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4: palf'~Tli 2 lei 
Astăzi, impozitele nu mai sunt 

u ~dn;ina, d o manIfestare de. 
solidaritate cu armata, care luptă 
pentru implinirea năzuinţelor 
noastre nationale. 

Fiecare ban plătit la timlS 
Statului. mseamnă o piatră pentrv 
zidul de apărare al hotarelor 
noastre. 

-~Apare' la orele 12 ....... 
probffi_mC~!ul~ţeiî!~!~! Se incheie un pacl anglo-rus 

româ.nesc în COnfi-Jl'eşte şi singularizează frumse-- E " ~ a ' t ă t t I bit- f . 
lIIllo')W.ws ..... pirituală a destinului ţea acestei misiuni este perma- ng .. ezlI vor fecunoas e C 5 a eie a lee ac Darte din 

s'a făcut într'~ mod nenta conştiinţă. a rolului IlO- Rus,a Sav,ettcă Si nu se ver ODune ca ·rusU să 
autentiCItatea stru. .. - :t' .• - -- In f . D 

probleme: prin arme. Ştefan cel Mare, "atlet a lui a ... a· pUlie,e ae SDrUIR In uOS or 'i ardanele 
"'lr .. iZOOlW este mai mult decAt Christos", ne-a. aşezat pe o linie AMSTERDAM, 24 (R.ador). care a participat şi ambasadoiI"Ul Deasemeni, guvernul britainic 
~ti:ficalrea unor drept~.ce n~ pe care ne ~sim şi acum, ~d Corespondentul agenjiei: ,.ll. N. Cripps, se apropie a.oum de sfâ,r- nu se va oplllle, c& Uniunea so--

fi pledate altcwn, caCl daca ostaşul roman aduce lumina în B" transmite: ".. şit, 
~L"'lU."""· atât, primatul forţei tenebrele ru$eŞti. Lumină nece- tntimele iniorma.ţiuni primite Guvernul englez a cJeclara.t Vietică să dobândească. puncte 

cu veacu,rl m~~ ~a~ r:u n~m~ nouă~ ci în ace- aci din .Londra, arată, că între-:- !că e gata. să. rOOUD.Oa.scă,.de de sprijin, in Bosfo:r şi Darda
"'IJ~"_'''''''''' de prruston-c Şl laŞI masura vntorulUl european. 'Ved~rile C8 au avut ioc~ în uIti- ,jure et de facto" fostele state nele. 

mcute pe lespede de Iată-ne deci reactualizaţi Prin 'me-Je zile, între ministrul da ex-.I Ba1tice, ca părţi din Uniunea Semnarea pa.c~ este pr&-
noi. nu prin alţii, pentru noi şi t.ernebritaruc, ti. Eden şi aml:Ja... '"Ovietică şi să revendice interese văzută pentru nna din 2iIede ... 

este ofensiva sufle... pentru alţii. '€Iadoru:l sovietic d. Maisky şi la in ee priveşte F1n1snda. propiate. 
'. na.ţional, adecă. ofensiva. u· Momentul european este mo-
el t n"';~l ca.n· 1"'O'i ..................... '4 •••••••• ~ ••••••••• -••••.• ::'._,.;J 
emen e ese i~ e ~-' ment românesc, un moment eru-

locul·pe care naţiunea cialcare deschide drumuri noui 
- şi-a deschide drum, Ziua de 22 Iunie 1941 nu-i nu-

personalitate printre al-
-.""''''',,, ... şi alte popoare. mai o răscruce: este o limpezire. 

Ce spune 
despre războiul s2ânt al României 

Italia 
dr 1 '. v i Lupta pentru lumea nouă intră 

au ept a VLa-ţă n într'o fază decisivă. Contributia 
în care rostul lor se ar- rom~Y'O""sca- la această lume d'a. cu interesele de eul:- ~<I. ROMA. 24. (Rador.) - 'Postul 
destin a celorlalte nea.- ci. nu este inedită, a. căpătat în de radio Roma a tnnsmis. 'Luni, 

dincolo de interesele ~laş caz o amplo~l'e' eare an# seara următoarele oomentarU În 

cari primeam înainte gajea:m veacurile .~toare. A' legătură cu războiul de desroblre a 

luptă, astăzi. alături de Germania 
Fiibrerului, care a garmttat inte
gritatea teritoriului I'Omânese; de 
aceea genera.lal Ion Antonescu a 
lost ridi~ la I'BIlgul de generali
sUn pe frontul Prutuhroi şi al Du
nării de jos. 

bolşevici impotriva Romanilor dis 
Bucovina de N ord ~ Basarabia. , 

România aseultă chemarea ftiloI 
si vn.olvtw:il ...... ;;'1. -- _ ~ a. 

Atmt ;ri g nu"''''t ... Z' ..... 'hl .. - In Eurona de mAl~p. ~nn'l." "';' p ....... &aoiil_ """''''' J'V"uU do fi(JIIl&-

şi nu puţine! _ comune' va fi m.are, nu nu~l p,?n gra~- Dia impotriva fIrliunii sovie~iee. 
pământnl Basa.l'IiLbieL 

Se implineşte anul de cind Uni .. ' 
uea Sovietelor a smuJ8, eu brutali. 
tate. teritorille locuite de BoQlid 
fi astăzi România se ridiei împo.
triva celor infiptuite atunci. Ea MI 

e singură. Are alături Germa.trla ti 
Finlanda., alte ţări amenin1;ate ÎD 
propriile lor idealuri şi in Dberta_ 
lor. 

familii europene. ţe~e el ge.o~lI~, .CI tot atât : A s~~t ~UI red~~ptărîi bar-
noastră nu a fost o pr.n resturile el spmtuale. nieuIm '1 mentuosulUl pep01" 1'0- România a ştiut să iasă din la· 

curcăturile tree1ttului regim: a re
nuntat ou durere atunci când inte
resele europene o cercmn. a aderat 
CII loialitate la poziţia. axei şi acum 
primeşte loialitate pentru loialitate 
din partea acelora cal'e au gara,n-

steriVi de fapte ne- Momentul acesta românesc ne I mân. Trupele româneşti au. trecut, 
I'-'UV<;'OH Căci neamul 1"0- redăm mai mult decât ori când iD zorii zijei, pe pământullocuit de 

punte intre două lumi în destinul~ e~ropean, .f~du- fraţii ~~ de dincolo ~ p~ şi nici 
mai ales zid Între două lumi, ne absolut mdu'ljpensablli. ... S~vilă nu!~ v~ opn pana la in· 

patrimoniul european cu POIJllpiliu Towcin d.ep~~~ Jmsumll~ l~r. Lapta ~te 
titanIca, dar Bomarua nu este sm-

BelgraD· au IOSI arestau 
mai, mulţi şeli COD U " ~h ' 

~r..:_~r" sii .gi.e populatie c:onfrill 
. , auforilă,ilor, gerDJIane şi sârLe 

fDr..IIAU1.1U.'. 24 (Rador). - tGrităoor germane şi contra ac
,respoml1entut agenţiei D.N.B. torităţHor sâ.rbe. 

: Mai multi indi\izi cari ~JI'5U1 
. h~--'~ -~ ......;. ~utaţi de multă vrOOle de poli-

M'0St'0'Vei, inC(>reaseri să fie an putut fi arestaţi eu acest 
, poplda,ţia sâ.rbi rontraau~ 'prilej. 

Atac britanic respins in Siria 
Beyruth, 23 (&ador). - Co-\' Forţele franceze au respins a· 

f\lOtKlen-tul ,agenţiei • .Ha.vas- ta~nl britanic dat asupra locali-
romunică .:: . tăţii Mergiayoum. 

tmrĂ ,...i 6-.... aJ~ttnd do OG. ~ 

Europă care luptă pentru civili-
zafie~ _', ~ .. 

Cuvintele de ordine sunt: drep
tate şi loialitate. De aooea Romi.nia 

'-V-U. 
România nu poate uita mane

vrele Uniunii Sovietice uneltirile 
aoosteia. indreptate 'mpotriva sa şi 
nu poate uita atrocitiţile comise de 

România a primit, astăzi, hotam 
sângelui, privită eu ineredere d. 
marii săi prieteni pentru că luptă 
pentru Patrie, pentru Re~. pentrw 
EUl'Opa.~ 

,~-... ------ .. " . ---...................... -.~.~.-.-... -.-.-.. -:-.. 
Aviatia germană a bombardat 

'porturile de război sovietice 
pricinuind pal!obe imense 

.IU'_IUAl"II, H (I'ad()r). - In tice. trepoziteJie. 
ziua de 22 Iunie, erscadrilele Il- I\t&cu.ri deosebit de efkaoe~ 'CIi toNe sf~ desuidă.}< 
viaţiei militare germane au bom- au f06t îndreptate oontra unei duite, ale artilleriei antJia.erieDe, 
IbardAt, cu torată puternica apă- baze .. de suiuwwine de pe malul fiec&re aparat ~ a ~tI 
rare, porturile de război şi ponco- lnăJoa ' bombele CU pt'eClZle, pncmoind 
tlet..' de sprijin ale ma.rinei S(jVÎe- Avioanele gerJllAD.e s'au apro- iDcendi.i intiose şi pagube OODsi-

piat de port, sburând 1& O foarte derabile. 
...................................................... •••••• • • • • • • •• • • • ••• • • •• mici\. înălţime, fapt ea.m a per- Toate aparatele s'au iDa.poi&ţ 

DlÎs să se distingă. obiectivele ele- la baza lor. Doar we-o câteva 
AAUlIl1lte: şa.ntierele de 00'Jl- avioane. au suferit uşoare stri~ 
'Strucţii, calele, atelierele şi an- căcl.uni de schije de ~ ........................... ~. onsulatul S.tatelor·Unile 

din Zagreb a fost închis pentru Ş i Ung ari a 
activitate politică. inadmisibilă, . . relaţiile 

rupe 

,t\GREB, 24. (Rador.) - CO-I tele Unite. Când s'a eon.statat însă, 
~. . agenţi.e.l D. N. B. r.ă autorităţile.consulare ale State-
i ,ti: r lor Unite d~făşllra.U şi o activitate 
~.8tlrsă competenti croati, se politică inadmisibilă, .• trebuit să 
~t1i IU'lnătoarele in legătură C1l se procedeze la inchiderea eonsula.-
tlite erea consulatukd statelor tului.·, " . ~ 
~ dpla Zagreb: . In curs de câteva zile. \lor fi nu
\~th'If".~ .,.....,ur_unu m;a~lor bUcate dovezi sub formă de docu-

r~te d' . 
~ 111 Zagreb, a fost, la îneepltt. mente, dând iii. Iveală activit&t$l 
b..-~de Croaţia. in aşteptarea consulatului Statelor Unite. In l"rl
,·......,terit Croapel de eiin SUr- JWd dDd ... ch aeeste ~ 

cu Rusia' 
meate. cooperarea dintre autorită. BUDArFSTA, 24: (Rado, r)"\Venlul W1gal', a dec. is. rapereIW 
ţi1e consulare şi agenţii britanici. 'Cores~~ ag~ţiei ,.,D~» t:reIaţillO!r diplomatice, ce au exi-

..... . lConJumcă : Avand m vedere J:1Iao- &ta.t ~~:;; in n!'R'7_t între TTa...,.... 
In pIos, consula."w. a incora.Jat boiul izbucnit înbe Reichul ger-- • ~. r-~.. ~ 

unele intenjil in&lllke. UJa:l şi Uniunea. Sovietică, p na şi Umunea SoVl6tică. 
Din sursă competenti croati se _ ................................ .. 

::=l~:' c:u 
::: :f'!:r::::: Amboxadurul ~uYleliC II. milreşHIUI peIHID 

prill evrei,. care se vor fn.ce vino· WICHl~$S. (Rador). _ CO-lamOaaadorul sovietic la Vic11,' 
vate 4e desfăşurarea unei activităţi respondent'lil agenţiei ~~NB",' ti avut O lungă i..treueders ,-» 
08We ~f.iei UII puf.er:lor A.1tel. . at6 liu. iB~o~ k:iM "~t~at, (l(i m.a.retalul ~ 

• 
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24, t5, 516 
cele mai fantastice reelizări americane. 

1. In vâ.ltoa.rea torentelor. 

~ In ghiarele ()ugarului. 

S. Răzbunarea. Meii.·mlui. 

Groţiie npdaJ~ e:J;e~j.j 
de apârare pasin;liă,. 'PO'p'bOlarl.4 
pile; tJlSiu ()8 wre de /iW.I,i;t a
tw~eWnd ~ (J[j ~II. l-~ t~ 

'1'r11i ce; mm 8€'lI7t fJ06ibi7, tOfd~ 
['I1I7Il!infli1Je -'ti. tftimg, C'in;uba'ţitJ ~ 

'mtre:r-tq5 ia înt'rog om.ru:l şi 
popwJ4.ţict se retroge în adâpos
twri, IMtfd c6~ 81riiz1le m.wm 
cu desăvâT§1.Te 'Pustii.. 

Tot tnfel la intnprinderi. E~ 
chipeie de ajutor, 'mai a?~, şhn, 
mtrtlizi, perfect, ce au ele făcut 
il~, cazwl .u lxnrlooNlament u-
eria~ 

De toale acestea 1i6-am pu~ 
tu! -cotI!'Vimge 1Ie dcp1i1t> Sambă
tă' 21 Z. C., au. ocooia ceZar dor 
M e::e.rdtii de apăraxs pasivă. 

btt6mplaTea a fiic:&t ca S&n,.. 
bătă, 10 urele 1Q a. m.., sii ne 
gG'- M /oori<70 de "tu J'1'Or 
!JresNr» diJt TiMi.şoartl §i aă o.-
3i3tă_ la e::&~riţiul de apăro:re 
pa.."",a. [t'!, clipe trind sirencle 
au dat aZtJ1"l1f,a. etiMpekl laMi
cei, sub col1ut'ltda tElut l7 BlriJe 
N cgru.,. fn mai puţin de S mm
te, au luat toate mă,suM,1c im
puse în asemenea impremrări. 
A.tât ~1icitru'u cât fi· f1l.n.cţio
ttaii au.jost i8 adăpostu,ri. 

D. V. 

8 

LA CINEMA "fHAlU .'" 
1W1ftI'IHUltU",III1*,UUIIUI~1W11iI1WnIM..llUillmWlOOJlI.W'llUll G. 

Dia .... laT~ 

~,Cei6renumiti copii aiSt:rJlzi&lbiei 
cari l'eprezin t-ă tinem d.a azi pl."!. gj.rip _ JDâ.iniJe insâ.n,geEai;e 
,.gag,steriI'OI'~ .. fi vor S3 se saI vea. diu. ghiarcli!r iI" lam" 

omenirii' • •• Lu pte _.. l'eri.ool
Vor m:YiDge '1, 

Beznltatul ;p. ftJti "'Mea _ iiRnal.şella:aţioll2liltooai. 

)ţ\OUl 

MICA PUBLICITA 
A.pare in fiecare zi. Minimum 10 .. 1.,'''';. 

-A,"'anţu.rile ia seh.Unh, P*~ du.~ iar ee1e ec.di....au 
da!. Oriooanunt cel'ut să. aparâ. în altă rubrică decât ee6 

peetid., se taxează dublu. 
Anuuţllrile pentru robriclle "CERERI DE SERVICIU'" 
je.re) nu se pot puiJlica. cu adresa & expctă ci IlmnaÎ 

Post Restante sau la Zia.r. 

Tel. 18.61 ~,D ACI A. F, E L J X· 
Tirnişofua n, str. S Angmi Nl".95 (vis-a-vis l)e p.ja .. ~"UllllHI 
lllijlocim în ... be~ intelege.rilor de ~plral't!I ti de _ .. ,M,:;.,.: 

a imobilelor, in eondiţluru foarte aWJltajoase. • 
V ANZARl: Case eu eât.e 1, !l. a, 7, Moşn: M---OO jugire 

9, U locuinţe in circ. U. Str. Ovi
diu. Titu Maiorescu, MoldQvei, 
Pummer, Irlanda, LtUle1, Pr. 
Bonti1ă, Gh. A <>achl. HOni/J; circ. 
Ul: Bule"ard Clemenceau, Re
gent Buzdugan, Enens, Scro
bişt.e, Crişul, Cavaler '.t.t:a.rtini; 
circ. IV: Strada. ŞinC3.i. Gelui 
FrateJia, centru tramvai.; B\UÎ8.Ş, 
cu restaurant, grădină, sală de 
mese, ~oeninţe, piniţă, lângi. 

cova; .2 jugăre, hot8l' )!tf.lI:iO~M., 

Nou&. Lotui: 152, 176, 
patraţi lângă gara Fabrică. 
zia J."I1.l'ă: Moşie 52 jugăre 
lângă gara. Strt'haia, jud. 

din'~~ cu eonac boere8C 
on. -ovăz" grb,.:porumb. 
vaturi, 20 jug. pădul'fdie 
ex.ploa.tabilă. druln· 
pentru <>r1ce·vechicoL 

ANGAJEZ bucătăreasă.Dl'. }{rau.<;&1 DE VANZAREo,casinonă 
1 .. Str. Paulescu. No. 2. ,(Casa şi atelier, grădină de flori 
Lmoleum) • gume !n str_H5nig 

• 
CA..M.ERA mobil.ată.~ CU intrare 'Vis de gara. Fabrică: 
sepa.ra~ baie. şi toată între-
ţinerea do îo.chlriat, strada CA tiT cameră mobilată 1'Il 
MercY. Nr ... 7 .. enaj 1. cu intra.t:e separată-

TUTUNGERIE),f~ Bul. Re~ _Z_
i
8l"_, ____ --: 

gele Fwdinand 3, caută. pentru FBOFESOAB~ dau lecţil 
imediată aDga.jare. dactilografă . 
cu practiea. De preferinţă să şi meditaţii - pentrU 
cunoască HTI'l M româna. ~ ge!'- ferior -la orice materie, 
mană.. . . "~,._., ... - t-~._ ţiuni modeate .. Adl'e56 l~ 

, '. 
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~------------------------------------
··"':UrfiI:IJUt~a maR!hsltUJie 
pottiClim dela 1:imiŞuDta 

·~prezentaţiei Turneu
al TEATRlTLUI N.-\.
DIN BUCUREŞTI cu 

.,AJMtS dată in sala. Tea.
Naţional din Tim~ra.. in 

;mei săli pline- până la. reltn:, 

ti din etita ia h-!eetbJi r0-

S ~r~. a ftvaţioftat 
~ Co.ildDritor şi Ar-

iaPa s'a transfarmal 
iaăJ1ătoare IMQihlslA~~ pa

inainte de ridie&,ft.a ~ 

D. ~O.aGE 'VltA.CA. dil'ectorW. D. GEN}!jRAL MA...'1\IAFU, D. GE

hlJ'aMlui ,;. P~intele ~t.- NB&U. B.lBZ~CIl'. pteeum li 
lui AriişUlot- dia Ro~ ia ea- l\utorităţile civile repr~tD.w prW 
.inte sobre, dar mişeă.toa.re, • __ 1). PR}~FECT COLONEL NASTA, 
izbUcă .... tra Rep,. (ioaehriioJo. prinwuI IIUIQ.Îoipi\lhl,i. D. Dt. EU
A.l'Inftta I'OInâU8, pentru ~nmutia GEN l"Q,p ti dlestorul p!)ijpe~ Jl. 
şi IJlan"t~ F1ihrer. lI.c\IOB meu, iW :(elltli\&t ~ D. 

l\fwrk& miIttari. a tntoQ1\.t 1mn1l- GKOBGI!l VRAOA şi intt~ tl"Q
rile re~p('ICtive, In uralt.'lle nes.t§..rşîte pă. pent~ ~ iaijtA.tivi de 
al. {Ulbriclllui. trimise dIn tot sufle- (\de\'ăra!A fi ~ .. iN tnd"1e
tu! Cou.d~w.v.i aastru. oi btavei t6aaeă ,aJJ.tW't dfr ~ poml1i bl :f'ă:I. 
!\l'U)JIot... !tolal 8fâ.t al onirH tldu""'P Ro-

A .. tori~Ple ZIillituQ" ÎIl fru." ~ Jllânilop. 

il uea manifestatie dela Timisoara 
I 

luat apoi cuvântul d gene-, ' .. anaru, care a elogiat ar· 
. română fi pe comandan
~3t4~em, care eşte d. gene
JlItonescu, D-sa a spus că 
l/a 1OmtÎfW.-g6NnaM a tre
Prutul Ca să desrobească 
~ prooi11Cii rom~ti 
.~- şi Ba"arab1a şi ca să 
'Mcă bolşevismul. 
~illlul a vorbit d. general 
'. il Bârzotescu, stăruind 
{~fiecărui român de a li 
,1Tj d~ armata româ1Ul care 
~lţek acestea scrie noui pa,. 
19/0ti0a,se de istorie. 

1 f'I·~Jd~nn,~~' ~;~~1~~l~,Or :d~ ',:' OflilOmirt-< au lhtlwiU:b~.\:t ijja~ţJ" dv,Uu .. U, I 

ai 'municioinlui Timisoara 
.o. primat' Eugl'il I"O{l a semnat o lucrările cu serviciul ~t&r ~i. 

~ciziu.ae. prin carll c1e.Jt'gă o ,parte lucrările cu setl':iciul zooi.ebnie-v .. , 
d.iu atnbulluni1e ~11 ~ doi teftnv= co,ptl'olu1 pte;el()l' ti .... : 
~utori de primari. dufii\ bUlIi U'" gurHoJ" şi mtmbnt in oomJlJia pe_ 
Q,cazâ. : iru în ftoilnarea. specolei ilicite care 

, ))-.luI t,Jutol' d' t»im»l cir. J!l.\t1L fll1lcţl«U1eaiă '"' Il. J"refec.t1:sn 
'1lERANU;' lucl'ările cu serviciul judeţului. 
wJ,ministrativ (sec1ia adIllUlî"tl1l- :rri~tr'o altii tlecWuIUlo pi,aă, ... "el geue~e, f!,"cţi" ·~tMCnl81 şi nnui ()l'dint}> d. 1I~ ~n. 1'01 oi 
registra.turei. ~1"1Jedi1ief !,d arhil'e.i); a. ~Negat, d-hu dr. GMorghe Opre.. 
11Wmrile tIU &ePVWltl (!Bitum] 1 IM'f\tf sef\'iciuIul (oAlfttepcloş JoI mg.. 
l",eră.riIa Cq 8~·ie.i1l1 financiar (sab- nkllJiulni. lu"rărl1e de reglement.&re 
tia statistică. şi studii filUUluilu'e, eJe $tn1dlllui tl':hn.ic şi horticol. OP. . 
lio64.\lMo ~i,ri tit ~*rol. POl'i'eP" e~eelltl$ w,('rătilQr, ~feritMre la,. 
tja wotribui-huUlor f,i,i.teew ti ~l'" rll.w;eltl p&l'ionaJe şi ofC'lonantld. . 
~p1ia coutribl.1Ji unnQI: in4ir~(;tc), prec1lQl ~ cele cari SllIlt ~.,.". ,: 
pr~c.wn ~ lucr4:rU~ ~q. lt\l'VleÎlll lll'tn l€'g\'lJ primaruhli şef., . 
QCrQtirilol' sociale. Toate ct'JeraIte atrlboţhml C'lIL1f 
, l),Jui a.,jnto. - ~ JlANI!l lt1I ,,'u,' -fIl'Î'aSe ÎIl ~ .. 

,JUNG: lucrările cu serviciul stării mai sus, sunt rezervate excbt8hr . 
Jid-; 1IIeN.,... cs ae.r\iriuI ~ tNai ~r Jtug .. .,~ .. ta ,""'t': 
Qrle; L'II'<1fa MuM~. fi :a.ume: tli- m("t:\";le prMtl)Bft la~'" 
reul bunurilor intt-e.li1an~ biNqJ pnel'l'l. ·~td .. l ooe~ a"" 
~ni.stratiei cIădiriMI". 1t<l1U1I:rhl, vH'd fentr, eontafrlH~~ 1dro1lI 
biroul d~ li ei f.a ţii, biroul bl.lnu:rilo!'J Pl. O. N. T .. ~.ltll'k\. tectit JW1"!IO-
6.,;ira\ilaDe. al agronOlllief ~ silTie naJulur. biroul ~eI şi al &])1'0.' 

lJi l;eCii.I i.1l 'il\tNel~x: ~ ~~t.Nl; ,·Î.roai\rli. . ';' .' ' . , j 

Q 
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IRusia a colaborat ru Anglia fRe,perc"~6!~ni'e pactului'=: 
În domeniul militar ~i "CUiie de amlc,ţle germanO-lti 

.., ti Ankara, '24 (Rador). - Me- de încer<:are. Pactul de 
sagiile schimbate între FUhrer germano-tur<: va avea reţi:, Discursul dlui Cllurchill, comentat 

de cercurile din Berlin 
şi preşedintele Statului turc, simri favorabile nu numai 
sunt publicate de ziare în prima ţările direct interesate. 

. pagină. In ziarul "Aksam" dep\( 
lJERLIN~ 24. (Rador). -

.,Esenţialul pentru noi este că 
eL Ohurchill a dat noui ~i cu
prit&zătoare probe pentru afir
'matia nnastră că A1IigZia şi Ru
.sia colaborează de câtva timp 
.. dome1.iuZ militar şi politic". 

ministerul de externe al Rei
chului ecoul stârnit în Germa
nia de discursul ţinut, Dum1-
nocă, la radio, de d. Ohurchill. 

Nimic nu' se poate să uităm, In ziarul "mus" d. Atay sub- Sa:dak constată cât de abs: BEI 
- se decla?'ă in cercurile poli- linia.ză că aceste mesagii sunt SLn~ unele comentarii _ da 
tice din Berlin - că Anglia se concepute în termeni cordiali şi ne. Probabil- scrie autor~ , 111 

că Germania a fost întotdeauna pregătea să-şid6sjă.şoare tru- una din tArile care a arătat mai că. marea distanţă. care ÎL 
pele in Rusia Sovietică pentru multă :nţelegere pentru redre- parte de Europa îi împie~ 
a le porni contra Germaniei. . . d A "'eleg sarea şi libertatea Turciei. Rei- amoncaru e a m,~ ,e ce&. 

Acestea sunt cuvintele prin 
ClIr6 a fost caracterizat Luni la 

Se declară, în plus, că princi
piile pe care prim uZ ministru 
englez pretinde că le apără nu 
sunt principii si.mple, ci simple 
subterfugii slabe şi mărunte. 

La ministerul de externe al t " .... f v d . 
chul a respectat angajamentele rece al:CI ŞI 11 ac sa ea e 

Reichului se declară, că toate publicate inainte de războiul mentelor un înţeles pe eal'! 
popoarele Europei Î§i pot da balcanic, care aveau un caracter nu-l au. 

6ereman;a 
toate 

fl3 adtobi 
lor,ele duşman,; 

Berlin, 24 (Rador). - "Răz
boiul contra Rusiei trebue să fie 
considerat ca. o parte integrantă 

ja războiului nostru contra An
tgliei. . 

Această declaraţie a fost fă
cutl, .Luni, ziariştilor străini la 

: Ministerul de externe al Reichu
i lui. In cercurile politice din Ber
PIn. se declară, în aceiaşi ordine 

de idei, că atitudinea ostilă ma
nifestată de bolşevism faţă dp 
Germania nu este decât o parte 
a luptei pe care o duce Anglia 
contra Germania. 

Dar toate părţile acestei lupte 
vor fi sdrobite, . rând pe rând. 
una după alta, şi, intr'o zi, va 
veni şi rândul părţii principale. 

~ ................................ : 
, 

Guvernul bu~par va reprezenta 
. interesele German~ei 

in Un~unea SOvJeiică 
80FIA, 24. (RaOOr.) - Cores

pondentul agenţiei D. N. B. tJ'8llSoo 
mite: 

In cercurile competente se află 

că după dorinţa Germaniei, guver
nul bulga.r va ;,:eprezenta iDteresele 
Germa.niei în tTniunea Sovietici. 

................................... 

seama de ceeace 8'ar fi petrecut 
dacă d. Ohurchill ar fi Î8butit ................ • • • 

;:i ~=~~~:;:::mful bolşevismu- Intrevederea maiorului IJind ; 
Se maC e;tprimă părerea~ că CU reşalul Mannerh " '1 

este intrucdtva interesantă ma el b: 
menţiunea pe care d. Ohurchill lIELSINKI, 24 (Rad{)l'). - şi a luat parte ('3 ofiter la !pUti! 

a făcut-o despre India. Incolo !Maiorul suedez Linder, care are 'boiuI rmlandez din 1918. a de 
discursul primului ministru bri- şi gradul de gonera) finlaOOez, Maioml Linder. a avui $ 'niei 
tanic nu merită vre-o atenţie '3 sosit la. Helsinld. 
deosebită - declară cercuriZ(' lama. trecută. dsa a fost oo~ 'trevedere cu ma.reşalol Cf>O'I' 
politice berlineze.' 'mandantu! voluntarilor suedezi 'heim. ........................................................................ -.... -.... ~ .. ~ .... +-I~. 
Jn libon . ~i pe [casia S~ti , . -trupele franceze rezista (~U 

ver'şunare atacului britanie piile 
aeu!14 

Vichy, 24 (Rador). - In c0-

municatul de Luni, pri'dtox la 
j;jituaţia militară. di.n Siria, se 
Rpune că trupele franceze, spri
jinite de aviaţie, rezistă cu in
verşunare atacului britanic din 
Liban şi de pe coasta Siriei. 
In Liban, englezii au atacat 10-

oalitatea Mergiayoum, aruncând 
in luptă forţe importante. 

Forţe motorizate engleze, ma.
intind dinspre Irak spre deşer
tul Siriei, au reuşit, cu toate 
gravele pierderi. ce le-au fost 
pricinuite de avioane fran.ceze, 
să ajun!{ă în împrejurimile loca
lităţii Palmy.ra, UDJde s'au izbit 
de o rezistenţă inverşnnată. 

A via,ţia militară britanici, ecW 
bombardat, in nOO;ptea de 2! t~ q. 
Iunle, in cursul dimineţii 111 '(l c:k 
Iunie, portul Beyruth. deo~ 

Pagubele nu sunt decât ori, ~ 
importante. 'Ieria 

Sunt mai mullţi morţi m 'UiMI 

durile populaţiei civile. , Ion 
de e8j .. ... ~ ..... ~ ..... ~.~ ....... ~ .... ~ ....... ~ ..................................... .., P·'U' 
"f ,J 

Pe coastă. activitate de arti-
19rie, de ambele p~rţi. 

~. .. d· ' . v In sectorul Damascului, tru-

"PHOIHVHJeSIID rezerva ~~f=~:Oî=~:= 
--STI 81' r&':VTERa.'E ac~~; :-.::;: I~ ltil\· I~ .. ~e.l 
--. ....... , . ., .. --aet' ...... 

STOCKHOLM, 24. (Rador.) -
Luni dimineata. guvernul suedez s'a 
intrunit intr'o şedinţă extra.ordi
ură. 

Unite, comWLiştilol' sovietici. . mI 

~"~ OfenSlva pornită contra RUI~eli cu o~~c~~ a fost ocupat 

.' Sovietice a rtill~ufiEt I in de trnpe engleze, neozeelandeze 

S .. • ' il" .. şi gaulliste •. panla Sen.imen .. e e ce er~ ~ •••••••• ~ ...... 
La tennlnarea reuniunii primul 

ministru a declarat ziariştilor că 

nu trebue Iiă se aştepte la infor
ma tU speciale. ~ contra~· boisev~smu~uÎ 

MADRID)· 23.' (Rad.Ot). -
Oorespcmdenttd agenţiei ,71. N. 
B/' transmite: • " c ,- -~ -

'Ofensiva pornită contra Ru
siei Sovietice a reînsulleţit în 
Spania 'sentimet/,tele: de ură 
eontra bolşeviSmului. " -' 

·A venit ceasul - scrie Hoja' 
ael 'Lune8'~. ca· Spllnia 8ă iasă 
din rezervă: Violarea criminală 
de către 'cei din Moscova a an
gajamentelor pe care le-a sem-

nat nu a pl'ovocat nici o surpri
ză in Spania. In Adolf lA tâer 
spaniolii văd, astuzi pe apc,ru' 
torul interese~or din lfJunpa. 

Popârul spun~ol, pe lungii. in
teresul pe car.e îl nutreyte pen
tru noua ori'nduire a Europei ş; 
a lumei~ este piJ..truns de, senti
mentul adânc in noua luptă în
cepută în răsărit. este o lupti 
sfântă~ o mare cruciadă. 

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

~azerHlcul Si 6H~CtU 
au "usi Lo ... Lardale 
de un avion so..,Îeli<: 

Comisia de afaceri străine a ca
merei s'a intrunit de asemenea ia 
şedinţă extraordinari la care a luat 
parte şi regele Guta-v. 

--o-
SOFIA, 24. (Rador.) - Cores. WASHINGTON, 24. (Rador.) _ 

pondentuJ agenţiei D. N. B. trans- Corespondentul agenţiei ,.8tefaoi" 
Ulibl: transmite: 

Oraşele Dobrici (Bazargic) şi O notă emanând dela el Sumner 
Ba.Icie din Dobrogea a.u fost ats.- Welles, subsecretar de stat. declară 
cete, Duminică, cu bombe aruncate I că guvernul Statelor Unite extlade 
de un avion so\'Îetic. asupra Rusiei Sovietiee măsurile 

Pspbele mater'dtl~. suferite nu ~ cuprinse în legea pentru ajutoarele 
sunt mari. 1 pentru democraţii. 

Mai multe P'.'~01UiO nu iust ră- J: Nimeni nu poate spune, ce aja-
nite. .' toare ftale vor putea da Statele 

in relief faptul că. trupele germano
lr.mâ.ne ,i finlandeze inaintează 
'1robind resistenţe Jnami~ulni. . 

.. PICCOLO" subliniază, intr'un 
!"ti col, că nimeni nu are nevoe să 

riispunde cu armele p4't~.?ătjl'ilor !>C'lirebe fascismul ce crede despl1' 
care bolşevismul le făcea in vede- războinl contra Sovietelor. căci de 
rea unul atac contra Germaniei şi 28 ani fascismul a dat al&rm& ÎID-
Italiei. potriva, cruzimil roşU. 

Ziamle rema.rcă că ma.şinaţiile"MESSAGERO" arată ci.intri. 
Moscovei au f()8t. In sfârşit, dentll8-- gile Moscovei it:. Balcani erau in
eate in . chip ~z&ţi~: ele lK':ot dreptate CU deosebire contra ltaJiei --

Cercurile izolaţiowste şi 
intervenţionale subliniad ci 
dinea guvernului din 
Jntăreşte ostilitatea poporul_ 
rican contra războiului. 

Rusiei. 
.,POPOLO DI ROMA" 

a început in răsărit o JJllI,l'e 

civilizatoare pentru 
lumii întregi. Victoria Axei 
armatei roşii va e1imina de pe 
tinent ultima fortăreaţă a 
sarilor unei Europe unite. lat .. 
tinentuJ va rămâne putern1e JI 
cUntit impotriva tuturor 
ce ar mai pomi de peste 
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