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" 2 lei 
Toti trebue să păstrăm ~ 

derea în drepturile neamulu~ să 
ducem o luptă de credintă, de 
muncă şi de jertfă. şi, prin jertfi '1 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă: 
dreptatea străjueşte. lumea.. Si 
dreptatea lumii va fi dreptatea 
noastră J 

12 
General ION A.NTONESCU 

Ovidiu Grita redivivus? gomolulavioanelor 
trebue considerat ca, un cântec al redeşteplării, 
al reinarmării şi al întregirii' României 

'---"'-are a dhii generallacobici către d. general M. Hergot 

Un svon - căruia nu-i dăm t In plus, Ovidiu Gritaa locu.iDd 
crezare şi-l înregistrăm doar cu lla marginea. Turzii, are oontaci 
t.itlu de curiozitate -. circulă, zilnic, cum ni se a.:f:i.r.m.ă. cu foş
de câteva zile, la Timişoara. .. tii săi colaboratori de "mare m.. 
pretinz.ând că faimosul fost .... red.ere" cu cari a operat la. Ti
chestor de poliţie Ovidiu Grita, ~oara: Ratz, "ă.rul soţiei sale 
al' reveni la conducerea poliţiei şi Rade. foşti comisari de tristă 
timisorene. memorie, stabiliţi acuma. la. Cluj. 

J 16. (SIR.) --: zborur~ ~vi~nelOlr_ vă. aduc la I si:de~a ~"!l ~elo:_ nu Părerea noastră - Întemt>.iată Credem că această relaţitme 
de . c?rp d~ ~mata cu».oştm.ţă (la ,RID oo-dona.t Sub-- ca "mgrozl~!l".! Cl ca '!'Il.cante:': pe fapte care nu pot fi desmin- ce ni s'a dat _ î~ privi:n.p. Hccm

laoobwr. a pnm'tt dela ~et~tuIUl de~ Stat al, AerD- ~ re<!!:IŞteP!ă.~ al ~ ţite _ este, că, Ovidiu Grita, tractului" ce-l pameaza. Gl"i'ta 
M. Hergot~ o seri- hU. ca aVIOanele sa »>:1 Jlla(l SOOa- lŞ~ al ~~re~m .~aruet. ~r I cât de îndrăzneţ s'a dove~it în cu Rai? şi. ~ode ar putea ~ .. 

in care arată, ro, la Tur- re de~u'Pra omşu!w, pen~ru a na~ravă.niile tmeril.or sb~. '1 tre~ut, în toate a::te!e ~e dngan: resa autor:d;ă.ţil~ noa.s~re supen
nimeni nu mai Me nu strIca. somnul ŞI a nu distru- I torri, cadova.da enVu.'zIasm~UI ŞI . daJ pe care le-a savarşlt, nu mal oare, spre verificare ŞI consta.t;a.. 

. odihnă, începând dela ~ oorvii ceI()r din Tumu-Seve- curajului v cu ~re vor şt! a s.e I are curajul să mai revie, ni ci- rea rostului legăturilor ce le mai 
. ~. ţi, pa A",,,>; ""'''"ra viaror va mai a.pare deasupra (li- amnca nawmc asupra ma.nu- odată, la Timişoara. _ cu toţi întreţin. 
~ dlln1nea a)it ,><N """" • D v • tâ v __ 'o • . . . ..'I~..,'t Ş.' COL' 

, ciţiilor de nn. aca totu~l, vreun na.r a- t.iUJ.UL , prietemi mteresaţi sau .""""';:,.,u e- • .. 1 mru. e ceva care J.f.' &pP.!'Ji6 

.. Itrftladn~lne:nc~auz:tX;e;vioaneZoT, raşul~ vă rog, domnule gelll~- lUinistml apă.ră.rii naţie;- încă!. - în .~aD;at şi ?re? că i-ar pe ?rita :m m~ încer~ a. l"€de-
- lrL sgomot şi rl. ca m numeLe meu să rugaţi, nale, general de corp de resaţl" can l-au ID.al ramas - veru .,actiV' dm pellSlOll&!'! do-

provoocj.ta tl T tă lumea pe cei cari s'au plâns pl'jn d~m- - armată adjut:aJn,: mai putea. ajuta cumva... sarul "clasat" ce star PU~N-
asurz or. 00 ma vOIaStră. de a-i ierta si con- L4.COBICI Mai ştim că. Ovidiu Grita e descihMe şi n'ar mai putea fi 1"0-

de ce iHneral~ de pre- ..... ....:.. ......... ;. ••••••••••••• -.... -.-.. mulţumit cu pensia pe care o are clasat ••• dosarul faptelor sale 
al acestor amoane se _ vre-o 7000 lei pe lUJnă _ din l-ar putea duce şi azi la ~ 
numai pe deasupra LAI b 1f 1- care poate trăi tnulţumitor, în tie 
când spaţiul câmpului a . a - .a U, 1 a tihnă (ba larg, dupăA cât ~ se D~ in chipul acest.& -.. la 
e atât de întins. Swnt _ spune !) la Turda, avand ŞI au- ţuD;cţlUne - Gritai xm ma.i II&-

bătrâni, bolnavi cari au un Dreal ungur a fost prins asupra I tomobil... llIJVle .. .. 
deodih~ fi .. m.ai sunt faPtului, . predând (aDiiior ~ermanil ••••• -.-.-.-.-•• -.-,,-.,.~_~ ....... -.JIt:.:-.:-~-_ 
~~:;:t;!:;t:-~ religia in ungureste . IVaseie americane nu transportă 
Ch21~. ,';' ALBA IULIA. - Zilele tre- devir a putut si oonstate reali-tI - petrol pentru J~PODI· ~ 11"11"" ~~u Germ!1DI"u gener:a.l Her!!?t, 1/nche~, cuta un ÎnSpooror delegat (lip tatea CJ'11dă~ dibniDd in sala de ',.!J U li, U, U IlU , U 

~, d-8al~ tt es!e penţ- partea grupului etnie german oursuri asupl'8 unui pretlt IDIL-I Vashingf.on 16. (Radar). _ l'e americane sub pavilion italan 
('ti mtllt.ar, ~a :~~ 1')'1~~ din România., fiind sesizat că ti- ghlar care preda religi!a., micilor I Col'eBp011denhu agenţiei ,,Ha- ale căror deplasări nu sunt ~ 

Ta>' tŞt pr~·7 ~ e ~ f~- neretului german din oraşul no- ~nna.ni, in ungureIşte. vas-ofi" comunică: noscnte de proprietari 101', şi 1Bi 
" con ra m t an r §~, a- strq i se face ~hbarea în o Fiind ~te ctlllOSCUtă a- .r<--:~' 'Urnă publică alt \'ano. sub Tl!A.viIion străin. 

l . . t t 1 ~' .. x ~'VV'.,)' ~lunea 1D&rI .l""~ r- ....,. 
ecou §~ tn erpre u altă limbă decat cea. naţiona_ titudinea celor ce nu pot fi mai oomunicat În care se decla.ră. care navighează actua.Iment8 

plângeri şi protestări, sau a Statului, sta deplDi'mt inOl- ni'merit numiţi de cât cu cali:fi- :: niclmml din vasele petrolHe- spre Japonia., În virtutea 1lIIUÎ 
respectos pe d, ministru pin)at la fa1a Iooolui tmde Într-a- catlvut da ,~magblaJ"', dat re; aparţinând ameri~r sau oontracc semuat de multă :ne-

apărării naţionale să ia mă- .................... cu atâita. competinţă de ~ aflat sub controlul lor, DU face, me. 

pent'Y' ca ~aceste 8b~ri O sondă pelrolileră grupului etnic german dela. Ti- eXJl?rtmi ~ petrol pen~ la-
~ faca dupa om 8, ca~ .• • mlŞO!ara, opinia publică diA C. poma, Italia sau. ~~JS, &fa: .................. :~ 

lumea e trează ~i 80ulata mcendmtă de aaznet pitala. isrorică. ... Da.ciei Superi- ră. de une~:~xoopţii ~ ~ AFIRMATrVE. u 

somn, CAMPIN~ 16. _ Eri în tim- OItre, a.5te~tă cu nerăbdare, cin~ .petrolllel'e ~e~ca.ne . e-
acea.st? . ~are d. m~- pul ploii torenţiale, că.zâ.nd tră.z- mă.snrl1e in consecJn1i.. pavilion gennan, cmCl petrolil 
Iacobwr. a raspwn.s urma- netul, a aprins $Onda. Nr. 1, a so- •••••••••••••••••••••••••• ~ .. ~._., 
: cietăţii ... Forage lemoine"_ din J " 

serisarea dtvOO8tri, prin ~la Piţigaia, mistuind-o în În- ContratorpiIorul britaDic " arsey 
~m: ==:p, :j: :=~. PagubeJe troo de cinei scufundat de o mină inamică 

von' Ribbentrop a avut 
două întrevederi· Ia Roma 

16 (Ra.dor). - 000-
Cia.no şi ti. van Ribbentrop, 

DumInecă ~ după. cwn a
OOieSpondentruJ ageoţiel 

- două lungi în-
cn prilAjnl ADA"ridnii 

la pactul tripartit. In-

tâ.ia Intrevedere a fost diminea
ţa., înainte de ceremo,'nie, iar a 
done după amiază. 

D. VOID Ribbentrop a avut o 
intrevedere şi Ctl d. Horikiri. 
ambasadorul Japoniei la Roma.. 

AMSTERDAM, 16. (Rador) ,,Jersey", de 1690 tone. având 
Corespondentul agenţiei D.N.R. pe bord W1 echipaj. ~ ~83 o,ame: 
comunicl.: Amiralitatea brif:a.. ni. s'a lovit de o mma. iD&mică ŞI 
n.ial. anunţă. că, contratorpiloml s'a scufundat. _ ................. ..-..--............. -.-. 
Convorbiri· intre d. ~rj~s 

si ambasadorul Anuliei la Stockholm SI Helsmkl 
STOCKHO~ 16 (R&dor). Cripps, ambasadorul An~~i la 

(,'Orespon(Jentul .. ~Pd. nD. N. MUMJOVa., ti. avu.t ooBvodriri. ou 
B" transmite : . . ministrul AngUei la Stockh:ohn 

Se află acum că, în timpul şe- si Heisinki.. _". 
derii sele· la Stoclchollm, d. ' '. . '.. .'. '. 

nera~ul le Gentil Homme ••••••••••• ....: ....... : ••• n., ...•.• -. 
c~re luptă in Siria alături de englezi Congelarea. bunurilor ge~mue 
rauit de schijele unei bombe şi italiene'·, din Statele-UnIte . 

>l\tSTERDAM, 16 (RaOOr). tii Homme-;--care. 'împftUDă cu _WASHINGTON 18 (Rador)~lne-şi i~ precum şi cele acIfI 
agenţiei D.N .B. trupele de Inva.zie britanice, lup-- Corespo.nd6Dtul. ~ţiei. D.N.R. ţărilor europene. ocupate. în mi-

into~tie. din isvo:r en. tA în S~ Împotriva oompa- anuntă ca presedintele Roo6e- i3"'tll"a în m.re a.ceasta nll ll!C fă. 
~unţ& că, fOlStul guverna- liI'IOJUOI'.aI~, a IUb-.o l'a- VeIl! â mspus lmoblu&Ulo "wugela- cuzse diDainte, " 

din GlliUtJ, generaM le Gen.. nit de schi~ unei bombe. 'zen .. tuturor bdntni1'pr germa.. 

b • • • am 

cum serie o foiae bleond& - ca ti 
stăpână său -}& .. bazarul' C1l. ~ 

vrea. .să se facă tot mai mult de • 
(adică, nu! să facă educaţie cetitQ. 
rilor săi)... pinguinul. ps.să.re& 

măiastră. .(noi snsţinem: degene
rată !) din ţinuturile arctice, ar 
sbura până la 600 kilometri! ••• .p 
că această ispravă - a ziariştilal' 
dela foaia. bleondă şi DU a pinguinu.. 

lui - .'ar dovedi dia pietnt~ Pt 
care le are pinguinu1 le 111"e ta 
stomac ... " 
Stra~că erudiţie" gue~ 

că! .... Vreasizică, pinguinul -
după botanistii dela foaia eu mici· 
ni - pietre kilometrice in atolWl.C, 
born& , •• pe care le Il'l~ dupi 
fiecare kilometru zburat ••• ti ~. 
mărlndu-le. dumnealor, pietrel~ aU: 
descoperit ci ps.să.re& - minune 
arctică sboari 600 kilometri - în 
loc de nici 6 metri. ',' fii,Q,dcă n'are, 
propriu zis, aripi! ••• 

Inci un succes - ,Pentru care !';~ 

poate felicita ,,fondatorul-:lin> 

tor" ••• 

lcf 

I 
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Mii."Wiii#%iM>tl?di Evolutia conflictului de munci LA (J 1 N IHI "1 

L_a_C_I_-n_e_m_B_,_,C_O_R_S_O_" diutre auaalall ~I Drmele comerciale "CAPITO'~ 
... •• Dupi cum am arătat la timp, J mUJlCă ti ewn ,se aplică ora.riul '" . ~ ", 

AstaZI, tunl 16 ifunie conflictul de muncă dintre anga- vară. ~ Uh P"o-e-n-t , 
jaţii comercisU din loc3Iitate şi PentM ~ acestor trei ; \' de' U bir e 

\t ~ fii :in" '~ n. n ~.' , firmele la care sunt angajaţi. n'a deziderate, .mfAIiEă să se mai facă ii 
"~.... ,. . • '" I U~..., ~tut ft aplanat pe'" de 00"" Pl'O, puner:t~ Mtfel că, până ,_ti , 

Of liere. AsIN ~ IJnIpecto............. Ia ~e dm MmI. ti .. &jungă la o ,.~ 
CU <ii. ftpă tM ~'rt\id neizIMU. --. sitttatie normală, care .. fie a.ooep- , ;: 

S H 'C R ,1 O A N si .-.sta n .... diJl ~ !*~. tată 6tU de angajati. Mt ,1 de ,t.~~" . A N N J:' t.or -.~ văt.1lt Ileftlt sa ....... firme. ~:~~, 
P-'~~elfMltft... ... •• ttl ...... ~an,... '~~~\~~, 

Mâine premieI ă hil:i11!& Mlarl&r ~ ~ ~~.rclall. b httiinfa,ză. ~ \~\'~:;, 
urmează să se pronunţe in tttl"Mll că, pent1'O acţiunea pt)rnită, zilnic Jt! ' ,\t 

. '1 • ~ 1- I f .. II 
n nVi,ciia ia 'erlc~re -IID __ !UU1!~.mrmlrnmIlruurmnllmnnm[nrll!lmmW.UlfilUUlm 
OnEmn , ,Apcllrt" 

ac~std Iiptămâni. le soseso adeziODi de solidarizare , 
Se tfla iMI. ~ Irt afaI.'I h spori.. .. tG!{ ecMegii de branşă, atât din ' 

"* saIIIriito-l', anpjaţii .. .ai... ~ t'6t ti dbl PN"''' Prbt .. 
r.t fi ~"'" dftPtulul la eMt' f'M'I *ri. " ...... _ GtpIMlor hl 
cediile de odihllil. fIXarea d1U'3tei drept, loţi angajaţii comereiali se 
de muncă, a orariului de vară, pre· asocia7A mişcării pornite. Toji au 
oom şi plata orelOr sUplilMDtaM. ~l~ l"e'''endkllri ti cer să. I .. 

Diutre toate _.te ftVMIdlcitL fat'ă drf.ptate. 
ÎR cele trei şedih~ de conctliere ti- bd eroln~ acestei mlţlt'ărl 
DUre ia ltIspeeteratul mnnru. mi· ~te atât de Înceată, a.ceasta ~ da
mal cllestimtl\a orelor 5uplintehtaft to~t~ faptului ~ lluga)lţ:ll (l(tfttePa 

de lucru a Mt ftfhliti. 1'eZ()1~ ciali n'tt.u o orga.nkaţie profesio
Ib sensul că patronii s'au obli~t nall., hl cadrut căreI. lupta ., fie 
si plăteasci lWeste Gre CII un plus dusă ia comun. 
le %6%. a~$ nftl~ dealtf~l. ~'~l' ............... -•••• 

Iettea '*'tnlcteJOl' de mund. 
Pentru _leIaI~ dMidemle. tnl

taUftie ... rimM ia OOIltinaare. In 
uest sCOp. .agaja1il" lod OOfl
maji .. C~1'Il de mlUtt'ă. tulde au 
1O&i ~1t:a.1t de Clâtre d. iRit. Aurel 
Barglez&llt pnşedintele Ca.merei. 
Anp,ja{;ii ea dep1l8 ea 1NJM8tl tKlQ

tie un nou memoriu. prin care efi" 
să se facă. o anchetă la tata locului, 
pentrn a S8 constata mblll'a in 
care se respe('ti, In pm~nt. cobce· 
cliile de odihnit, tmrt e8te durata de 

s,..ec.fa.c.l;.te 
1f11Hl1mI:1I1""MlllllftIllIIWlllltHHtlltII!IIfIIIIIIMMHRt 

CINEMArOGRAFE 
(Japltolt 1nWnirea din pădure 

(Sclt",-eigen fm Walde 1 • 

Thafl" : Umbra Trecutului 
{Sehatten der Verg1\tlgenhetl). 

Apml0 t Aur in Ne"'N-Frlsco 
(Gcid in Ne-w-i'ri800). 

001'&0 t JDşt1 un Inger. Un peisaj minunat" 

. .. <W_nmiPUternioşi---r:.- MICA P U B L ICI T A 1 
_. ~ cu , Apare b. Icar. _. tate, atI:'. M.~e,ti. ~ 

~s 80HNKER 0'l'T0 WAB.NICKE Anunţurile in schimb, p~ţuI dubiu, iat' celu CU chşed tarif spe- bilată. 
Un fiInl JRIIZe ele aventuri au'e w. pasioaa pe toţi spootatolriH mal. Orioe anunţ cerut să. ap9fă in alti rubrică decât .. ft.S- de 

, " pectlv6, le ttU.euB dublu. DE V ANZARE la. 5 Km. 

1ncerp.1"epr.3-5-7-9. Dmn. şi sirb. şi la 11 a. m. bunţurlle pentru rubricllfJ "CEJlF,IU DE SERV1ClU" ,(Henal BUJlaf 2 jugA~ plmlllţ 
III1_n_mmtmmlnf'Jnlmmmnm,mrm"nulitlll~lt1mn'lmll1D'lum'lill,mllllllllmnmlm'lIl jere) nu se pot publica ou adresa, .,xactA ci numai adresate I mlnţe.t cu tritoi. "" 

I lltllllilt. lli llilllllUlIlJUJJlUUI IIUIit IIII1IWUUIW JlllIIlIllii Jj illUIIWI 1, Pn.t tt-mntA &lUt IA 7JA.. VAND lOC de casa In BlL~ 

13Mt.4§.Ş4'1 I ' , ' Vich. Babe, lAi 20'0.000. ti: ' 
AGENTURA GENERAlA DE ~O~Ţ ŞI BIROU DE E V,\NZARE la liDiA UIII;,~l. 

LA CINEMA "THALIA" 
mrmIMnmmrnmlllJlllllllllIHlUUIIIKllllllllnlllllllflUllllltamffllum.IIDUIIIIIIIIIHlR\IIIIiiIIlilllmHflHt 

Un film cum n'aţi mai văzut de multi vreme! 

" , PRISCILLA IANE 
-~ -. LOIA LANE 

ROSEMARY IANE 
GALEPAGE 

în creaţia JOI' cea nouă • 

IImRbtD Irefulului 
B un film sentimental, duios şi melodramatic. O imagini tI
d~ a vieţei de familie. In fiecare scenă. se simte mâna regi. 

zorului genial Curtiz. il _______________ I 

Incep. repr. 3-57-9. Dum. ~ sărb. şi 1& 11 a. m. 

OOPlA'r ACTE • ~\llă tramvai No. 1 fi 2 tu • 

'leI. 18.61 ,,D ACI A FEL l X'" Tel. 18.61 raport c'!. intrare din 2> ,!Il 
'l'imlsoara D, fj'b'. 3 August Nr.25 (\'is--a-vis de P-ţa ..,Coronini'\ oompusă din: 2 X3 - ce 
Mljloe;im ba('beiere" Inţelegerilol' de\'ânzate-el1Jllpărare şi de Inchiriere dep.; fiX2 camere şi dep,: oril~ 
! • imobllelor, in cooditl1lllÎ foarte an"t.e.joatIe. camere ti depenWl1ţ&, cttr.! &eCl

bo
! 

re apă ,i ~al In curtI. ~ 
.'\NUN'f. Ono ns. clientelA este In· V AND în centru Fratelia la tram- '.. .• v 

tiinf.aV~că înţelegeril. de 1n~ vai casâ solidă din 2 !oouinţ. â V ANI! In Clrc. l!-. J.anga 
Ş )'... .' • _' bu . ă casa oompusa dm 10 I 
chiriere, elite se fac prin fnlJlo- cAU o cameră, cătărie ~ c ma- curte frUmoasă ca apă ~ 
cirea noastră între pl'oprietari ră (teracati. electrica) preţ spălătorie şi pivniţă. J11 
iaU depnătorii de lmobile ,; 150.000 lei. cu baie)_. '~ 

chiriaşi sunt valabile, CU aproba- INCIlIIUEZ tn Piaţa TraiM local INCHIBlEZ bt e.iro. IV.1t1lgl· 
rea eomisiunii oficiului de in ehi· de prăvălie. ~. lubeoi 3 camere, piIIln 

riere. -\RENDEZ fermă 14 ...... tt>ere pl- liel' I8.U QriceJ la loc 4)8I1t$ 
INCnmlAT· ca.sll. noul 2 ea - JLlb , 

DE lll.. - mânt lnsămânţat. la 3~ Km. PREDAU 1& loc de centru p!l' 
mere, parchet, tera~ota. sală, a.n- d 1 t ' i ' ,.~ t."" coloniale od delicatest cu~, e a ramţ7a, cu gtSJUIL P uv- p . 
treu, ,cu acOOl) la baie. 100 t d 't . 1 uinHI. de tutungerie şi tot lllVeo . cape e e VI e f1 OC .-, cu . 

DE V ANZABE URGENT 91 conve- 75.000 lei arendă anual tmpă~ V L"'D tn circ. II lot de ~ 
nabil casă nouă cu etaj ,in curs ţind recolta insemAnţatt. atj. patrati ti un alt lot QI 

de lucrare, In cartier de vile. Irtj, patraţi. 
EliSabetin. CHD18 eu casă sau pământ Sn Pentru toate anunţnriJe 

INCHIRIEZ trei Camere şi depen- Timişoara casele din Oradea. eate in acest cadrU, • se ~ 
dinte In caeă nouă ac~luja carei Piaţa. Creangă, Lei 800,,000. Str. se _ pentru inf01'lll9,' ÎII d4. 
ilni avansem chiria pentru Il Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu necesare _ numai la agtD 1. De! 

putea termina lu.erirlle. I Maiorescu 800.000 Lei ~i casa din .. DACIA FEUX~j, str.3 .1In~ 
DE VANZABIC M jugăre pământ Cluj, Str. MocfonI, In ftloare gust, Nr.25 (vis--S-vfJ df pq 

in comuna Herneacova. 2,500.000 Lei ta Coroninl"). Telefoo 1 
~ ___________ • __________ ... __________ ... ____ ... ____ ~S~ 

.~ 
ANGAJEZ bucătăreasă Dr. Krau,sIIPAPEUBIA fi UBBABIA U. PROFESOAIU, dau lecţii dt; ,It. ~ 

L Str. Paulescu. :N'o. 2. (Casa ni . 9i meditaţii - pentru cUJ'St. ,. Dm 
Ulloleum). • .versala .. &. aJlgaJeazi dom. ferior -la orice materl&, ~ edl 

D.lŞoară din familie b1lllă., de ţiuni modeste, Adresa la -"le _ 
OAMERA. mobilati cu tDtrare 

8eparată. 'bate fi toată Intre
ţinerea de lncblriat. strada 
~ ».:. -..1 J. 

Origini etnicl l'OIllână~ ca DE VANZABE o eaainoui,eI, 'tt 
practicanti de biroU L It j şi atelier. grădină de fJori~ 9, lJe7i 

• r. gume in str. Homg Nr.ll, !1IU?I 

~ ... Aleun4d.1iGt l. ,'_,._ .. dă lUI .,hIiei. _ 

---------_ ..... __ ....-...------- ----,-~~ 
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Con1erinta trlmestrlal8 a medicilor urImnrl 
din InsueclorBlol Albu-Iuliu 

II. SCHUSIEA-



EC()UL $ rr VI. Anul XVII. 1941. -X:' 

Unitătile IraDceze de bombardament D~:ăp::::.a:~:artit 
au silit vapoarele britanice să In=~/!u~~~r~i- ~~~ 
se AJ" ndepa"" rte"Te d.'n coasta SI"fl"ei =:ă~<;f~~~~~ ~=: ~~ personali~ ~~ tea aderării Slovaciei la. paetul eV'eDimeDlt de ' , 

VlCIIY~ 16 '(Rador). - Â- a.ui l'eiCuomit in chip st;ră.luclt 
genţisw .,Ha,\'M-Olil" publici ur-I Saida., În care s',fIU menţinut în 
mă.toa.rele în Jecă;tw:it. Cll ~ tot timpul zilei· de 14 Iunie, 
din Siria: ' unitlă.ţiJ10 noastre aUi f06t :retI:&-
Tru~ noastre rezis~ cu În- ~ in noo.ptea de 14/15 pe nou.1e 

~-una.re putemi'eeldr sforţări pantii. organizate mat spre 
; eombin.a.tle alJe flotei şi trupelor N<m:l ' , 
(de uscat brltan1ce. . In regiunIea Margiayum şi la 

Pe coasta! Liba.nt1tni. duvă ce Sud de Damasc, cOloanele brit.a .. 

On groaznic accident de automobil 
De soseaua BSlcur!sti~Ploesti 
Sunt doi morti şi doi grav răniţi 

) ... 

tnpartit, au luat parte la reoep- pret:mă cu patricienn 
ţia oferită de primarul Veneţiei au partcipat la. ree~mM .. 
pe terasa Casînoului de contele Ciano. 

Inainte de a. veni la această La. ora 21, contele 
recepţie, Poglavnicu1 şi sruta sa invitaţii săi. an 
s'au plimbat pe jos. prin oraş. dneu, oferit la 1'P7.i,tion;: 

Trecătorii l'au recunoscut ime~ tele Volp de Misurata; , 

(unnula II :Il peredti 
luauturi si iartă 
[ori Ira,iau În wntu 

vomilo" 
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