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Comunicatul militar german 

Pe frontul de Răsărit 
~peratiunile sunt' încununaie 
In luna August au fost scufttndate 

'cu succes 
527.200 tone 

vapoare comerciale britanice . I 
BERLIN. 4 (Rador). - Dela In canalul de Suez avioane ger~ I 

Co.rUerul general al FuehreruJut. mane de luptli au dat un atac cu l 
Inaltul Comandament al (Ol \elor eiec\o oon.,td", .. AhHe contra aero
armate germane comunlcli' dromulul deJa Abu Sueir. Lovituri 

P. frontul de rădrit op .... - de bombe la pltn au distrus tere
ţiuaUe sunt incuDuDate d. nul de decolare, fncendUnd 3dă-
,ucces. posturI şI depe,zlte de' muniţii. 

Noaptea trecută forţe aerlen_1 . Inamicul nu a dat atacuri nIci 
termane au scufundat In largul :clua niel noaptea deasupra u~rfto-
portului Thewash dod cargoboturf ruJul ReJchulut . . . 
britanice cu O deplasare lotalli de In lupta contra navfQaUel brita-
10.000 tone. Alte avioane de luptli nlce de aprovizionare, marina de l' 
au bombardat Instalaţii portuare rlsbol şi aviaţia a scufundat in luna 
pe coasta de est a insulelor bri- Augusl 521200 tone. de vapoare ~ 
tanice. comerciale lnamlce. . ~. . i 
a aM I •• ti .li 1 la 1 

Statul croat a fost autorizat 
II lecweltreze IDfreDrlnderlllD banurl lnlnterelol tlrll 

ZAGRB. 4 (Rador). - Monilo- I cum .. va .Iabili ind,mnllat.a d. 
ral oficial publică tfxtul noui l,~i plată. . 
prin car. Statul ni. autorizat BeJ MdSura •• chrştrării tr,bull lualll 

Contribuiţi cetăţell1 
cât m~d maltla des
robirea Românilor de 
pretutindeni, namal 
sDbscriind la Impt'll
mutal Reintzegirii. 

VITEJII NOŞTRI 
cw _= 

Inaintarea trupldor române printr'un saf din Ucraina 
"ch,slrlu oriclI fnlr,prind,,,. ori- cu avi~ul conform al comit,tulul J 
c. bunuri mobile fi imobil" dacă .conomic int,rminist,rial. :...--------------------------J 
ac,a,tă mă su ro fi si, fn in t~r. şa 1 111111111111111111111111 111111111111111111111 In lIIlilllillilIIlilIlIn.IIIIII!IIII1I1I1I1I1I111 UI\lItlIltIllIllI1ll~llIIl!lillllnIlIIllHIIIIHIliUIiIIIUUIIIIUl1HlmIllIllIl1l1ll1l111111UIIUHIIUlUUIllIUImnllllllumm: UIIUIIIUlUII!IIIUHllliilUJIUIIIIlIl1l1ll1l1lIlKlIIIIll! lIIlI,IIIIWII!IIWII 
ţării. 

Leg,a pr,v,d. totd,odală modul 

1lI1111111lAURIlIUIIIlIlmntiUlIIIIUnl111l11l11l111ll111l111ll1lUllllllllll1llUIIDlIUI11II 

La frontiera 
balgaro-tal.'că IJil se 
află clecât trape ca 
efective normale 
BERLiN, -1 (Rador). - COTfB~ 

pond,ntul llJ!tmli,i Rado,. anunţă: 
In l'eătură cu ftirile dat, d, a .. 

ftfll. ag,nţii d"spr, masă,., d, trup. 
Tl,rman, ln Bulgaria, ,. arată aci, 
,ă la fronti,ra bulgaro-turcd nu,. 
atlă d,câl truplt 1!frmano-bulear, 
cu ,',ctiv, normal,. 

IIl1nllllIUlIiIUllllnll!I!lllUUUIIIIIIlIlIIUIIIIIIIIUIIllIIUIIUIlU1CUIllIII1l1l1IHIIIIlU 

D.vonPapen 
a sosit în Germania 

BERLI:-.r, "(Rador). - Cores
pondentul agenţiei Rador transmite. 

Asupra sosirii dlu! von Papen 
In Germania nu s'au dat relatii 
complimentare. 

Se aşteptli ca dsa si fie prImit 
de Fuehrer urmând ca apoi să se 
publice o nota oficloasă. 

Liniile de centură ale Odesei 
au fost cucerite ele trlJpele .A romane 
Patl'alele ÎlJaintate au atins cartierele inclustriale ale oraşului 

ROMA. 4 (Rador) - Ziarele 1 loarea cucedrU celui mal ma
.,Popolo dl Roma- ,1 "Stampa" I re port sovietic d. pe coasta 
In corespondenţa dluf Alfio I Mării Negre. 
Ruaao sub titlul: .. Liniile de I Armata română a dovedit 
centură al. Odesa! cucerit. 

vlteila ,1 valoarea sa. Vizitind 
terenul cucerit pâuă acalii, 
am conatatatat marea valoare 
a bătăliei dela Odesa". 

cu asalt de trupele romineşU" lIa ______________________ IioiZIIIIIiI1 .. ..arul 

scrie printre aUeI. t 
"Patrulele romineşti Inain

tate au aUna cartierele indus .. 
trial ale Odesel unde bol,evi
cU au aruncat Dumeroase tru
pe peatru • amplea golurile. 

EDJptul a cerut Angliei 
Bătălia Odesei a fost plaă r 

.zI glorioa rezolvată de valoa-, 
rea infanterlei româneşti, ca
r. a cucerit la baionetă .ume
roase pozitii dela porfferia 0-

sa stabileasca. zone neutre la 
Alexandria . şi Canalul de Suez 

ra,ului". TUNIS. " (Rador). - Corespon~ 
"Dacă se ţine seama d. fap- den.~ul_agenţiel DNB nnunţll: 

tul. că ru,U au lucrat zece ŞUrI sosit. din CaIro conHrmll. 
ani la sistemul de apărare al c~ guvernul egiptean a cerut auto
Odesei ,i că tran,eele erau dtMUor britanice si stabUeasc~ la 
apărate cu arme de tot felul, Alexandria şi ln regIunea Canalu
ae poate vedea care est. Ta- lui de Suez anumite zone In care 

să nu se găseascli InstalaUI CU CRe 

racter mililar. 
Aceste ~one bfne determInate 

urmeazli. să serveascA. drept carti
ere menite să. adăposteascl popu. 
Iafia ce nU a fost evacuată. 
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Comisarii G.P.U.-Ioi şi-an facut aparitia În Irau 
Sovietele au ocupat întreaga graniţă turco .. iraniană. - Ciocniri sângeroase 

intre soldaţii bolşevi.ci şi turci 
SOFIA, 4 (Rador). Corespon

dentul agenţiei Stefani anunţă: 
Dupl o ştire primită din Ănkara, 

cercurile poHtlce turce sunt Tiu· 
preocupate de măsurile pe care 
autorităţile sovietice s'au grăbit să 

datorită faplalui cit lrup,le soui.
tic. in .aza armistitiulai 'nch,iat 
cu guvernul din TehlTan, au ocu
pat intr,aga granilă turco-iranionă. 

mite: la graniţa turco-iraaiaItă, 
trupele .ovietice, ajunse acolo, 
au provocat ciocniri sângeroa
e., fapt car. a determinat tru
pele turceşti ei Intervină. 

le ia fa vederea bolşevb::arU re- "~ ______________________ INI .. 
: ~~II_a li '1 Iim au •• 

giunilor din Iran, ocupate de trtt- i 

ANKARA, • (Rador). Cores~_ 
pondeatul agealfei DNB tr.a.~ 

pele lor. I Alt 
Cu privire la aceasta, se afla ci i e 

In Iran au şi sosit comisarii poll- 1 

"-greve In Statele~ li riite 

Explozie la o fabrică d~ , 
armament din Canadi. 

ptr 11: 
NEW YORK" (Rador) - CojĂ.G'L 

respoodentul agenţiei DNB trans~nţt, 
mite , ,înt <l 

.Assoclated Press-, după o şU~ 
te primiti din Otawa, declară ('ljIat el 
mlnistrul canadian al muniţillor.~ 
anunţat că o explozie s'a produsf!at el 
la fabrica de explodbi'e a sOde-} 
tlţii "Welland Ch€mical·. ~rl1ra 

Sunt 3 morţi ,i 8 lucrltorti. 
grav răniţI. rrura 

Udna executa comenzI de ar-! 
mament. . brura 

tfei şi ai G. P. U .• ului. I NEW YORK, .. (Rador). - Co- Minele AIabama furnizează clir-
BERLIN, 4 (Rador). - Cor'8· 1 respondentul agenţie{ DNB comu· buni turnătorUlor din regiunea Blr- 1 

pond.niul vgenţi,i "Rador- tran$- nieă: mlnQham.··! 

Deocamdată na s's publlcat alt, \ 
amAnunte asupra accidentului. 'rura 

ANUNŢ mit. : ! .Assoclated Press" anunţă, el Ia La Petterson (Statul New Yersez) 1; 

Situatia din Ori,n!ul apropiat! Birmingham au declarat grev.t 8000 au declarat grevă lucrătorii dela 
continuă să preocupe cercurile po- mineri dela mlnele Alabama, ~ ţes».torft de mltase. GrevfştU I Cursurile Şcoalel de Ărte Deco· . 

raUve, TimIşoara, fosta Academie 
de Arte Frumocse, incep In ziua 
de 1 Octomvrle la orele 8 dimi
neaţa ln Palatul LIc yd, sala mare 
dela mezzanin. 

lilic.. N.lini,iea In aceşl lIt1ctor a Greva a fost declarati din cauza cer sporirea salariilor. 
er'$cal In ultim,ze tile, mai alu salarUlor. I 
nmUlIllIIIUIIIilIIIIIIHlftlll1l1ll1l1l1ltllltlllftIIUIIIII«IItIflIllHlI!IIIR1H1ll1l11I11U!lfffiIlIllUlHlIIHIIIlII1llllllllllmnRIIIIUIIUlllllllllllllfllllllllllllUlHlIM 1IilIfIIIIilIIIII!IIliliIIII,BIIIIIIIIIIIIIIlIIIlUI/IlIU/IIlIIIlilliIIIUffillnlllluDrullllD llllllillUUIIlIIllIIUllI!1I ' 

Generalul Vavet a declarat: Germania 

Englezii au primit o serie de lovituri 
şi e8telD souduitnri 

va lua toate măsurile 
pentru a termina răsbo
ial în cel mai scurt timp 

KABUL, 4 (Radar). - Cores- Wavell a menţionat că peste r BERLIN. 4: _(Rador). - Cores-
pondentul agenţiei DNB anunţă: 100.000 hlnduşi sunt In serviciul pondentul agenţiei Rador trans-

Dup! o ştire din Simta, of2nera- mlHtar fa afara patriei lor. mite I 
• Ei acţlonea"''' in Etfipt, tn Irak, Se comenteazli In mod cu totul luI Wavell a declarat Intr'un dls- ... ~ 6 d 1 B 1 In SIria .i tn Iran. In phts soldaţU eoseblt a er In o notă oficioasl curs tinut la radio, ci in timpul" ~ d d i f hindu.t se mai dăsesc şi in Malae- care ocupan u-se e s tua1 a cre-celor doi ani de rasboi, englezii au y 15 f t d d t J d b zia şi in Biramia. a ă upă o anI e riis 01, $e refa 

primit o serle de lovituri şi câteva r"IWIIIIHlllllnllmrlllll1(III1II1'"I~IIII1I1I11III11I1I11H1I1I1't1l1lUllllflHtlllrlllllllJl _ vechea temA. sub titlul .,nu mal 
sgudultud. BERLIN, .. {Rador}. -,. Cores- există probleml Insulară", _ sub-

AngHa mai are de 'urmat Inel pondentul agenţiei .Rador" tran- lln1ind, că după experienţa dl. 
un drum lung şi timpurile vor fi smile: NorvegIa şi Creta, situaţia AngHef 
grele. Inamicul nu este iocă Invins Ştirile care au circulat In ulti- poate fi usor fnto1o. .... IL 

- a spus generalul Wavell- Ins! mele zile In I"dll .... " _.. .."'~14"<ll Aceastli. notă oHc1oasă adaugă: 
en~lezii ali ro"" bA ... l. J"vL",lur I rUhrerulul la Berlin pentru a rosU .Germanla nu va evita să fa toate 
care vor urma. UD discurs adresat poporului ger- mlsurile 1)p.nf .... ft ,~-_._- .J~.u~~VIl 

In altă ordine de idei generalul man. nu Ali {na~ ___ lJ __ ~- .~~u. rasoolul In cel mal scurt timp • 
............ _ ............ "" ... I.,,'"""lIlfIlIllRJIlIIIIIIIIIiIIiIlIIIiIIIiIIIllUIII1U11fI11IIiIIIIIIIrrIlIIlIHIIlIIIiIIIIUI·lilflllllftlllIllIlIlIIHHlIIlUIIUUI/u11i1l1I1I1lD11UltiIlIllIIlIlIUlIIHIIIIIIiIlII1II!IlfIIlllllll!"W:f11!f!111f111J111I111II111l11I/IIHI:j)l'i!I!!l!!!!)!lllllllilflllll 
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La Cinema "" 
THALIALL 

o extrem de riscantă 
toată inima. Un film 

şi 

a 
Inceputul repr. 5, 1 ,i 9 

Un film senzaţional! 

Inscrieri şi fnformaţlunf se pri
mesc la seereteriatul Şcoalel, zil
nic, dupl masă, dela orele 5-7, [n 
biroul din Vila Bottez, . Bul. Car
men Sylv8, No. 6. 

Ralph Arthur Roberts 
HUde Weissner 

O!ispravă exagerată săvârşită 
de un procuror după un chef 

I . stropit cu multă băuturA. 

1
, Nici nu bănuieşte că el insuşi 

a fost autorul. 
I Incep. repr. 5-7-9 
I Dum. şi sărb. şi la orele 11 şi J d. m. 

I 
1 

! 
1 
l 
i 

AVIZ 
Cinematografele ComunaJ. 

eautl. 
3 controlor! de bilete, 
5 plasatoare, 
3 .ucenici snecanici.operatorf. 
Prezentarea personală zUnla 

la DireCţluaea Cinematografe
Jor intre oTele 12-14 unde •• 
Tor comunica ,i condiţlunUe. 

tat 

. om 
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Aten\iune 

tr'un litru de apA medlcinalii; 
~GUS" se aflA urmiitorU com- : 

INFORMA TIUNI , 
mţl, IooH grupate la sAruril I BUCUREŞTI," (Rador), - D. 
at de sodiu SO Na t MIhai Antonescu a primit In au-

10.3228 mgr. la litru dlenţli In ziua de 3 Septemnte pe 
at de magneziu SO Mg d. ministru dr. CJodiu9 ,1 pe d, 

3.3760 mgr. la litru FraokUn Gunther Mott, mlnl.trul 
at de calciu SO Ca Americii In România. 

1.6364 mgr. la litru 
:ura de Sodiu CI. Na. 

2.4074 mgr. la litru 
:ura de potasiu CI. K. 

0,0231 mgr. la litru 
rura de UUu CI. LI. 

0.0085 mgr. Ia Htru 
rura de amonlu CI. NH. 

0,0005 mllr. la litru 
Ira de sodiu I. Na. 

1< rimdria Timi.oara comunicd : 
Caii liind blocali, numai Comi,itI. 
d. Rflmontd al. Mi.ni.t.rului Apă
rdrii National. ,unt .,. dr.pt ,d 
cumpere cai. 

Exctlpţional, p,ntru cazuri justi
ficatll, s. pot lac, cumpărdri Intr. 
agricultori şi crescători, fn,ă nu· 

0.0034 m~r. la IUru 
mură de sodiu Br. Na Cinema "APOLLO" . 

0,0002 mgr. la Htru LUNA FESTIVĂ SFPTEMVRIE 
.lat de sodIu NO Na 

0.4250 mgr. la Iltru 
~t!t de sodiu NO Na 

Urme 
.rocarh. de maga. (CO H) Mg 

1.2490 m~r. la litru 
,rocarb. de fer (CO H) Fe 

0.0204 mgr. la litru 
,rocarb. de mang. (CO H) Mn 

urme 
ce SI O 0.0120 mgr. Ia Utru 
Istanţa organice 

urme 
xid de carbon liber CO 

O.OOM mgr. la litru 
Total 19.41.)07 

.8 aceste date rezulti el apa 
dtclnall .MAGUS" este o apă 
Lerală sulfatată, sodicl, magnezl
, şi calcici concentrată cu con
lt relativ mic de clorurt având 

Joi, Vineri, SâmbAtă 

MÂINI DESCĂTUŞATE 
Brlgitte Horner 

Un mare film de arU. Lupta 
pentru a se Impune o perso
nalitate artistică. 

Duminecă, Luni, MarţI, Miercurl 
1 ANI GHINION 

Hans Moser Theo Ungen 
11 Septemvrle-13 Septemnle 

URME ŞTERSE 
Chrlstlna Sonerbaum. 

Frltz '180 DODgen 
14 Septemvrle-17 Septemnie 

ARIPI NOI 
(Pour le merite) 

Paul Harlmann 
Inceputul reprez. la orele 5-7-9 
D.o_I_ .... K '1"4 ~K .. hIUn .. 1 91 1. n'l'~I~ 

21 şi 3 d. m • 

• ' • • • ....:;. -' • ::".' ~":.... T...-: • .'. L •• ~.:."" :: 

__ ~ sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MAGUS" S. Ă. 
B .:'dl Regele F erdinand N r. 1, 

lângll cofetllria .Bulevard" spre cazarmll III 

mai cu autoriUlţi, ,p.cială a Div. 
1. Inlanierl,. 

C.r.ril. •• Inaint,a%ă prin Pri
măriil. d. udoare. cari canolc,t 
cazuril, când autorizatia " poat. 
da. 

BUCUREŞTI, .. (Rador'. - Mo
nitorul Oficial de azi pubUcA. De
cretul Lege pentru Statutul in vali
zUor şi accldentaţUor de dsbol, 
urmaşH acestora şi urmaşII celor 
morţi sau dispiiruţt tn răsboI. 

BUCUREŞTI, 4 (Rador). - S'a 
.emnat Inaltul Decret la angajări, 
Hchtdiirl, ordonantiirl, şi plAti de 
cheltuell p'" luna Septemvrle fi. c., 
losumând pentru cheltueU ordinare 
şi cu afecţte speclalti, Lat 628 mi
lioane 802.330. Pentru regularlz!i.rl 
de conturi s'a repartizat Lei 22 
milioane 350.000, iar pentru ope
raţiuni de ordine Lei 208,494.804. 

Maiehul care va av~a să arai, 
p' cd,tiRătorul din ac~şt an al 

&cr ISAE. 1 

Cup.i Românilli ,. va di,puta Da
min(lcd Intr, Rapid fi Unir.a 7 ri
color campioana naţională. Partida 
" d,şfăşoare p, stadionul AN EF. 

Pentru Intregul material a
părut În acest ziar - fără sem4 
nătură sau cu pseudonim
rAspunde numai d. Conat. L 
Ştefănescu, directorul nostru. 
care e totodată ,i girant rea
pOD.abil. 

BERLIN, 4 (Rador). - CorlS
pondeniul aglln{i,i Rador tran,mit,. 

In curşullun(lj aClIstlla ,. va or
ganiza la Vi(lna o ,xpoziţi. d, 
arfă Tomân(lascd. 

AC(liaşi ,xpozitl, va li pru.ntatif 
apoi in oraş,l~ important. al, G,r
man;~i. 

Citiţi §i răspâlJditi 

"E C OUL" 
6iar de caraJ românesc . , 61U M, 

La Cinema "CORSO" 
Azi, pentru ultima oară: 

Cea mal uriaşă realizare a timpurilor 

7Il1i1l!A, 
10lt 

Doo/a .. CLAQ~NC( BR.OWN 
Jurnalul românesc de războiu Nr. 6. 

Trupele române dincolo de Nistru. Străpungerea liniei Stalin 
Moda în America - în culori - Seria patra şi ultima 

Mâine premieră: 

"INFERNUL INGERILOR" 
cu: ALICE FA VE, CONTT ANCE BENNET şi NANCY KELLS 
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ECOUL 5 IX. Anul XVII. 194 t Nr. - 2347 .. 
Bătălia PeterJllburJeului 

Armatele mareşalului Vorosllov Incercuite 
la rasărit de linia ferată Petersburu - Moscova 
LUD tele cari se desfasoara snnt de o liolenta rara Drecedeat 

ROMA, " (Rador). - Trlmlsul 
specfal al D~enţlet Stefanl pe fron
tul de RAsărit telegraffază I 

.Lupte de o violenţă fAd. prece
dent se desf~şoară actualmente fn 
sectoarele Hniel de cale ferată Pe
tersburg-Moscova şi Petersburg
Smolensk. 

Mareşalul VorosUov a concentrat 
masse enOrme de trupe şi de arti
lerie lropot: ba forţelor germane 
care exercită o formidabilă presi
une spre a fncercul un sector cât 
mal mare din jurul fostei capitale 
a Rusfet. 

In sectorul dela sudul oraşului, 
fortele germane au reaUzat pro
grese Insemna te. 

BăldIia P.,."burgului nu va lua 
sldr,it numai prin cue.rir.a ora,u
lui ci şi printr' o naud ,i mar. 'noi 
Irdnl1.r. a armat.lor mar.şalului 
Voroşilov, car •• unl 'ne.reuil. la 
răsărit d. linia l.rată P.t,rsbur~
MoscolJa. 

Luptele .are .e desfăşoară In 
.ectorul Petersburg, sunt foarte In
nrşuoate ,1 sânQeroase. Ărtlleria 
Cermană bate formfdabflele eon
eentrlrf de trupe. pe care coman
damentul ~o"felfc le arunci In In
TllmAşealA. Pierderile sovietelor 
sunt enorme. 

Trupele ffnIandeze participă cu 

mare vitejie la lupti, .oldaţlf fln
lande:d au fAcut progrese slmtttoa
re Iar comandamentul sOTletic a 
fost nevoit .ă concentreze In aeest 
sector forle considerabile. . 

Bătălia care se desf!şoarl ae
tualmente In sectorul Petersk-ur~, 
Incheie trimisul special al agen
Uei Ştefan;, e,te preludiul unei 
noul şi foarte ~ra,.. Infringeri a 
armatei sovietice, Iar mare,alul 
VoroşfloT va pierde In cursul a-

cute lupte, ca ti mar.,alul Budle
nny, o mare parte dtn .fecUTe ,i 
matedalul său. 

STOCKHOLJI,4 (Rador). -' 
Corupond.ntul aR.nt/.. .DNB" 
,.tran.mit. ",Ur. din i.vor bri
tanic, c(f la P.t.r,bur2" a alcătuit 
un 8ovi.t .apu.", d. şau p.r.oantl 
in Irant.a c:drora ./d mar.şalul 
Voro.ilov. 

O i.şir.a din ea .... i. tntârzisă 
'ntr. ora 10 ,i 3 dimin.ata. 

ţ 

Castelul subteran al 101 StaUD 
BERLIN, 4 (UT A). -' Ziarul ! alte multe edJffcU ca de pildă, pa .. 

zuedez .Afton Bladet· relatează 11 vfUonul bolşevic dela Expoziţia 
el un emfur sovietic a descris cu mondiali din PariI. 
amănunţlme Castelul subteran al StaBn lşt duce viata In aceastl 
lui Stalin, fn care va avea loc con- I acropole aubteranl, care pentru 
ferln1a celor trei puteri fn Mosco- } munca veşnfcă de minier a acestui 
va. O mare parte a Kremlinului I şobolan mâncător de noroade, este 
s'a transformat Intr'o imen!ă ca- , o rezidentă comodă. Şf ultima mân
zemată de beton armat. Aceasta i drfe difuzatA de bol~evfcf constă 
reltefează dorinţa viu exprimată a ~ fn faptul că .acest Castel subtelu
lut StaHn de a-şi construI un eutb j' de al lui Sto.Ha este fnvulnerabJl 
propriu .dla draf20ste de pace ,. pentru bombele ,ermane·. Toată 
ltnfşte N , construit dupl metoda llumea cunoaşte obişnuitul proverb: 
banditească, pentru orice surpriză. .Clne scapă groapa altuia, cade el 
Subteranul local, sedful st!pânulul f fnsuşi in ea '" Poate că deaceea 
roşu, a fost construit de arhitectul 1 dfctatorul subteran s'a Ingropat din 
sovietic Jofan, care a rldfcat ti timpul .. teţli. 

IlI\1IlImmlllllllllUlIlIIlllIllilillIIlUllllllllrllllllllllllllHlIlI1JI ~t1",IIIIIIIJIIIIIUlllllfll""llJllIIIUIII"'l/flUIIIIIIIHUllrIIlIOlltnllllmllfllllllrDII~IIIIIIIIIIIJIlUIUnmlHlllllllllllllnIUIIIII!IIIrIllIIlIl"IIIIIJ~lIllIlIlnIIUIIWlUlllliIIIII 

D. R O O sevei t Inc~~=:le~t!z~are Japoniei 
NEW-YORK, 4 (Rador). - Co

respondentul agenţiei .DNB· tran
smite I 

Corespondentul din Washington 
al concernului Scrfpps-Howard 
"Ludltell Denn," anunţă, că pre-

şedlntele Roosevelt este hot!rât si 
asigure UniunII Sovletfce furnftu
rUe americane fbA a tine seamA 
de alti mile proteste japoneze. 

EI este de asemeni hot!rât si 
sporeascA ajutorul mtlltar pentru 

China fI si se opună Impreună cU 
ena(Jezii şi IndHle Olandez~ orfcă
rei pătrunderi a japonezllor spre 
Sud. 

Rezultatul final ar fi o Jzolare 
completA a Japoniei. 

UllilllllllllIlllJllllIIJlIIlDlIIlIIlIllIIllIIllIllJllllUlUlUlIIllIlllllllllUntunllllunlllllU1lIIIililliliIIIIIliIUllllllllllllllllllllllllliiiliiUlIIlIIIIJllllIUliliIIliJIIIJlliJ1IIIiIJUIJ11IIIUIlIIIIlJlllllllllmlUf!lIUIlIlIIIIIIUlJIIIJIIJUaJIJ1JJJlIIIlIIIIIIJJIIUlJIIDOlI/JIHlIlII!Jllllllllliili/ll 

Japonia nu va ingădui Angliei 
să ocupe' Afganistanul 

DU a vorbit 

Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 

1 u1 

In letonia r-
a fost introdusi ad,C.i 

. ministraţia CiYill

J 
I 

RIGA, 4 (Rador). - La fel 
In celelalte regiuni ocupate la ori 
de trupei. germane, admfnfstraţi\ 
cfvUI a fost relntrodusă şJ In ~DA 
tonla, anunţA corespondentul a~eD'Stral 
ţiei DNB. IS • tr. 
nllllflliUllllllllllfllllllllilllmllllfllllJlflIlIilUlIIJIIIlIIllIII,,"nIDmUIIUJlIJllIlIi 

-1 Un ~omnmcat ~.-' 
al dIn) ministru dF 

interne Ore 
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