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REDACTOABE-ŞEFA: 

(Jura-Ştefănescu 

: ~. ,.RacIele stă moşilor, crucile 
martirilor şi drepturile copiilor 
noştri ne poruncesc să ne scrim 
cu propriul nostru sânge dreptul 
fa onoare, spălând cu aceJa$ 
sânge pagina nedreaptă înscrisă 
anul trecut în istoria noastră, nu 
de Neamul Românesc insuş:, ci de 
trădătorii lui' ... 

-
IE'DACJTIA ŞI ADMINlS'rRA'fI,l,: 

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

, 

Apare la General ION A.NTONESCU 
~"'!'I!'l'I!~~!I!!lIP"I'!Iea_ 

~ •. Regina M~m.a. E~eDa a vizUal Aviatori si nităli de a ilie 
SDllalele de raniti din Roman. • _ .. . I _ 

&~.B.!1J.,,28. (Rador).-M. ~. aproape de felul cum suntmgrijiţi citate prin ordin' de 'ZI D'e armata Mamă Elena. insotiti de !lUl. cei ee au sângerat pentru refacerea . 

de~pii 8utOrită.~i~ol' locale a fru~tariilorŢării.iaoonstatatpre-- StrălUCI-te fapte de arme ale avau"'iel- boastr spdalele de răm1i din Bo~ tutindeni totala sirguintA ~ aJeasa. t . e 
Suverana ş'a intel'e8at de mlrijire fati de răniţi. Bucureşti, 28 (Rador). - OrA misirunei de cercetare Ia inamic 1 n.l(!aţie IIi coloanelor inamice, a 

din de zi pe armată. Nr. 1 din 15 în ziua de 24 Iunie 1941, eule· susţmut lupte aeriene şi au dis
Iulie 1941. gind frumoase rezulhte. cu trus numeroase avioalle, comu,.N G L 1 AN' A RUP T Având în vedere stri- toate că au primit 43 lovituri in nicaţiuni scoţând din luptă nu-
luei tele fapte de anne săvârşite a.vion din care una. in cascheta meroase formaJţii inamice. RELATIILE CU FINLANDA de aviatori şi de unităţile de a- pilot ului. 6. - Grupul de bombarda-

·-,w .......... ".28. fRador). CorespOll-
agenţiei ,.Bador" comunică. 
un examen serios, guvernul 
a decis să menţină relaţiU, 

rttaI. G1J~K)DlaDce Cq Finlanda. 
........,..lllliinetoi englez insi lăsat să se 

1& Helsinki, ei această 

hotărîre va. putea fi modificati; din. 
tr'un moment într'altul, după cum 
vor evolua evenImentele. 

Pe de altă parte, Marea Britanica 
:refuzat si d~a eeriif'tcate de . navi
gaţie pentru mărfurile de-lltinate 
Jl'lJandeL 

viaţie care s'au distins în mod 4. - Esead'rila de vânătoare ment comandat de căpitanul 
deosebit in :Luptele din zilf"lc de comandată de căpitanul aviator comandor de aviaţie Cristcscu 
22-30 Iunie 1941. Georgescu E. Gheorghe, care in lemn care in luptele din zilele de 

OrdoD: luptele aeriene dilll zilele de 23, 22, 26 şi 28 Iunie s'a disUns tn 
Citarea prin ordin de u pc În- 24 Iji 30 Iunie a doborit 18 avi· mod cu totul deosebit prin hom. 

treaga armată. a l1'l'1llătorilor a· oana ina'lllÎCe. . bardamentele şi lupte-le aeriene 
via10ri şi unităţi de aviaţie: Numai in ziua de 30 Iunie susţinute prin care a distrus ae

"''' •• '''''''\1''' du ~Itliei din'lckiIJ 
dlstrusu de in,endiu. 

I. - Căpitanul aviator M.ano- 1941 în luptele aeriene din Do- rodromuri, noduri importante ..::'~ 
liu Alexandru pentru curajul cu brogea a doborit 10 avioane ma- cOIXl!lmicaţie, material de război 
care a sburat în fruntea esca- mice fără a avea vre-o pierdere, şi importante instalaţii militare 
drilei sale în toate misiunile eXe- 5. - Grupul de bombarda- mamice. 
au,tate asupra in.amieului~ rezul- ment comandat de Locotenent rrezentul ordin de zi v&. fi a .. 
tate remarca:bile obţinute prin Comandor aviator Landman dus la cunoştinţa întregei ar
mitralierea şi incendierea avloa- Paul, care in luptele din zilele mate, 

bmlIl1imnrn 28. CRadOI'). ~ Core! • 
.. agenţiei > "Ha.vas-Ofi" 

pI!Ii\8aCIla romei din Toldo, fost 
UlIeIIIIIII<f18t1'UM de an ineen.dia. 

cauza sinistrului nu a fOllt Încă nelor inamice. de 22, 23 şi 28 Iunie a pfectuat .Comandantul de d\petenie 
stabiliti. _~_."".' ~. 2.. - I...orcdtenenlul avitltol" bombardamente:--1.Uftlpr& ~ a.e!'O-< •• , ai forţelor t'O'mâno-.g€"l"'mane 

A.lnbasadonu fi pel'8OnaJnl am· Scurtu Dan pentru curajul d(;o- dromurilor, nodUribr de comu- General (ss) ANTONESL'; 
hasadei sunt sănă.toşi. sebit ce a dovedit cu ocazia ata.. --............................................ _ 

Pagubele materiale sant mari. eului asupra terenurilor' dela ..-o .. mput u n ""-0- ,,""'11"" ",.-m " 
r"'l',..~~~ ............. ~+ioI ..... ..,. ..... .,. .... IIo:4 ............................ Tatar-Copciac şi Bulgarica. in- ~ II-C LI'" ~p ... u.& s;. 

cendiiru:t un avion trimotor SI> -1 n D r. m D t D .. n ~ -1" ~l!ilUrnlta . de lutun a anului 1940 
din Basarabia distrusi de bolseviet 

vietic şi unde arrionu1său a fost .... IIJ ~ ., 

lovit de trei proectile. Având . ANKAroI, 28. ·(Rador). _ Co- Comisarul poporului pentru afa. 
profundorut rupt şi planurile gă- :respondentul agenţiei "DNB" trans eerile interne Il declarat că o. c.nri-urite. totuşi a aterizat in bune . ă to· .... .:a: M 

~. (.Rador).-
mr~I'I?"t1I .. inili1.lue sovietice au 

ti Incendiat la 14: Iulie 1941 
de l'ermentare din Chi. 

tmde se aflau: 700.000 ligI'. 

fermentat. Deasemeni AU 

minat " ineenaiat apoi depozitele 
din Orhei. Soldăoeşti şi Floreşti, 
Au fost distruse: 2.800.000 kg. tu
tun şi recolta. lui 1940. In anul 19U 
s'au plantat In Ba.arabia. 5650 hec
tare tutun şi recolta !I~ nnn ... t :; '\ fi 
foarte buni. 

oote: C Iă n sosl r& UJn O8CO\'9. ti,. re a al'maui ro"ii este o. necesitate condiţiuni la unitatea sa. y •• Iti t' It' 'I 

i. 3. - Echipajul format din 10- :~i;:S~~:~o':.t '::~1et::P~u mf~S: urgE.'~t~ şi trebuie "f~cuti ~ll]t mai 
cotenetul aviator Stoian Mircea. arestaţi şi executaţi. tememlC ca acum caţlva am. 
sergent t. r. Domi>şan Dumitru ...................................................... .... 
şi ser:gent t. r. Bremen Panait f d • .. t tII ... A F f 
pentru curajul şi BJbnegat,.ia cu Re orma a mlnlS ra Iva In ranta 
care 8Jn continuat executarea 

VICHY, 28 (Rador). - 00- ro. sa de acţi1me. 
respondentul agenţiet ,,DNB'~ D. Pooheu al camcterizat prin · ~ , . 1 flJ 'Jl.. b" ~ l' d ,. ." • transmite: cipala sa. misiune, ca fUnd lupta I,'oru fllJomanJt' 're ilIe sa ,e e '"111'0 D. Pucheu ministru de iD~r- contra oomunismulqi. 
M al MStit Sâmbătă o aloc'aţiu- Se crede, l'A noul minis.tnt dt. 

~O,," fii Q ,'nllll• ~n f~,· . ..t tin. ~ ;; &1 " -,' f'· M în faţa funţiooa.rilor depa.rta· moome are mari planuri în do-
"lJtlAI 1&''' f''' "',.. fl'liU'ORt/ li mentului său în legătură cu sfe- meniul reformei administrative.. 

&iI'I.'tC'.nlnl poartă titlul: "Rl.· 
Va. înflori din nou ii sub

intre altele lU'ID.ătoarea 
noi ne aşteaptă in 

o muncă foarte grea, 
IiU ne vom. da h c parte si. 

f..s\U~l!Il şi acest"i pIl>vincii o 

. ' - ....................................... ... 
GERMANE ADUSE ROMANIEI - LOR 

Marele Cartier al dlui General m,a.ri ,manifesta:ţli pentr;.t GeT- DEA LE E N G L EZI 
Antonscu a anunţat giganticul mania şi FUhrer. ST REPUSE 
rzulta.t al primei faze <lin IU!lia Pentru ci.nstirea soldaţilor TITLURILE T ARISTE AU FO . 
de desrobire. Scopul insi nu a germ&ni s'a o-rganizat u serbare VALOARE LA BURSA lONDREI 
fost încă atins prin aceasta. Vii- în cel mai mare spital din Bucu- IN 
torul României trebue si. fie de~ reşa unde în fa.ţa. avia.torilor Berlin 28 (Radar). _ O:>res-
f'mitiv a~a.t contra inflUE.,nţei germani răniţi cei mai de sCa.J;Il,i ponde:nM a.genţiei .,Ra-dol'" 
din Ră.să.rit. De aceea continuă actori ai scenei româneşti s'a transmite: 
eomU!Ilieatul oficial Nr. 4. lupta prezentat un p:rogram artistic la La bursa din Londra, ~ baro-. 
pentru asigura:rea desvoltării care ~ ~u!Lt ~ intre alte ,pe~- metrul opil'liei publiee brita.ruce 
noastre pentru salvarea credin- ~ sonalitaţi ŞI d ,:profesor ~a.~ _ titlurile ţariete au fMt repu~ 
f .. ' nI' .. . ilizaţ' '·t'. ~ Antooescu. lQCţutorul pnmulul 
)'VI!., o -r:.e1 ~ a CJV l=n1 

ministru şi şeful Statului Majoor se în valO!'t;re şi ,ele se ~rcă. Si
nua. _ . pe getma~o- , .. f.. General ea şi 1itaşatul Militar şi luaţia re~ml!lu! ~olşeV1c ~:qt.e 

tiv pierdută, iar banohelii Lon~ 
drei, cari au obiceiul de a tr.ata 
afacerile lor independent de alh 
considerente, se gritbesc să spe
culeze a.eeste titluri. ............................. 
Personalul ombosadel 

au patruns departe dincolo . de I t tu! Aerului al ReiehU)U1.. considerata pana ŞI acolo denm- It .. liel din Mosc:o"'i1I 
Nistru ' Il aşa , .. " A, ... un articol sub titlul: "Ba- . ', .• A ..' .................... .......................... ... S • '.nlo....n .... a este iarMi liberă" în Participandcu emoţIe popu· - . - .. , . , 

e : . -. lalţia unnă.r~te pe hălrţUe aşa- ,p b .. . 1 d f' /II. -1 Roma. 28 (Rad?~). Fo.st\!) 
.. spun t 1'1. "r" ~te in vitrina magazinelor dm elers urgu pe ca e e a IDCerCUl ambasador al ItalIel la. :Moscova pen ru e tI.-er ... C!a. • 1 _ 1 R 

i:llllUŞI;:I;H.J din Răsărit s'a Bucureşti evoluţia uptet euro- . , ..' . ma-I a sosit Dumineca seara.1\ onu; 
. .. Carpaţi până li! Jrene de desrdbire. i . :.BELSINKL 28 .. ~~doJ"). -tCG-I că,.muevra de lD~flreUl= pe O '_1 împreună eu funcţiona.t'li an1la" 

. sU!ltf'.m, iară~i ~pâni in Vederile luate în' curaul tuptc.res~~enta:d'a'~~4'lI .. ~~tu1'. co- re ~ere a Petcrsbul ~\llui conti sa. dei ş.i co~~~l~tclor ita~ene tiu. 
~tr,\'nrn>11oJ"_n"~tl"J.". lor date de trupele gel"'!l1sne dcf.·- I· m8~ea. ,,, '. _ ,oi CU~.. .. '~um'Sovletici. '. 

Prin aceste· mândre ' cuvint( .lănţuesc zilnie in cine.l1i1tograf.:- Şiirile sos~ ~ pe !rOl)i anunja, . ' ! ,~ . • . 



PreS3 franceză despre potentialul 
« de răsb oi al României 

caţii~de a merge să. se în(hine şi 
numarul credinciOlţ!ilor n'a s('ă.. 
zut deloc de când Dumnezc.u a 
fost raţionalizat. 

.29 VII. AnThl XVII. 1941. - Nr. 2317 
.-...... _ i, 

Mărirea salariilor 
in Grecia 

1· .. ·lt!lUtllllllllli 1 

Ateu, 28 (Rador). - Pentru 
a proporţiona salariile cu scum~ C J N E nf ti T O G R A rr 
petea vieţii şi pentru a ci'ei:). a- Ca.pitol : "P 
cela,ş standard de viaţă în diferi- Nordului". 
tele clase sociale, Consiliul de 
.miniştri a hotărît să mar,.~scăI Thalia: .,Yvette". 
saJ~riile lucrătorilor şi f;:ncţio: Apollo: Oameni • 
.narllor rle stat sau parh~uian " In 

dela 10- ·70 la sută. Corso: "Mizerabilii", 

III1I1U ll~ 11111111111 Ul1lllUml!llllllllllllllllllllllllllllll1!llllllllllllllllIHllllllllllll1lll!l!11!! llllliil 

VlchY. 28 (Rador). -- Ziard din Bucovina n'au avut dreptul 
.Le Journal" publică. nn articol I de a merge la biserică, decât ac 
Iând cifre despre potenţialul doul ori pe săptămână". Ziarul 
~ei in domeniul dnd s'a .,L'eclaireur de Nice" publi.:!.3, a
qaja.t in ostilităţile împotriva mănunte anecdotice pe cale le 
.tusiei. Titlurile articolul IIi rezu· dă un ziar turc despre c!ltpu. în 
Iti. conţinutul favorabil: .,Ro- care autorităţile sovietice au Ta
.Illni& pă.şeşte în rlzboiu cu t..rei- ţionalizat pe însuşi Dumnf'ZCu. 
6prezece mil' ~~le locuitori, trei- Ultima mângăiere a acelora că
~i şi d·m:ii m]brde au:!: stoc rora le era. foame sete şi frig, 
Al Băncii Naţionale. şe:lS9I8pre- hotărând de a merge de d1.>uă. ori 
ceee milioane; hectare cereale, săptămânal la. biserică. <3 serun 
!I1ouă milioane tone petro!". Ar- de lux şi lene, şi emiţând pen
Ocolul inch:.:::e spunând, el Ro- tru fiecare locuitor două bonuri 
.nlnia - eu toate că a suferit care le d·ides.u dreptul d9 It. se 
le pe urma marasmului euro- duce de două ori pe săptămână 
~ in timpul celor dOlti a.ni ca· să ascult liturghla. 

Ocuparea Chişifnăului, trOOE<
rea Nlstru1u.i şi opera.ţÎll.nile in 
cura ale wr.matelor generalului 
Antonescu, au făcut obiectul a 
numeroase telegrame şi DI'lt'3 ~x. 
Iplkative publicate de ziarele 
fra.n'Ceze în &oolnte condiţiuni 

sub titluri mari. ' L - APOL 
De aceiaşi publicitate s'au bu-a CI n ema " 

c~rat şi solemnităţile pentru ------------. ..... --------rJ 
re au precedat particiTla.rt"s sa Articolul adaugă, că: ,.Popu
r.!l c,,"fUrt - intră in bătăl~". a- laţia. românească. şi cea. slod. 
lUcânJ. al. :atilor., săi şi ne plan j din Bucovina - deosebit de e-

. ~('I"omic lin serios sprijin. vlavioasă. - n'a putut fi fml'ie-
Sub titlul: "De un an ţăranii dacat! ,cu toate aceste compli-

~ .......................... . 

sarbltorlrea ei..1berlrli Basara .. 
'biei şi Bucovinei, proclamatia 
generalului Antonescu şi c'Îa
cUl"Sul dlui prof. MihaIl Anto
nescu vicepreşedintele Consiliu
lui de miniştri. 

1I111II1r1l11111111UlIIIUIiIIIIIIIIIIiIIIII' IJllIIliilIIlJ IllIIliUlIT 

LA CINEM4 

Rusia S~viencfi amenintata de Inumele » J IH A.l " A« 
BERLIN. 28. (Rador). - Din , alimentelor de prima necesitate se 

iepol.iţiile loJdo.ţi1or 5Qvieticl cari I poate face numai cu mare greutate. 
Io. foat făcuţi prizoneri pe toate In mai multe din aceste scrisori 'je 

honturile lt\ie<:e că: soldatii bol,e- vorbelJte chia.r deachis despre: 
tticlsunt foarte netini,tiţi de starea FOAitlETE. Iutr'o formă ma.i as
din spatele frontului şi că 8unt cun!!ă se dau aluzii discrete prin 
roade d:>moralbaţl. care soldaţii sunt in,tlinja~i In ace-

Dirt fK risorlle găsite la. prizo- Ilie ICrillOri de către rudele lor Ji: 
. Ilie" - pe cari ac""tla. le primise- funcţionarii partidului comuni,t ,1-
.. dela rude sau prieteni - tie de- au PUI deoparte cantităţi mari de 
lIuf!e. el. starea aprovizlonihil este alimente. pe când populaţia obi,nui. 
foarte "roastJ. ,'arrol'Ope com- ti, este aproape muritoare de 

. plto.ct desorganlzată. Procurarea foame. 

. LA CulNUEMlA "CAPITOl" 
mIII! rm ""IiUlm II! 1111111111111 11111111111111 II MIIIII H 1111111111111111 II 1I1111111m "".!fI 1111111111111111111111111111111111111 

;") str-1luciti premieră pentru ţara intreagl ! j!.:: 
lin ma.re film muzical cu un fa.nnec inedit! li 

(JJtiviglitJtoarelJ 'nordului 
'i'~~. -cu 

RSE WERNEB KARL LUDW'IG DIKIL 
IOACHIM GOTTSCHALK 

Prima. iUbire a marei câ.ntăreţe Jen.ny Lind §i drumul ei spre 
. glorie 

Reprezea.taţille incep 19 orele: 6-7-9. 
Dn.m.fneca tP sărootori ,i la Oftle 111Jl S d. m. 

. I 

_~IC~~~~ 
- 'dup6~a 

~A:~~tU:t: 
~DO~KU • ~ W~llQ~~(j 
PJWtMANN • ~nR5TOCU 
Prima dragOite a unei fete dră. 
guţe care fă.ri să ştie 00. mama 
sa este o eurtizană. devine cen
trul un~i societăţi deml-monde. 
Dupi multe suferinţe 6q. ajunge 
in fine la o cl.snicie fericită. 

Incep. Repr. 5-7-9. 
Dumineei şi sărbători şi la 

orele 11 şi 3 d. In. 

Rllll11111111111111111111111H11lllllUlUIII !11111111l11111l1ll1ll11lI 

Un formidabil film american d~ aventuri 

o fată, care are o sin~ură. dorinţă; "să ajungă. deparie" ", 
diferenţ prin ce mijloa.ce, treee pril nenumArate 

Incep. Repr. 5-7-9. 
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MICA PUBLICITAT 
Tel. 18.61 ,.'O A O I A FEL 1 X'" 
Agen.tură generali de comerţ Timişoarq. Il. Strada 3 
Nr. 25. Inreg. la Ca.me.n.t. de Comerţ sub Nr. ':;U\J'I.l.VI'''''i 

mijloceşte vâ.nzi.ri, cumpăl'ări, schimburi şi inchirieri .., 
bile. Toate anunţurile pentru Vâllzări de case, l00nri, 
cum şi cele pentru inchirierea. locuinţelor. le publicăm 
ziare si servim clienţilor noştri toa.te infol'ma.ţli1e in Jeglml 

, .. fonnaUtăţile de citre Uficiul de inchirieri. 

()a8e ieftine de vâ,nzare: Circ. n. 
Cui cu 4: locuinţe, curle şi ~rii.
dină apă ti canal in ttradă; Ca
să c~ 3 camere, baie, bucă.tărie, 
camari. ,i separa.t 1 cameră .p. 
bucătărie CU api şi canal; casă 
cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 
camere ,i dependinţe, curle ma
re, apă. şi canal în curte; casă 
noul, cu S ca.mere, sală. bucătă
rie, elmad, cameri pentru bae, 
pivniţă, curte .,t grădină: casă 
cu 7 locuinţe a c1te o cameri. ~i 
bucătărie. apă. ,i canal in Btradă 
Olr W. Caaă nouă, S camere şi 
dependinţe. la. tramvai; casă cu 
subsol terminat, parter ~i etaj 
sub a.eoperif, la poziţie admirabi
lă.. Clre. IV. Casă nouă cu 4: ca
mere şi dependinţe, curte şi gră
dină. Circ. V. Cală compusă din 2 

camere şi dependinţe, CU 

grădină. "'ratelia: Casă 
mere, antreu, bucită.rie, 
curte şi grădină, zidire 
arsă, pompă şi apaduct. 
case cu eâte 1 camerl ti 
dinte, curte şi grădini, 
şi 106.000 lei. 

In centru Ora.,,1la. ieftin de 
2 corpuri de tase. 

Tuntungerie, in circ IV, la. 100 
Ocazie: Băcănie cu 427 
scri,i, cu preţul numai dt 
lei, pentru inventar. 

De vânzare 15 jugăre pămbt. 
cela bile pentru locuri de""" 

Turnu.Severiu: de vânzare 
locuri I~d elUle, cu preţuri 
Ieftine.' , 

., ............................................................. m·m· ....... .n.C2A&~~aumzg~ ...... ~ ............................ ., 

BĂRBĂTEASCĂ ŞI CROITORIE MODA 

~~~IOAN COSMA'- ~ 
(F O s tu ORB A. T Z) 

fine, desene exdus:ve şi· articole de modă bărbătească 
11ll-!:Ş04RA 1., BVLEV. RE:;ELE FERDINJlND Ho. (; - fEL 1662 

- ... - ...................... lIWliL ~ar~!~;.:~~-~ ;~~·~~~:-~04.~~~~:ji'._ .;_,~lil... . -"1~~ 

l\lare asort!ment de stole 
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I. ... sl.l ..... atul american n'a acordat 
Roosev~lt depline puteri 'Pe, 

li adoptat insa legea pentru pre)un
rea serviciului miHtar 

frontul de Est, operatiunile 
continui ,cu succes 

, 2S (Eador). J tui a refuzat să dDc..'a.re şi starea 
DNB tralllSD1ite: cClmi-'

1 
~e ~ excepţiu~e naţion.a1ă., ~ust~

'J~.ttd'ui a a,d&ptat pl'oooiu] flcand totuŞI pre.hmgtreta. sen'l
ro . A d Statel U 't ,'ci ului militar prin faptul că i'n-

Bombardarea Iloscovei şi a Canalului de Su.ez 

an I'l7aIl
b 

d 1, e IU.~ t:',fesele pa;tri~i ar fi amemn-
:,U . ~IM;. l't'crutn~ ,atI}. 

ŞI milIţit'Jlll statulUI StI B']I d ~--t w 
..:L. N ena ,oru 1 a OOw.n, ca. 

'BERLL.~. 28 (SIR). -- ~Ia inaintarea ra.pit!ă. a. trupelor ger- nimicite iar altele ineendiate~ iM 
CMtierul ~ al FUh.rerului, mane. Numeroase farrna.ţiuru unul care transporta muni~ a
Inaltul Comaadlmrnt al folie'" fiIlnd surprinse şi distTUSe chiar runcat în aer. Trupele sov'.et!ce. 
)Qr germane oom1Ulici : când se imbarcau. Cu prllt.;~ul 'Care se opuneau trupelor germ.a.; 

. p~ frontul de Est, operaţiunile acesta. au fost 2rlm!cite m?J mul· ne srau decimate. Urmăl'irea tru. llJl1t "" 1Jl1 am.. ~ ooa. lege d 1 +:: ~.. d j' 

UII S6l'VÎciu nnlltar care ee. a.ra.r~ SkQ,.I.ll e excţt\mne 
fi prebmgit atât cât va. fi naţl~n.ala nu a fnst aooePt:ată. de 
pm.tru a.părarea patriei COmiSie, pentrucă cea ma.a mare 

mai limitează numii.~tl 1"'a.- pa~ din senMQri :refU7.ă si ~ 
cari trebuese instruiţi 1 preşedintelui Roosevelt dl''rJ!ne 

perioadi de timp. ComiteR puteri şi mai mari. 

continuă cu BUOOeS. te linii de cale ferată. pelor sovietice in retragere. ea&-
'AvlOBlDele de lupiă au at:.a<:at Cele mai multe trenuri au fost tinui. ". "o ': ""'~IiI.>ÎII-., ','. . ~ 

noa.ptJea trecută lu8t.a1aţi.ile faro- ............ --...................................... -.-'.-... ..... 
via.re de apl'Oviz.io:naI'e sle Mos- PREFECTURA JUDETU LUI TrMIŞ-TORON'l'AL. 

covel obpnând 'ftlWlta.te Lune. PUHLICATIUNE 
In AJigDa de Sud, avioane genna. 
e ~au bombardat noa.ptea. trecută 

» .. ..:. .. ~IIt:'!l~~ ...... ' ................ _.~. mstala;ţiile eoononmice impor-

si U. S. A. nu moi 
- .... ., , II speta. In .. r. Il ml1 .. ~nure D 

dlkr.tndulai ru juprtnlu 

tante diu plUlot de wd8re al riz. 
boiului. 

Avioane de luptă au boInb6r .. 
dat Sâm'IJă.tă spre Dumind o
biectivele militare deta Cann.lul 
de Suez. Ou prilejul unui a.tac 

!mx:lKJ][OI:.M. 23 (Rad dat de avioanele engMme la adi-
_ ~r)·-I CoresP?ll~e:ltul agenţiei D.N.B. postul norilor MuplB oartIere.lor 

DNB t:nmsmite: r.ml'ul ;transJllite. ktcuite din o~,uI Emdea. popu-
I\OJIllUdel~" 8llunţi, iIupă te- După un comunicat al cereu- 1aţia civilă a mregilst:ra.t piru-derl 

adresată unuia. din zia.- rilor oficial,,, din Londra şi dupii în morţi şi ri.niţi. Mai multe 10· 
din Londra: Flota. america- o ştir.e spec;4t1i, wU\ tie agenţia oulnţe au fost distruse sau ava

dil Pacific a. părăsit Pearl, ,,RenterH
• l:ld11ba.:>adorul i1ngliei riat.e. Noaptea. trecută. nu II fost 

p Hawai în urma. UJl'tli la Toldo a. anun1at guvernul ja,.. nici o aeţhme de luptă a a.viaţiei 
aooret. In legătură cu 'â- ponez desp.r0 blwnţîa guvernu- ina.mice deasUpra teriwrilJlul 
~ se sublinia.rli. posilii~ tol brita.nic de a denunta toate ReicbuluL 
unei blocade efective a tratateJ.e 00 comerţ cu Japonia. 'Berlin, 28 (Ra.dor). - TrIl-

imperiului japonez. Se Tokio, 28 (Rador). ~ Agen. pele rapide germM16 BJIl patruns 
ei Londr& Iji Washington- ţia Domei anunţă- că ime:d,iat ee adânc în trupele de ari.n'l.t.rdl 
părăsit o~ spet'an~ ca ae va face e~moscut oiieial bloca- sovietice fn aeotorul meridional 

rea bunuribr japoneze din An- al frontului de Est. Incarcă-rile 
cu Japonia să poată glia, Japonia va proceda fi t>a bolşevicilor de a evaeua o mare 

pe eale nIL ..... ;~lC 1.1 ~I r-~ la blocarea bunurilor bl'itanice parte de materl<w ..... tl'!Qle eu 
1 ...... f"tV'" .. ~~T 28 .<R&dor)._ din imperiuIjaponez. . ~ tronul, au fost îm[l!edeeate de 

: ••• -........ , •• : ••• of ...... .. 

C O li« S'O'" 
.NHltjllllt!.UWIt1IIWl1IIU11"UIIIII\III1IIJ1I"nUIlI~IIIUMHmJlI1lINItIINUwuilliiuJ JlllllllIlillIIIIIIUIIIIIIIIIIIH'WtW~IMIIIUIIIIIlIIIllIII1U1tU1tIIIlH~IdMIHII 

Se aduce la. cunoştinţa publică r ) Turismele medicilor nhemaţi 
pentru ştire şi conformare lnstruc- pentru vizite urgente la domlc.iliul 
ţiunele pentru aplicarea Decretului clienţilor, .sa.n.a.torii, IS&I1 apit.ale., 
leg. No. 1742/19"-1, şi Deciziei Mini· pentru intervenţii imediate. DeCtIi· 
atenale No. B:i/1941, relativ la res- latea. de starea pacienţilor putâ..od 
tri-cţiile asupra. circulaţiei autovehi- fi însoţiţi şi de persoane solicitatoa.. 
culelor şi vânzarea benzinei: re şi de personalul ajutor I!I~ 

1. In conformitate cu diapoziţiu- necesar. 
nle An. 5, din Decizia Ministerială a) Autoturismele prop~ 
No. 85/1941, publicată in MonltcH'ul de moşii şi vii, ea.ri au obţiuut 1*'1 
OficisJ No. l41. din 18 Iunie 1;;41, mia special de circulaţie, cu trlafineI 
in zilele de Duminecl .,1 eărbătol'i. :c- clasate tn categor& Art. 4, aUa. h.j 
gale au voie.. circula in euprhHml din D. M. No. 85/1941, ti numai P8i 
oralJelor sa.u traseelor ll'prohale, nu· traseele aprobate, bltra domlciHa.1I 
mai următoarele categorii de auto- mo~it sau vii, dar nu ta cu~ 
vohieole. oraşelor. ' 

a) Autobuzele, camioanele, cami- t) Mai pot circula in zilele de 
onetele autodubele. autocisternele, mineci fi 8ărbiLtori legale, dar'
autotr1Îetoarele ti remorcile lor, c:.- mai pe timpul alannelor. i 
ri fac transporturi de persoane .13.U Maşinele aparţinâd apărării ~ 
mărfuri în interes obtesc. sive, purt1nd pe parbriae fm!.crfptIIJI 

b) Turismele aparţinând C-\~el A. P. , I 
Regale, sau in serviciul Casei Rega' Maş[nele aparţfn!nd Soc. de Raoc 
le. purtând pe parbrlse in alb "lit;}- dio-difuz1uoe, purti.nd ~ pa.rbri8Ii 
rile C. R.". încripţia. .. Radio..(jj,fuziune". 

c) Turismele 90parţinâd Condu· ll. Autorizarea. circulaţiei 111 ~ 
cătorului Statului. le de Duminecl şi sărbitori le~ 

d) Turismele aparţinM Corpului pentru turiamele apa.rţin1n4 fMtI.! 
Diplomatie, Ataşaţilor Militari, I,~· tuţiilor de Stat ti celor de v.tlli~ 
gaţllior şi MisiunilO!'- străine, pur- publică, le a.cordă atrict ta In~ 
tlnd iniţialel C. D. la numirul ma- aul serviciului fi numai pentna pIt'<\ 
,tnei fa:nionul respectiv, iar pe pn- soa.nele cărorale sunt puse la dJa.f 
brise o blahchetă albă ou menţiunea pO%iţie pentru serviciu. j 
fări control. m. Depozitele de benzină şi ~ 
e) Autovehiculele de orice felllpl.I.f torină nu vor vinde OBl'bw:'aJlp PfII'1 

ţinâd armatelor aliate, tru autovchieole, deeAt numai celoJ:l 
f) Turismele şi autovehculcle de care au obţinut permise apeciale do 

orice fe lale armatei Romlne nwnai circulaţie galbene .u rotii ti ~ 
cu ordine de serviciu pentru cele ce baza carlelelor livrate. 
nu sunt in aone de operaţii Ordinele IV. Vân~a bensinellfl1llO~ 
de serviciu vor fi semnate nUr,tal de nei eate liberi firi. <:artele J!eIlt.rQ 
Comandanţii titulari şi ullitliţilor. rfitegoriile de Dl8.IJW de .mai Joal 
Comandaţi de Regim~n·.~ 1;1\ e,'hiva· a) Cele aparţini.nd Cuei Rep].e, 
lenţllor , Conducătorului Statulu1, Corpul~ 

g) Turismele Minlsterell'l!' numai Diplomatic, Ataş&ţilor Milltari. ~ 
tn iIltereeulservieiului. gaţ1ilor st:răJne, şi Armatelor aUa~ 

h) Turism-ele şi autovehlcu1::1c t~;:; b) AutOQ.isternelor li .uto~ 
orice fel &le Prefe<:turei polirai CiI.- ioarelor. 
pitalei, purtând pe parbri;;;e,:n- c) Pentru motociclete ti motore-
scripţia "Pollţia. Capitalei". te, insI. numai atit d,t tIIte capaet-

i) Ambule.nţe1. societăţilor de latea re&ervorului de bensiDl. 
d) Pentru a.utov&hi.cu1ele arma,..' salvare. 

j) :Maşinele P. T. '1'. purtlnd pe tel şi pentru oe1elaJ.te aparţinând 
pe,rbrlse înseripţia P. T. T. instituţiilor de Stat, instituţiilor de 

1) Mqlnele Soc. de Telefoane utilitate puill~1. şi partlCUlart., care 
purtlnd pa pM'brise inseripţi& Tele- au menţionat pe permblw de c1rog.. 
Ioan.. . laţie liberăoW'Jui'aţie in toata. 1'ara.! 

:Dl> ~el. aparţinl.nd "Crucel e) Pentru uline. ind1.iltrii, tabri-; 
R04U, purtind pe pnrbrise semnul Ici, ateliere de orkle fe.!, mori. iA .. 
"Cruoea Rotie". dustriichimice. şi tu general orice! 

21) Doul. turisme ,i matinale de instala.ţiuni mecanice care eo:nsumă 
deplnat ale U. C. B.-lui pU1UDd pe carburanţi pentru fortă motrice AU 
parbrise inscripţie. U. C. B. pentru alte ~copur( decit pentru 

o) Trei turisme şi maşinele ate- !!.utovehicole cu restrlcţhmee. gu&D: 
lierelor necesare reparaţiilor tmc- tumuluf. care nu ~ putea deplfl 
dia!e la reţea, ale soeiet!t.l Genera!e corummaţJa anu1m precedent. 
de Gaz şi electricitate, Purtind pe f) Pen~ nevoile ea.mUee, WDa-
~. tn&cripţia G. Iil. rea ~81 es~ U~ .fnai. nu !Dt . 

D ă t . ". '1 d cantităţi mari, Cl obilJDU1te. 
p~ QU U~me!l ma,me e, e Contravenienţli dela d.iaposiţLile 

depanat ale S~eU.ţi S. T. B. pur- de mai sus se vor pedepsi confol1Jl 
tAnti p. parbnee Î1lS<lNpţia S. T. B. art. 5 din Decretul leg. Nr. 1741 
• •• din 16 Iunie 1941, cu şase luni 1:u~ 
-::o~. __ c.--_ ,--~= terna.re ta lagăre şi cu. eonfis.earea 

Celi" ,1 răspândi,i. autovebicolelor. 
Dat~ astăzi 26 Iu11e 1941, la Ti· 

.,E C 'O U L" mişoara. 
Prefect, Colonel: Alexandra Nuf.a 

%:0' de mira' românesc Chestor,llalor: Mlea. (JOIIst&a:C:Ia : 
Şeful S8rv. Qreu1aţtel / 
ComtBar: Dr ... ~ ,,* 
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Dn.~ l\la~ia gener~l Antonesc~ Moscova va reBela ·Irauedia ... Madridului 
a vizItat spitalul "ColentJna" din Capitala 

Bucura'jti, 28 lRada!'). - In 9tarea. răniţilor şi a bolnavilor şi pondentul agenţiei .. Radar" tran8- (le către conducătorii sovietiei cu familiiJe comisari lor în titnp 
ziua de 2a iulIe la olele 16 d. a. a fost impresioll&tă. de nestră- mite următoarele: inainte de a părăsi capitala URSS. popu1aţJia civilă ridică barica4t 

BERLIN, 28. (Rador). - ('Alre,,· drid. Astfel It. fost ară~tă situaţia Ile publice aUII fost eV8Cllate 

bravii noştri raniJi şi bolnavii ci- mutata hotărîre 8. răniţibr de a Moscova va fi un al doilea Ma- Toate instituţiile §i stabilimente- străzii ,i transformă fi6Cllll't 
vili din centrul de cI:lirul'gie dela se întoarce la luptă imedia.t du- ••••••••• _ •.•.• _ ............ _ •• _ • .-. ... _ intr'o eetătoe. . . 
spi.'talul Colentina au avut feri- pă însănătoşirea lor.· Iacă mconştienţa 8Ovietk;i&,.,J1i 

cirea să fie mangăiaţi .!Hfleteşte Odată cu cercetarea răniţilor Condamna-ri la moarte in Serbia _->l" r--'<-<'>: -'.-
01 __ ::.~-- .1 •• _ ;t.J: __ .:_ a~ •••• ~.""" d:na Mana (;ienera:l AntonesC'u a telor eetăţenel}ti eari au 1I11:E:llltdH. 

nes~u care le-a împărţit daruri: apreciat organizaţiuneag08po- I -1 I d e funcţioneze după iniţiative 
iconiţe, reviste educatoar,:, foto-- dărească. şi îngrijirile medkale pentru Dor lega e arm Mosoova 'Va repeta tragedia 

'gratii ale Majestăţii Sale Rege- ce se dau I-n centrul de chirmo-ie ului d t" d h ni I 
.Lui Mihai 1. ş.i ale viteazului Ce-n- b' Belgrad, 28 (Radar). _ A- taţi imediat. d t a.. e os. e or 
duciitor a.l Statului Român, ge- dla spitalul Colntina care este genţia DNB transmite: Autori- După cum declară eomunica.- Impresionanta inaintare" 
neralul Ion Antone$<lu, alimente i1l!Stalat în întregul institut eli~ tăţile militare germane au rostit tuI, dat în legătură cu ac~te lor germane care strâng ia 
şi cărţi postale. ntco-ehirurgical intreaga şcoală 12 sentinţe de condamnare la condamnări, pentru tridătorli şi divlziilor motorizate grosul 

Dsa a fost primită de d. colo~ de surori de ocrotire într'o sală moarte pentru port-ileg'1'll de ar~ turbur.itorii linif?tei pllbliee ml lor oolşevice se 8pWle aci, va 
nel profesor dr. Ion Jianu, şe- din clinica neurologică. şi două me. Condamnaţli au fO-stexecu- există nici o graţiere.· să ocupe Moscova inainte ca . 
fuI Centrului de chirurtTie s.i a- săli din clinica dermatologică, • ... U ..... I .. pr""g"ttri al- lw' S'-Un . ..1 

o' .. ~ .... ~ ...... ~~ .. ~.............. . ~v ~~i ~ _. părnre pasivă. dela spitalul Ca- La. sfârşitul vizitei d. profesor terminate. 

lentina, de dra dr. Popa dire<:- dr, Io.n JiaDU a mulţumit· dnei U emarcaba-I succes 
toarea scoalei de surori de o<!ro- Ma";'" Gene"""l Atl'tonescu pentru n r . 
tire şi întreg personalul medical .- .... ii '. A • O • 
al spitalului. deosebita atenţhme ce a acor- al unei comll'1an-.*, de infanterle germană Vlon S VI 

Dns. Maria General Antones- dat--oCentrulud de cltirw'gie deia iJ fii doborit 'in No .. nn,,,,, .... 

cu s'a. interesat în deaproape de spitalul Colentina. BERLIN, 28. (Rador).- In ziua eran scoşi din luptă in timp ee un BERLIN, 28. (Rador)._ 

............... • ••••••• • ... • • • •• ....... de 26 Iulie o companie ~e infante- al treilea. fusese incediat alte donă rând pe deasupra Nordului 

. O interesantă expozitie în Capitală i ;i::I::::~ ;:=!e ::)ş:!:~:~ ~::~:!!::':~: :!:~nse ro:: :.,:~:~:~e!c:; 11& 
, avioanele de vânătoare germaae. • C eercniţ.l. -

BUCUREŞTI, 28. (Rador). -- oraşulnl, comanda.mentul zoneI &- • 

Pentm a lămuri populaţia (Japitalei pitalei a desehis. expoziţie ;~ in~ita P~~t~ numeressele ~rme căzu~ 
efect .... lor provoeate de oombarda· einematografulm comunal din pIaţa in mWDIle lor se .afla "l~ tun~~ 
mentele aviaţiei inamice asupra Braţianu.. antiea.r cu o cantItate comnderabila ...................................... 

· Peste 100,,000 kg. bombe explosive 
au fost aruncate Sâmbătă asupra Moscovei 
Soţia lui Molotov arestată 

BERLIN, 28 (Rador). A 

doane germa.ne au ata.ca.t Sâm~ 
· biti obieeiivele importaDt.e din 
· punct de vedere al războiului şi 
instalaţHte militare din Mosoo-
\'3. Bombe căzute în plin. bÎl:le 

, ţinute. au distrus linii de calie 

j .................. . 

au suferit 
pierderi IIDari 
in MediterBnă 

Tanger, 28 (Rador)_ ~ Câţi
va călători sosiţi la Gi:braltar, 
relatează, că grave pierderi su
ferite in zilele din urmă de ma· 
rina. engleză în Medi-1raJli:l, Cen~ 
trală, au întristat mult Coman
damrrtul gamizoauei fortă re-t.eL 

ferată, pocJ.urI depozite 'li alte 
instalaţii. 

Cu aoost prilej au fost arun
cate dupi. CWD afirmă agenţia 
DNB - peste 100.000 kgr. bom
be incendia.re. După exemlt&rea 
cu succes strălooit a misiunei, 
avioanele s'au inapoiat toate la 
baJzele lor. 

STOOKHOL.'\I. 28. (Rador).
Corespondentul "DIt..--U" tran8mi~: 
Postul de radio Moscova nu a făcut 
Sâmbătă niel un fel de emisiune. 
Postul de radio Petrograd a anun
ţai cii. sotia lui Molotov, eare era 
ricecomisar aţ aprovizionii.ril, pre-
(;t\'m şi alte persoane au fost aresta
te. Postul de radio a spus ca soţia 
lui Molotov nu mai era aeeaill~i f ... 
mee ca ia !recnt. S'a mai aRUllţat (A 
din-c;.au1.e tehnice, ziarele uu Ila 
apărut Sâmbătă dimineaţa. 

de munitii . 
CÂnd solda.ţii germani au nimicit 

Dolşevieii nu 
mânuiaseă 

ştiu să 
tariku 

uJt.imele centre de resisteoţă bolt&- BERLIN, 28.(R ador). In Cursul' pă primele focuri. Incepind 
vice, la Întrarea intr'un sat şi-au fa- Înaintării spre Petet8burg o unitate eeteze tankurile, germanii aii 

cut apariţia care de asalt tovIetiee. germană de iDfanterie a capturat cn mirare cum sute de soldali 
Comandantul companiei germane la 26 Iulie un depozit de . materiale vletlei ieten din t&nkuri mLII'I!D:I~1 

a ordonat deschiderea focului 00 in care s'au. găsit fi 182 tankuri speriaţi ,In toate pirţile, 418 ; 
!llodlLl' fi II'IĂnt ... t un ultim h .. nurile> Q,.uHcar. amhlbH pinhc multe .U",,11:Io, Ou ga.r-

Dupi. mai multe lovituri bine da şi santinele la postori, DU a fost 
ocbite doi din mon,trli sodetlci mult de lucru, căci s'au predat du-.............................. 
Aviatia sovietică este ooroaDe distrusă 

chiar In blindatele de oţeL 
Când un tâlmaclu g_ 

trebat pe oaporaiui tovietie: 
Petrovicl Wertvgradov, deee 
pornit la a.ta.e eu tankurile, 
a răspuns simplu de tot: 

,.Desigur ei ar fi trebuit ti. 

In u1timele30 zile ea n'a mai atacat Germania cn oamenii mei, dar dobiblftl 
tia nu se pricep deloo eem ai 

BERLIN. 28. (Rador). - Agen
ţia "UNB" află din sursă eowpe
tena, că pierderile in avioane ale 80 
vietelor sunt atit de mari, incit in
seamnă pentru ele o slăbire dcelsl-

vă.Astfel- timp de 30 zile - avla. 
tia sovietică n'a mai indriznit fii. la 
că vreun raid deasupra teritoriilor 
de Est din Germania. Tot aşa aici 
apărarea sovietică nu mai poate ta
ce faţă atacurilor germane. 

BERLIN. 28. (Rador). -- Vineri 
şi Sâmbătă Sovidele au pierdut 3U 

avioane, dintre cari 62 la 25 Iulie ,i 
112 la 26 Iulie in lnpte aeriene iar: 
30 la 25 Iulie ti 138 la 26 Iulie dt&
tmse pe pământ. 

bIe eu tankurile'·. 
Cei mal mulţi din el erau 

~ şoferi din Moscova ti il 
aci aa insoptori. 

Armata sovietică du 
lipsă de tanku 

BolşeViCii recunosc SUDerioritatea germlaalll~at 
.. ~.~.:oeo-•• -.... -•• -.••• -..••.•.•.• -.'.-.' •• -.-.-.' ........ ~ ........... ...; Berlin. 28 (Rador). - In- preseazi de aproape. ArtiIeril 

~tr'unui din automobilele cap tu· luat sub foc metodic pozitiile 

· It oui .. diuizii . souielie nimilile:~ ~~",,=:::,,:~to:~: :::. ~~.':':~ ,,::::':.;:a'" 
lI.u lnet tapt ••• atl . '1= (J(J() p.,-'"01-..,. -, re Se afl~ în drum sp:e Peters- care lucra la construirea. de • 

Joia, IIJ~ ...... ~~. ... ~ c.... burg in Ziua de 26 Iulie. s'a g.i- jament~fortificate ,i )atraZl~ 
BERUN, 28 (Ra.dor). -- In I luptat cu mai multe Incer('Ări de jlD1şt deasupra NipruIui, aviat.o. sit un ·mport secret al unui ro- cute in graba, a fost decimat 

· .eursulluptelor din sectorlll Smo- impiedeca,n, făcute de aviaţia tii au Ian8at bombe asupra unui mandant de divizie sovietic. tr'o ac!fuu.e a inamicului el 

ftensk. o singură divizie germană. de vânătoare sovietică, eu un pod CM"e s'a prăbuşit, stingând In urma cercetărilor Îa.cute neprevizută. 
· a capturat la 26 Iulie, 4)2 tunuri putemie foo al apărării anUae-- apoi o gară, ale cărei linii ferate s'au găsit că: coloacna. din care De eAte"" zile uumai ,tbI 
SOvietice de diferite ca.libre. riene şi. mai ales eu o Pl"fl&dlii au fost smulse. Avfoanele au re- făcea parte automobilul captu. de regimentul Miglinov. 

In sectortd Moghilew, ultima vizib'ilitate. In drumul lor, alia- venit asupra obiectivelor d" mai rat, era trenul de luptă. al divi- In tot .ectoml DU mai enst! 
rezistenţă a trupelor oo15evice totii germani au doborit louă a- multe ori, reintrâ.nd apoi la h:tză ziei 41 bolşevice care fusese îm- municatU telefonice. iar 
incercuite a fost înfr1ntâ. eu vi'oane dew.nă.toare ma.mloo. A- firi pierdere. 

. f '. prăştiat in aool sector. RaportUl mi,. DU .'au 1DM btters. Ia 
grele pierderi pentru SOVlC l.cI Klew-ul incercuit de care este vorba 8. fost găsit ERUltem lipsiţi ti de tankuri, DOInă divizii ROvietioe au fost .... IIII~I" 
eomplect nimicite. N mnă.l".d pri- . într'un a'DtG NZervat Statului cA orice poalbiHtate de 
zoni .... rl·[or ~.'l· pr~,l- de riLboiu St" BEltLIN,28 (Rador).-A- ~('iVGcându-le grave pi~'!"d~IMajor. Doeutnentul poa.rtă ins- noastră D&-a fost ităiat1. 

""'. 'f - genţia DNB transmite: Cu foate sangeroase Avioa.ne de luptă d t 
cifreaa,ă la 23.000 oameni, 162 . •. . c.ripţia "foarte secret" şi conţine intreprinse de forţele bliD Il e 
tunuri de t'!âmp şi anii8leriene, că trupele boIşevb, ca.:n!ll!le află germane au avan&t grav la Sud tmnlătoarea descriere a situa- la dispoziţia noastră, sDJIt 
80 tunuri autitalnk Şi 150 auto- în fa4a K.iewaJuI, opun O reris- de Insula PescarIlor .. lJD. ::vaa 4e ţiunei la 25 Iulie: Insuficiente. 
camioane te1ljă putemIcI, totuşi ele no pot comerţ sovietic. • .' ,~;,;: ~ .. "r'i ~ "De mai multe zUe germauU ne Astfel, eri dimineatA am 

BERI.IN, 28 (Rador). - A· imp1edeca ~ totală a 0- ..... ,. • ••• ~._. ~ ~.' ••••• _.:.~ _ .••• ~... ca un detaşement de care greIt 
VÎOlane de hlptă au atlli~at O('.U ra.şu1ul. tr... ti. I • ".&T' " • Il . fnainteze In direcţia . 
bombe de mare ca.1jbru Ull 00· BerIiD, 28 '(Ra.dor)'. - Avioa.· vlfRUf:', dtJ" ,eratt" eonee"trar, IJ tIu/pe Acest detaşament Insi, probabil 
portant nod de cale fera.ti şi cap nele de lupti germane &J. bom- • t· .fi' " •• "" l'I'a rătăcit eomplect. cieiÎ!llOt 
de pod pe Nipru, In spatele mw- bardat la 25 luUe In aectorul ,ov.e "'" u""",.' e a'VI8"8 flllImtJna plece spre Sud Est. .'a • 
lor soviAtiCf'", înregistriad UD Est de Munn&DBk:. trupe 1IO'9Îe- BEBl.IN. ~. (RadOJ')·. Pe fr&n-' &tI~ tl'en1ld fnamIee ae transpurt ~pre FAt. împotmollndu-te JlI 
sueces bofăritor. ~lmea 3 tire in~. Dom_ de mare • lUI de Est avioane de luptă germoi,-· linii ferate. eoaeeatrăd de trupe' ~i tinile eari H J:1.4JI!'~ 'a 10 kJII. 
reuşit ~i aviatolii au &V1J6 de caUbru au li8ipit pa boipvicl.. le au .... ti In siaa Cle 211uHe Cit coloaae. pom lin.Ulor noa&fn." 
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