timişoara II. Strada 3 
gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 
mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi 
jmobile. Toate anunturile pentru VâDZări de case. 
pământ, cum şi cele pentru inchirierea locuinţelor. 
bHcăm gratuit în ziare, şi servim clienţilor 
informaţiile îD legătură cu formalităţile de către 
de închirieri. 

. cu 
Ilse Werner Karl Ludwjg Diehl 

Ioachim Gotts'chalk 

Prima dragoste a unei fete 
drăguţe care fără să ştie că 
mama sa este o curtezană 
devine centrul unei societăţi 
demi monde. După multe 
suferinţe ea ajunge în fiDe 

Case ieftine de vânzare: Circ. /1. re şi depcndiţie. cu curte ~ 
Casă cu 4 locuinţe curte. şi grădină. Frafe1ia. Casă cu 2 camere. 
apă şi canal in stradă; Cad cu 3 came'· buciHlrie, cămară, curte ,i 
re, baie, bucătărie, camară şi separat zidire cărămidă arsă, pompă ,i 
1 cameră şi bucătărie CII apă şi canal; Alte 2 case cu câte 1 cameră!i 
ca~ă cu 1 t locuinţe având câte 1, 2, 3 dinţe, curte şi gră<lină, 95 fi 
camere şi dependinţe. curte mare, apl! In centrtl Oravi(tr, ieftin de 
şi canal in curte; casă nouă, eu 3 came- 2 corpuri de case. . 

re, sala, bu~lHă.rie, cămară: ca~eră Ttlfrmgerfe, tn citc. IV, la 
pentru bae, PIVniţă, curte Ş1 grădini; f)cazl~: Băcănie cu 421 
casă cu 7 locuinţe 1) câte o cameră şi scrişi, cu' preţul numai de 
bucătărie, apă şi ClUlal in stradă pentru illventar. ' 
Cir. III. Casă nouă, 3 camere şi depen. .. ~ 
dinte la tranvai' casă cu subsol termi- De vdnzare, 5 lugăre pămaJI 

Prima iubire a marei cânterete Jenny Lind ,i drumul ei spre glorie 

Reprezentanţiile încep la orele: 5-7-9 
Dumineca şi sărbători ,i la orele 11 ,i 3. d. m. 

la o căsnicie fericită. 

Incep. Repr. 5-7-9 
Duminecă şi sărbltorf şi la 

orele 11 şi 3 d. m. 

nat, ~arter ,i et~j sub acoperiş, la pa' celabiJe pentru locuri de cu'· 
zÎţie admirabili. Cir. IV. Casi nouă cu Turnu-Severin: de viDzar& 
4 camere şi dependinţie, curte şi grldi - locuri şi case, cu preturi 
nă. Cir. V. Casi compusă.' din 2 catue- I tine, 

Mod ă b .c r o i t O 
.. 

r 1 ărbătea-s c ă Ş i 

10 Â N eOSMÂ 
(F O s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de stofe fine,' desene exclusive şi articole 
TIM I Ş o A RAI., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 

I 

de modă bărbătească 
TELEFON No. 16.62 
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~.- LL. Regele Mihai I ŞI 
Regina Mamă Elena INFOBMATIDNI 

Cu incepere de azi, potrivit dorinţei cetitorflor 
noştri, "Ecoul- şi-a reJuat apariţia la orele 19, to 
loc de orele 12':"'" cu ultimele ştiri din tară şi strei
nătate până la orele 19. 

vizitat spitalele cu răniţi români 
şi germani dela Piatra Neamţ 
Roman şi Dorna-Vatra Deoarece Dum/neca trecută ABON AMENTE ~ Pe nu an 

Banatlll n'a patut să culeagă - 600 le'; pe ,ase luni
rezultatde at/etlce ce trebUiau să 300 lei; pe trei IUlli ~ 150 
se desfdşoare În tapltala Bana- lei; pentru illstitu'ii de Stat 
tatul, amatorii sporiului ,omtl- şi intreprinderi particulare 
nesc din Banat vor avea ocazia - 2000 lel. 

In U!lI, ,~;RESTI, (Rador). - La I clicilor şi cnelor dela Cruce'a Lor cu ochii strălucind de bu
• :t dimineaţa, Majestatea Roşie pentru munca pe care o cu de şi recunoştiinţă. 

IlJij ;Iele Mihai 1 şi Majestatea depun spre a uşura suferintele MajesllţUe Lor au vizitat toate 
,;iOI Mamă E'ella au sosit vitejilor soldaţI. s1i.lile spitalului şi au vorbit cu 
'~a Neamţ, unde au fost la 25 Iulie Majestatea Sa Re- flecare cstaş şi s'au Interesat de 
naţi de dnB: şef al jude- gele şi Majestah:a Sa Re!!ina aproape de suferinţele celor mai 

:rlOlarul oraşului, Coman- Mamă Elena au vizitat spitalele grav răniţi. , 

să asiste Dum/neco viitoare la 
Reşifa, la cele mai aprigi lapte 
de prube arletice. 

-0-

~ Garnlzoanei şi dna pre- pr€~f· Ute pentru ră niţi 1n fegi- Tuturor răniţilor II s'au Im-
a Crucii Roşii, d:n loca- unea Broşteni. părlit ţigări din partea Majes-

Din Timişoara se vor deplasa 
următoarele cluburi: Electrica 
(IET), Rapid şi C. f. R. 

Pentru Intregul material 
apărut În acest zia.. - fât'i 
semnătură .au cu pseudo.. 
nlm - răspunde Dumal d# 
CODst. 1. Ştefănescu, direc
torul Ilostru, care e totodată 
,i girant respollsabil, 

. ,lăţlle Lor au vizitat ţe 
IDart! aflaţi il1 spitalul Judeţean 
~ :OdUoescu·, un spital de 
::::::::ale şI un spital al Crucii = 
~. ;~tea Sa Regina Mamă. 

de Clna de onoare, a so
~oman unde a fost inlâm
de eapii autori âtilor mi

fi clvil~ loca le. 
.;latea Sa Regina Mamă 
! vizitat spitaiui .. Preei,. 
", 2 spitale de Cruce 

., ~ spitalul militar din 10-

;\alea Sa s'a c,prit la pa
rul rănit, intr~bâDd pe 

de' suierinte e trupeşti, 
duo! şi incurajându-l 

·vlnte cald",. Tutuwr Ma
tJ Sa le~a oferit daruri I 
. blscuiţi, bcml:oanc şi Căr ţi 
cărţi şi alte le. 
tea Sa s'a interesa t CP. 

~~'f!..' sunt IngTijiţi şi de nz-
~1 l' t l' .,' care ~ mal a u os il~.J 

.~~ sângerat pt>nh U patrie. 
Jli' Inconjurat cu neţar
~. drogoste vizita Majl'stă

Regina. Mamă Elena. 
recunoştinţa pentru 
ţie regească. 

__ .";"t",, Sa a mulţumit m~-

Apol, sosind la Doma Vatra 1ăţjlor Lor. 
18 au v'zitat Lazaretul de Campa- Comandamentul Lazaretului şi 

nie german, indalat In această medicii germani au mulţumit Afat:hul atletic revanşd Ro
localitate. - Majeslăţilor Lor tn cuvinte emo. mtinia- Germania se va disputa 

Surprinşi de această neaştep. tlonante, pentru onoarea ce Il in Germania, În luna Septem
ta tA O[l()~ re osti' şii ~ermani ră- s'a făcut şi pentru mângăerea brie, In zilele de 10 -13 a. eri. 
Il~ti a~ primit viz~ta Majestătilor adusă ostaşilor germani răniţi. II 

UmmlllllUllIJ!IIJ:UIl/U:;ml!!I!lIIfU.llfiJIIIlUIlUIIilIIIIIIUIJlIIHIIIIII'HrrmmlllnIflIIliIJi/!III,AIIIIIIUllfIIIIHlllllllillll!lll/llllIIIUIJlfII!lllIIlll!iliin111IJ11I1iJllIJlllJlllIlllllllmll/llllnllfnllnUI!lIIIiIiIIIIUlII/IIIUIlIIllIfIlIlIlIIlr.HIlIIIJ"IA 

Soarta armatei bOlşeVice e decisă 
8e poate spoue ca ounclul culminant al rezistentei 
sovietice a fost depaşlt 

BERLiN, 29 (RlOOr). - Co- finlandeze câştigă poziţie după 
respondo?ntul Agenţid Radar pozIţie şi Iasă să se inţeleagă 
transmite I că ne aflăm în momentul care 

Cu t,)a te că N,aro le C~rtier va decide soal ta armateI sovie
G.::neral păstrează hotărirea luată tlce. 

cât odinioară pe frontul de Vest. 
Aruocarea in foc noilor re

zerve ale Sovietelor şi rEzistenţa 
incă înverşuna tA a unei armate 
nu pot, totuşi să ascundă faptul 
că frontul sovietic este rupt de 
pe acum, In mai mul le locuri şi 
că Sovietele Incep să resimti 
pierderile continui de material 
de război. , 

-o-
Marţi dimineaţa, a început la 

Administraţia de Incasari şi plAti. 
plata pensiilor pe luna Iulie, in 
ordinea urmlLtoare: 

Inainte de masă s'au achitat 
penslJnarH cu Nrele: 700 ,i 
2501-3000, după masă pensio
narii cu Nrele .701-1300 şi 
3001-3600. 

In ziua de 30 Iulie, haint~ de 
masă se vor achita pensicnarii 
cu Nrele 13()1-2000 şi 3601-
4000, după masli. pensionari! cU 

Nrele 2001 - 2500 şi 4001-4300. 
In ziua de 31 Iulie, inainte d, 

masă pensionarii cu Nrele 4301 
-6100. 

Pensionarii cad in zilele de 
mai SU8 nu se vor prezenta. VQr 

fi achitaţi In ZiUA de 16 August 
înainte de masă, pânl la ora 11. 

Plata se face intre orele 8-
12 şi jum. şi 16-18 şi jum, 

• Dlx:ecţiunea Generală P. T. T. 

de a nu anl1r:ţa decât eveoimen- Pe : toată lungimea frontului 
tde. core jn~<>drellzâ sfârşitul lnaintarea nu a slăbit nici tn faţa 
unei acţiuni. ta in lre gul sector dificultăţilor de teren, nIci din 
in care e<l. a fost începută, totuşi cauza imenselor spaţii câştigate. 
succesele excepţfcnale care au Infanteria sovIetică masatâ in 
fost înregistrate in ultfmele zile in tregirtl e: în ultfma linie de re
pe acest gIgantic front, conju- zistepţă din faţa Moscovei este 
Rate cu ope'raţiile extraordinare înconjUrată sistematic de coloa
executate de către flancul de nele motoriza te germane, Iar 
N()rd. unde eroismul trupelor obiectivele militare dln capitala 

sovietică ca şi din celelaJte cen';W~I;Ul!llllll:IlIUilIIIlU 1/lIIUll!Illll:lllllllllllhlllllllllllllll" 1Il1lf/llllllilllllilllldllllllllllllllllllllllll:IiIIIIIIIiIiIIIIIIIIlIIIIUllHlllfllIlHlHI tre care aprovizionează frontul 

C O R' S O bolşe vie, sunt neîntrerupt bom-

Nu există contradicţie intre 
următoarele două fapte: 1) că 8 

realizat o desoompuner~ decisivă 
a frontului duşman şi că 2) duş
manul se apără tn unele sectoare 
cu disperare, incercând astfel 
să-şi Jntârzie prăbuş,ir('a. 

aduce la cunoştinţă, că la 1 Au
gust 1941 se pune In circulaţie 
o serie de . timbre postale cu 
supra taxă În folosul Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie a Ro
mâniei. 

» '« barda·te cu eficacitate excepţio-
nală. 

Iată cum pd veşte situaţia 
"Dienst aus Deutschland". 

Cercurile militare germane 
sunt de părere că, punctul cul
minant al marilor lupte decisive 
din răsărit a fost depăşit, 

Fără a se putea prezice când 
va Incepe ultima fază a luptei, 
se poate constata de pe acum 
cât de mult a pierdut Sovielele 
posibilitatea de a opri armata 
~\!rmaoă să· şi atingă ţintele pro
puse. 

In fiecare compani se accen
tuează în cercurile competente 
- există'. un moment' în care 
decizia se apropie impecabil. Ea 
nu mai poate fie evitată. 

Atât in Vest cât şi pe cele
lalte teatr~ de război s'a putut 
dobândi experienţa că luptele se 
duc cu dârzenie nelnduplecată, 
un timp oarecare, fără o evolu
ţie vizibilă in favoarea vreunt!ia 
din 'părţi, pentru c<\ apoi decizia 
Să vină In mod evident in aşa 

Rezistenţa aceasta care nu ma! 
poate să fnfluenteze madle liniI 
operative ale campaniei, are 
doar ca rezultat faptul că tru
pele germane se lovesc in că in 
unele puncte de dificultăţi care 
au Insă numai un caracter local. 

Se poate spune că punctul 
culminant al rezistenţei sovietice 
ar fi fost depăşit şi că trupele 
sovietice incep să fie copleşite 
de o stare de epuizare, mereu 
crescândă, chIar în sectoarele In 
care conducerea la.mai Indrăz
neste să aibă anumite speranţe. 

La Berlin se trage din această 
constatare, concluzia, ,că momen
tul, când Importantele rezultate 
ale bătăli .. d de distrugere, extra
ordinar de copleşitoare, se vor 
vedea, nu este prea indepArtat. 

1II111111111!1I1I11I1I1IW1I1Il1ll1lt1llm1Jl1ll111111l1l1ll1lt1l1llU1I1I1I/l1!1I111l11ll1l11 

Tirajul emtsillnH : 70.000 serU. 
Emlsiunea esle compus.ă din 5 
valori şi anume: 1.50 lei ta 'Kă 
postali, plus I 38,50 lei supra 
taxă, 2 plus 38 lei, 5 plus 35 
lei, 7 plus 33 lei şi 10 plus 30 
lei şi au plItere de franc,are de
la 1 August până la 1 Octom* 
brie 1941. Tot peaceastl dală 
se pune în vâozare Intr'un nu
măr de 30.000 bucati una co .. 
lecţie formată din valorile I 7 
plus 33 lei şi 10 plus 30 leI, 
care se va vinde cu preţul de 
200 lei bucata. Aceste timbrei 
se vor găsi de vânzare la toate 
oficifle P. T. T. 

• BUCUREŞTI. 29 (Rador).-
Agricultorii basarabeni şi buco
vineni cad "or să se intoarcl 
in teritoriile recucerite au ne-

Cititi ,i I'ăsnâlJdiţ.i voie de un aviz al Ministerului 
, ro' AgriculturU. Aceste avize se e-,?E C O U L~~ Iiberează, conform ultimelor 

• ...... dispOZiţii. de către Direcţia Ge-
61a,. de ctl,a/ ,Omallesc niulul rUral din Ministerul Ăgrf-

1fIilIIIiliIIIIlIIlllfllllmHlUIHNIi'!IJlIlIIIIJiiliilliliRilIIIUlUlinlUllfllllllilUI culturiI, in fiecare zi. 
fel ca partea principală a ope- :--------------------------""l!: 
raţlilbr să poată fi consitlerată 

ca tncheiîltă.· C ru eia d a 
Ăşa !l'a lntâmplat in Frabţa 

Â~~:e ~~~~7t ~::eem ~~i::e:! contra bolşevismului 
şunate' armândl1-le vertlglno's PAItTEA II 
completa distrugere a forţelor c. Ilrmitoarel. .venimea. prinse pe câmpul de luptă: 
franceze. 

FărI ă prnenl e~enlmehtele Sbot de 'te cunoaştere Masacrul dela Lemberg. 
se poate totuşi ,presupune că şi Bombe asupra unei fabrici de avioane .ovietice. 
In tlsădt este de aşleptat6 e. Mare bătălie de cuitasate dela MfDSk. 
volutie asemănătoare, deşi acolo Avloaile distrugătoare nim:icescbombardiere .ovietiee 
s'au aruncat m spărlllrUe f1i.cute Ocuparea oraşelor: Viln8, DUllaburg, Kalvaria ,1 Riga 
de trupele germane In front tt- Avioane "Stoka" atacă euirasate in.mice 
riaşele rezerve ale So",mtelor,: LUptă dirZă pentru localităţile: Janova ,1 Schaulea 
care, il1 contrast cu Franţ.a pot· Ull depozit de muaiţiulli sovietic aruacat in aer .. 

fi E~~f:~!ra~e~easta necesită. in > Nu rn ai .. I ~ "T HAL IA" 
mod natural, mal mult timp de. =-_______ ' _________________ ..; 
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Pomenirea eroilor ardeleni La Petersburg a isbuc1J 
revoluţia? căzuţi pentru desrobirea Bucovinei 

si Basarabiei , 
La biserica greco-catoHcă din dr. Ghiţă Pop, Augustin Calianl, STOCKHOLM 29t (Radar). 

Bucureşti str. Polooă nr. 48, s'a Adrian Otlofu, fost administra- - Cvrespond~ntul agenţi~i DNB 
la populatie să urmărească fără 
milă, p~ "tâlhar-ii tariştt", care 
au reuşit până ocum să-şi as· 
cundă adevărota natură şi car~ 

acum şi-ar manilesla-o făţiş 

Este vorba, a adăugat 
cui, de persoane d~ 50 

ţinut Duminică o întreagă po- tor al Băncii Naţionale, Laudan anunţă: amb~le sexe. 
Se mai aHă, 

cât~va încercări 
Petersburg. 

menire a eroilor ardeleni căzuţi Gbermao, director in ministerul. Crainicul postului de radio 
pentru desrobirea Bucovinei şi economie.i naţionale,. I. P. S. S. P~tersburg, a făcut Luni, apel 
Basarabiei. Serviciul divin a Antal. vlcarul Patnarhiei, Ro
fost oficiat în faţa bisericii mulus Radu, consilier la Curtea 11II11I"tllIlIlIlUll~tllll'IIIIUifmlii!iI!JlIlHUlllllII!JUlUIlUliIlJIUllllllllltlIlHIIUlHlfIlliiUUliJU!WtiJIll!UIJIUIIIlIIIJlI!!Jwm:lIUaUUllliilillU!UIlJUIIiUIiIIIUIJIlIIII! UIIIIII,!IIlllIiII!!JIJllJlJjJliIU/lIlIII"IHIIllIlIllIIIIUlIIiI~~ 
intr'un altar improvizat, incad- de Casaţie, Gelu EgIY, fost pri
rat În steaguri frumoase şi latre mar de Oradea, Iuliu Domşa, 
portretele lui Andrei Mureşanu, fost prefect de Săla;. dr. Oct. 
SimioD Bărnuţlu. Avram Iancu, Ardeleaou, fost prefect de Satu
Horia, Cloşca şi Crişan. Au luat Mare, Sever Dan, fost ministru, 
parte numeroase personalităţi Oct. Tăslăuanu, Ionel Pop, Za
civile şi militare precum şi un harfa Boilă. Sauciuc SlyeanU, 
pubJic insemnat. Dori Popovici fost ministru al 

Serviciul divin a fost oficiat Bucovinei, Alex. Crozuttză, Co
de monseniorul Vladimir .Ghica, dolan Ghelzie. lenovle Pâclişa· 
pr. canonic Titus Malai, proto- nu, preşedintele Agrului Buc. 
popul Capitalei, pr. Natanid Cornelfu Coposu, Emil Marfncaş, 
Munteanu şi diaconff Ion Florea diredorul căminului studenţilor 
şi r. Florea. Răspunsurile au refugiati, Ion Şiugarfu, scriitori, 
fost date de corul .. Ardealul" prof. Nedeleu, ing. Marinn Şte
de sub conducerea lui Ion Ma- fan Pop, preşedintele A~trel, 
rian. Au luat parte d-nri 1 ge- dona B:lDciu, preşedinta soc. Sf. 
nera] r. Iacobicf, ministrul apă- Elena, arhitect Şmfghelsky, a
rării naţionale. dr. Const. An-, vocnt Petruşca, păr. rodedciuc 
gelescu, IuUu Maniu, dr. N. Lu- şi toţi studenţH refugiaţi din 
pu, dr. Ilie Laz.ăr, Sever Bocu, Ardeal. 

Cuvânfarea 'părintelui prof. 
. dr. Titus Mălai 

. 
canonIC 

r 'l.. ..... -"r-· ... r--. ----..... - ...... 
Titus Mălai. protopopul Bucu
restilor. 

Praznicul ~ martirilor eroi ai 
Ardealului - a spus sf. sa, - se 
ImpHneşte fericit cu textul evan· 
gheliei de azi. Isus care a spus 
despre sine I .. Eu sunt lumina 

,lumii dă vindecare fizic! celor 
doi orbi care striJ!l: nMilueste
ne-. 

E mare lucru vindecarea 01'
biei fizice, dar mal mare im
portanţă are lumina adusă pen
tru suitei. 3crUlOrUl paTa<llSuluj 
pierdut. Milton, dUpă ce orblse 
spunea ce-eului de prieteni 1 Ni
ciodată n'am sJmţ(t pe Dumne
zeu mai aproape de mine, ca 
acum in bezna ce mă inconjoarA. 
Şi poate că şi Napoleon se gân
dea la culmile atinse de spirit 
când spunea I "Trei părţi dintr'o 
victorie revin sufletului". 

TemelUl, atat pentru miraco-
lul din evanghelie cât şi pentru 
înălţimile însori te ale sufletului, 
este credinţa. 

Neamul românesc, de-aproape 
două mii de ani se asemănă u
nui rug aprins de focul credin
ţei, har coborât din cer prin ros
tul 1v1âotuitorului, care ne chIamă 
peste veacuri I "Foc am adus din 
cer şi ce vreau decât să se a
prinda ... 

Un popor, care ştie să facA 
oficii de pietate, şi slujba de 
sentinelă a credintii, are meni
rea să poarte sceptrul regal. să 
He împodobit cu coroană de 
nestemate eterne, şi să fie in
vesmântat în h1amină tip pttr_ 
pură imerială. 
. Numai astfel putem' pricepe 

miracolul zilelor noastre, Armata 
bravă sub flamura tricoloru1ui 
romanesc, {nHoge pe Nistru şi 
Crucea şi Dreptul.' 

Printre obuze şi schfie, care 
de asalt şi mitraliere, care im
proaşcă moartea, vitejii noştri! 
lnaintează victorioşi, încrezătorJ 
in Dumnezeu pentru a infrânge 
urs;!ia pă~ân4. Toate, pentru a
ceIaşi ideal f dreptatea noastră 
românească. 

Crucea cu decor fmpurpurat 
de sânge dumnezeesc doboară 
puterea mişelească a Satanlsmu
lui roşu. Poetul Essenin, după 
ce face experienţa dezastroasă 
a . raiu"ui comunism" la sfârşi
tul vieţii scrie: Pentru a-mi is
păşi păcatele comise impotriva 
CrucU, după ce • voi muri-, im
brăcat în cămaşă muscălească, 

-'----1''' ...-". "1-- ~"..t"'" a""".IGU"'.lV.l. 

Miracolul românes:: de două
zeci de veacuri este cea mai 
sgudultoare tragedie şi cea mal 
luminoasă biruinţă inregistrată 
de istorie. 

Pe plan providenţial, noi ro
mânii ne-am scris istoria cu 
sânge şi lacrimi" aslstaţi de bra
tul lui Dumnezeu in care cre
dem. Am ştiut să murim după 
legea eroicA a Sarmisegetuzal, 
pentru ca sA ne trăiascll Patria, 
dar busola orientării noastre na
tionale s-a orIentat dealungul 
veacurilor după magnetul cre
zului creştin al Romei eterne. 

Acest popor de cremene a in
fruntat toate furtunHe năpraz
nice de blestem şi întunerec ce 
s'au abătut asupra pământului 
sfânt, dar al dreptăţii dumDeze
eşti din cer, intocmai ca un co
dru de stejar care se indoaie la 
deslănţulrea vljeliilor şi a ura-
ganelor, dar nU se frâoge. 

Umbrele de glorie şi vitejie 
ale martlrlIor de azi şi de ieri, 
care au făcut să se cutremure 
sub pasul lor de oţel plaiurile 
ardelene, răsar astăzi din mor· 
minte eureolaţi cu raze de eter
nitate şi fau comanda sub con
semnul focurilor aprinse pe cul
mi din revoltele trecutului mă
reţ, Incepând cu 8!lit 1300 în
coace, - şi nu-! tot Una leu să 
mori, ori câine 'nlănţuit a.
chemând toată suflarea româ
nească la datorie: "La arme cei 
de un sânge şi (le-o lege, pen
tru Ţară, puntru Neam şi ~n
tru Reap"_ 
După terminarea slujbei 

religioaae publicul a fost 
invitat tu casele parohiale, 
unde cooperativa refugia\i
lor Ardeleni, de sub con
ducerea dlui dr. Ilie Lazăr şi 
erişana a organizat o fru
moasă agapă. Au vorbit fru
mos şi emoţionat I dr. Ilie 
Lazăr, dr. Ghiţă Pop, Emil 
Marincaş, prof. Nedelcu. păr. 
Titas Mihai. S'au I"!Ântat 
imnul "Deşteaptă-te Româ
ne" şi "Doina lui Lucaciu" 
şi alte cântece nationale ,i 
p.atriotice. O frumoasă sim
ţire românească cuprindea 
toate sufletele şi lacrimi de 
emotie umezeaa ochH~ Ser
barea a. ţinut· până după 
masă la ora· 4,- decurgând 
intr'o ordine perfectă şi in
tr'o atmosfeTă de Înaltă sim
ţire naţională. 

Vapoarele . japoneze se· vor putea 
aproviZiona In porturile ameri 

WASHINGTON, 29 (Rador). 'aponeze. I pe bord numero,i 
- Corespondentul agenţiei Vasele japoneze care vor americani. 
"DN6u anunţă: , pătrunde in porturile ame I "Associafed pressu 

D. Sumner Welles· seere- riccne, le vor putea părăsi a şti, că in urma 
tar adjunct la externe, a in condiţiunUe de până acum. I declaratii, vapoarele 
comnnicat amiralulul No- Actualmente se ailă 40 va~ neze vor intra În 
mura ambasadorul Japoniei, poare printre care .. Tatu americane, unde se 
că ordinul de congelare dat Maru" de 17.000lone, Îţl tea aproviziona cu 
de preşedintele Roosevelt, afara apelor americane, dar tibilul necesar 
nu cuprinde şi vapoarele in imediata apropiere,având călătoriei lor. 
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BASARABIA ESTE VOIPLI 
hLIHERATA DE INAMI 

BERLIN 21, (Rador). - 1· matiuniIe insărcinate cu cu-/ borît un avion britanie. 
naltul comandament al for- răţirea Estoniei; aceste forţe Inamicul nU a făcut 
ţelor armate germane trans- inamice vor fi şI ele incu- un fel de operaţiuni 
mite dela marele cartier ge- rând spulberate. pra teritoriului 
neral al Fiihreralui următo- Formaţiuni mult mai nu- nici ziua şi nici nUlLp~"ol11Io 
.01 ~n."'"11""#'r_I. ... ... o .... -f""o _""'TJ v _ .. .., .J'lIIioJ I .... t"'" 

Trupele române au ajuns au bombardat in cursul nop
in regiunea estuaruJui Nis- tii spre Marţi, cu mare efi
trulul. Prin acest fapt Basa- cacitate fortificaţile, uzinele, 
rabia este comnlect ",Hh~rA.tĂ. A .. ro. ... U.o1.o.d.o .. p.o ... h ... o .......... 
de inamic. şi comunicaţiile oraştlul 

Grupurile fnamice izolate Moscova. 
În cursul străpunge.rii liniei In lupta Impotriva Marei 
"Stalin" spre SmoJensk sant Britanil, aviaţia de luptă a 
acum definitiv nimicite. Ul- scufundat la nord-vest de 
Umul rest al forţelor inami~ insulele Shetland, un vapor 
ce incercuite la Est de Smo- de comerţ de 1000 tone. In 
lensk va fi nimicit şi el in- largul coastei de sud·est B 

curând. AnglieJ, un mare bastiment 
Ift l'utinA 'JIu ... 'O "'.0 • .0.0 do o.o",,",OlE't ... l._' lobi.' 1 .... 

manica enormele cifre de plin de o bombă. Alte ata
prizonieri şi de prăzi, rezul- curi aeriene au fost Indrep
tatul acestei imense bătălii tate in cursul noptii trecute 
de distrugere. . . impotriva instalaţiilor por-

La Est de lacul "Peipus" t tu ale de pe coasta "e nord· 
forţe inamice au fost dease- est a insulei britanice. 
meni incercuite de către for- Un vaS de patrulare a do-

VASHINGTON, 
(Raclol). - C 
rai agenţIeI "DNB-

Misiunea militară 
tică preziclată de 
laI G%kov a pl'edat 
siJieru/oÎ ministerial 
SOli? lista materialelor 
care U. R. S. S. 
"ă le primească diIJ 
merica. 

Agenţia l N. S. 
a şti? că cererile 
clepăşesc efi mult 
san t ÎI! mAs ură ,.1 
actualmente Statele 

InUIIilIIIiJIIINIlUIIIlIIII!IJIII:IIl!II/HIIIlWlIJlnJIIUltIlJU IlflllllllfIJllllflllurtUJIHlIUIIIiIIIII!llllRnml!l!l1lllmlRl tIIJlllil!llJltllltilili 11!I!llllilllll!~nIllUl!1 UIII1!IIlJIIIIUUlU!IIHlIt!!IIIII'IIJIIIlIIIIII!Il;.! lIilll~U_ •. i;IJJII·lI'j 

Trupele japonez 
au debarcat azi În lnclo ...... 

Ce prevede protocolul franco japonez 
SHANGHAl. 29 (Rador). - p~ntru adiiposlirea trupelor ;a

Corespondentul agenţill; .. DNB" poneU. CLădirea camerei d~ 
anuntă : comerţ franceze a lost evacuată 

La Honan ş' a anuntat oFicial pentru Statul Major japonez. 
că Marţi dimin~aţa a începui iar c~a a camere; de comerţ 
debarcarea de tntfXI japoneze chineze, plmlTU adăpostirea Ma
Ia NOTd e de golful Camranh, relui Cartier General japonez. 
Comunicatul oHcial adaugă că "CI: 1 '1 d' Sa' t 
a pus la dispoziţia aviatiei ja- .I..J..ote UTI e m 19on sun 
pone;&tlIi opt uf/tTQdTQ""'" printr" ;'n(eoal. J. olite,.i japonez;, ~o~ 
caTl şi c~l din Saigon. ._ siti dela sfârşitul săplămânii 

La Saigon . se lac pregătiri trecute incoace. 

Guvernele francez şi japonez s'au angajat si 
coopereze în comun pe tărâm militar 

VICHY, 29 (Rador). - Agenţia 
"Havas" OH anunţă că protoco
lul franco-japonez a fost semnat 
Marţi la Vfchy la ora 11. 

Semnarea s'a făcut din partea 
Franţei de către amiraluIDarlan 
iar din partea Japoniei de către 
ambasadorul japonez Sotomatsu 

Kato de faţă fiind şi 
Platon secretar de Stat 
parlamentul eolonlilor. 

Prin acest protocol se 
leşte: 

1. Ambele guverne se 
jează să coopereze din 
de vedere militar la 
la comun a Indochioel 

2. Ma~l.lcll~ ~~ :>unt 
în vederea acestd 
vor face obiectul unor 
mente speciale. 
. 3. Dispoziţiuni1e de . 

vor române în vigoare ala! 
cât Imprej_rările care aU 

silat adoptarea lor vor 
Prezentul protocol 

vigoare de astăzi. 
S'a făcut în dublu 

unul in Hmba franceu ~ 
la It In limba japoneză. 
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