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;~ •• INeamul Komanesc nu se va 
opri- până ce nu va sparge In 
tăndări tot ce-i zăgăzuieşte viata .. 
până nu va prăvăli în sânge totI 
ce opreşte dreptul sângelui, până· 
nu va da Patriei tot ce este al: 

-!ge RWACTOARE-ŞEFĂ: 

.fIori.:!a Căura-Ştef ăuescu -I! JEl)ACŢIA ŞI ADMINISTRA'fU,: 

laii. Strada Em. Ungureanu. colţ cu 
;rl!'. Eugen de Savoya, Timişoara --

Telefon: 89-36. 

Patriei şi al Tău, Erou necunoscut.: 
floare nepieritoare a veşniciei 
româneşti 1 •. :" 

Telefon tipografie: 14-69. A pare ·la orele 12 
Pl'of. MIHA.IL ANTONESCU 
Preşedinte ConsiliuluI de Miniş!r 

S', sinU:l.'is. dennăzi - 1"" Â- In OQ.ZiW I.&Ul:>ic ""1 cellU care s'a 
- un funcţion.ar poştal, im- sinucis la Arad - aruncându-se 
,dacă nu de remuşoă.ri... sub roţil-e unei loccxmotiv-e când 

tot cazul de teama temniţii, s'a văzut descoperit _ ispitele 
!eU:rDl& să-I înghită - pe l~ai au fost feLurite... Cele mai 
utţi am - fiirulcă a delapidat primejdioase, însă : băutura. şi 
roape un milion lei, - din femeile dintr'un bar. 

"nddele poştale. . C ~ t hef . 
u ca. C Ula mai mult, cu 

Din investiga"ţiunile presei - atâta patronul localului îi pla~ 
, llÎIIl si din ale anchetatorilor 
;ali':'" s'au stabilit două de- sa la masă "artiste" mai is~ 

teţe . . . să-I încurce să petreacă 
ilJlinante CM'e a.u jucat un rol _ într'una _ "să se simtă omu', 
:ărîtor pentru ca sinucisul bine!" ..... " , 

II ' era in vieaţă, bineînţe- Era, bietul, ceeace se C'heamă 
'.1Il '1 •• , să cadă în mai multe is-
, şi în varieteu : "un client bun" ... 
lÎci şi să-şi însuşească banii Plătea "nota", f.ără obiecpuni, 
j 1 . nu-i aparţineau ; mai întâi 

d • fiecare ridi~ndu-se, mai în toată. titlu e ... "Imprumut până la ,~ v 

seara, la uouazeci şi treizeci mii 'ă" - şi astfel.. • pânăce a 
A , lei - pentrucă patronul localu-ecat mtr 'lIna - fiindu-i l.ndi-

:nt apoi, "ce se va. întâmpla, lui avea· "fete" drăguţe şi numai 
· tot se va intâm'P1a" . • . deştepte ..• 

:orb btâia cauză, care a duş la In~ Pe patronul barului ari.dan 
. t" din b nu-l:interesa de unde poate avea ,,unprumu •• ~ anii 

wi. ii manipula, a fost, dea.i- -bani un funcţionar public, care 
,salarul mic pe' caa.-e-l avea plătea, mai în fiecare seară, note 
:.1diferent că în pOstul pe care de 2Jeci de mii de lei •.. 
· ţinea trecea,.u prin niânile . Hei, la această ,,indiferenţă;' 
sume care atingeau chiar a patronilor de localuri cu bău
de două-trei milioa.ne lei! tură şi "cu femei - mai mudt sa.u 

nI i<Jţie avea, copii, deasemenea mai puţin "artiste" - Ida.r "deş
Iti' ni.se, doi; traiUl mizer şi .tepte't (căci, de sunt proaste şi 
, . pdin ce în ce mai mult n'a nu ştiu să-I toace pe client SUirlt · , 

,t mult să se 'nmu-ce, îrIll ra. co.ncediate) ••• am vrut să aju.n-
· ilogică - dar singura pe gem. . 
t o avea "să se ajute până i-o Nu suntem cineştiece price-

[11 ~ banii la ]oc". • • puţi în ale Codului Penal ••• şi 
· ' incep dramele mari, în- doar cu gând simplu (părâ.ndu

'. ~ 7u fa.pte cari ni se par ne rău de banul public, să" se 
~ ~ lll1portanţă, cu greşeli piardă in· ohipul arătat, plus o 
;D earenădăj<luim că]e VOIm în- viaJţă de om!) ne îndeamnă să 
. .'ta la timp - nedându.-ne punem o. întrebaa-e, celor in 

. că ele pot avea un destin drept, Ia Arad: " 
!~·l vom. putea.oorecta, să Ftindvorba de paguba. Statu
lIIl să mai reparăm ee.am lui. patronul harului în care era 
"!uit... " ' 

într'una in.curcat să cheltuiască 
'cm illTegistrat· până· aici, de- bănet; peste bă!net cel ce s'a sinu

w 

• i sau realităţi legate de 
,f.'ScUl cotidian si comun tu- eis, n'o fi având partea sa. de 

,r indivizilor sl~bi... Da,r, complicitate Ia ademenire şi alte 
,eâ,ţi oameni vor fi existând fapte urâte- când ştia. că tune
!~~arţa pământu;(ui ce se pot ţionan!l irosea bani cari nu pu
·na m faţă tentatiunilor _ teau fi nici din lerufă şi nici c~
~'~rent că sălvâ~şe'sc· sau nu tigaţi la loterie ? ••• 

penale ? . • Const. 1. ştefănescu 

Ieri, s'au offc:at parastase În toată tara 
penlru Domenireu Eroilor romani 
si germani căzuti fa datoria 

BUCUft.JOJly:Li, .:tII (HI"). - serviciu religios pentru pO'meni
ieri., ta Oret6 11~ s'a" oJu;,at la rea Eroilor romani §.i germ.ani

J 

:Stanta l-'atriariue un uiare pa- căzuţi în războiul Sfânt pornit 
rastas pentru oalJma sUl .eH~/,()'J' pentru nimicirea bol§evismului. 
ostfl§Uor germani §j rorna,~i~ că- Basarabenii refugiaţi s'au ro
zuţi 'tn Razboiul sJunt pen,/u il- gat, ieri, indeiung, la biserica 
pamrea Crucii. ~ervi(]f,ut Divin Antim, din Capitală. 
a fost oficia.t de 1. P. S. S. Ni- Tot, ieri, la 11 dimineaţa, la 
codim~ Patriarhul României,' a- biserica studenţească din piaţa 
sistat de arhiereii, vicarii arhi· Universităţii, din Capitală, s'a 
mandri1i şi clerttl Sfintei Patria făcut un parastas pentru Eroit 
arhii. Răspunsurile au fot date. căzuţi pe câmpul de luptă, PfJ 
de corulsSfintei Patriarhii. pământul Bucovinei ~ Basar(Y 

La această impresionantă so- biei~ pentru desrobire. 
lemnitate au .luat parte repre- La Sinaia, ca şi in celelalte o
zentanţii Armatelor germane şi ra.'le ale Ţării, s'au făcut. ieri! 
române~ precum §& un nttmeros slujbe de pomenire a sufletelor 
public, format în mare parte din ostayilor germani şi români, că
refugiaţii basarabeni,' bucovi· zuţi la datorie în lupta sfântă 
neni şi ardeleni. - contra bolse1.,ismului. - . 

Deasemeni, din imiţiativa La TimiŞoara, afarii de servi-
..Oomandamentului national al ciiledivine celebrate in toate bi
luvtătorilor', a fost ieri şi la bi- sericile -la care a asistat lume 
serwa Albă, din Capitală, un imens de multă - ~a oficiat o 

. . 

impresiona'l'i.tă slujbă ~ ia 
curtea cazărmii .. )1.'ransuvania", 
pentru pomenirea Eroilor că~ 
zuţi în lupta pentru Basarabia 
şi Bucovina.. . 
" In curtea frumos pavoazată 

CU drapele româneşti, germane. 
si italiene, s'au. aliniat toate u~ 
~itcţile din garnizoană. 

La ora 11, o sosit d. generai 
BARZOTESCU, care a trecut u-
r-ităţile în rooistă. . 

Au vorbit preotul maior 00-
seriu, d. colonel Ghoorghiade şi 
d. general Bârzotescu} cari au 
orătat jertfa Eroilor germani şi 
români de pe frontul de Ră8ă. 
rit. 

La urmă, d. general Bârzot~' 
CU CI adus omagii M. S. Regelui' 
Mihai 1, Oonducătorului Stat,,· 
lui, FuhreruJui Hitler fi Ducelui 
Mussolini. ........................ ' .......•. _. -_ .. -.-.. -.-.:-.-:-.~.~." 

Propaganda (omunista a incercai' 
" să exploateze suf eri n ţel e 

populaţiei franceze 
Deelarat1Ue cilui· de BR~ON făcute ziaristilor americani 

PARIS. 30. (Rador.) - Ambasa- spus că. II. Churehill i§i va da Bea.- război contra Genna.nieL 7otuşi
doruI de Brinon. delegatul general ma., intr'o zi. unde îl duce aceasta a adăugat d. Bullitt - Franţa DII 
al guvernului francez . pentru teri- alianţă. va trebui să. se aştepte la un ajutor 
torille ocupate, a făcut, reprezeli~ Amintind o fIUă a fostului pre- milita.r, dooa.reoe Statele Unite sunt 
tan1;ilo:r presei americane, impor· şedinte Azana, al f~tei repUblici acum cu 200 la sută împotriva unei 
tante declaraţii eu privire la atito- spaniole, care spunea că mboiol alianţe între }<'ra.nta şi Rusia so
dinea reluată de Franţa, faţă de spaniol înseamnă inceputul războiu- ridică. In ce încurcătură - a m.ai 
tupfa, contra Uniunii Sovietice. lui actual eUl'Opea.D, d. de Brioon a spus d. de Brinon - trebue să se 

D·sa a. declarat mai întâi"';" scrie făcut consta.ta.rea că războinl a,c.. găsească astăzi eL Bullitt ,i ceil&lţi 
corer.pondentul agenjlei .,DNB." - tual a căpătat un adevărat caracter americaD.Î. 
că propaganda comunistă a incer- de război civiL In adevir - a spus Despre acţiunea. comunistă in 
cat să exploa.teze, tn folosul agita- d-sa - războiul acesta se deose- Frauţa., ambasadorul de Brinon a 
ţiilor sale, suferinţele pricinuite de beşte de celelalte dzboaie. căcl. el declarat că a luat toate măsurile. 
războiul populaţiei franceze ,i cu este In aceltLşi timp şi o revoluţie pentru a impiedeea orice acte de 
deoSEibire. dificultăţile de aprovi- contra comunismului ,i capitaJis- sabotaj. 
nonare. omlui cari s'au aliat. In. Sfârşit, vorbind despre eveni-

D. de Brinon şi-a exprimat certi- D. de Brinon a. mai vorbit despre mentele din Siria, d-sa. a declarat că 
1udinea că stăpânii sovietelor do- o convorbire pe care a avut-o, Ctl chestiunea siriană nu se rezolvă 
rese o prelungire a. războitdui, ani de zile In UI'Jllă, cu ti. Bullitt, prin ocuparea Damascului de către 

Soli a ocoareee o asemenea prelungire ar ambasadorul de pe atunci al state- englezi. ei va fi rezolvată mai târ-
favoriza realiza.rea planurilor revo- lor Unite la. Paris, care a spus că ziu. intr'bD chip cu totul diferit, 

r· arast t .. · -, IuţioDare. Statele Unite al' fi sută la sută a1ă- pnândn-se seama de rezultatele ge-' as D • pomenirea primi or Propaganda comunistă făcută in turi de Franta dacă ea ar intra in uerale ale războiului. 
, Eroi Români Si Geimani căzuti !=ţan:;=:U:deDle:!~::~:,' •••••••••••••••••••••••••••• .; 
1 'e Cimpul de Unoare· ~fi;i~;;':!E=:::.:: M.S.aR.egin~ M.,amă Eleo .. H H inH.~BUrH.,1 

~ FIA) "~o. (Rador.) - Ieril cu afaceri al României~' ~rofe. I S~ Iii fl R-
~ r~ 11~~ dimineaţa la bise- sorii ~ elevii Institutului Ro-- =U:i;::.t~u:~~~:::!n:~e:; Iffl, a InaID,· Dca Ufl e .,r'IEIl . O~U 

amana din Sofia s'a ofi- mân şi membrii ooloniei din la- Moscovei. "ff 

~wn ~a~a8tas pentru pome- calitate. . Indivizi iresponsa.biJi de această SINAIA, 30 (Sffi). _ Regina membre ale Crucii ~1i pr2.~lL:1 
Ptinulor eroi Români şi .. d~ • ti . " ti ~ M W El "t • - di" 1 J mil'+~- d 'Wlni 'ă t' CAl d Au fost prezenţ" dea.semem propa.gRn a. comnrus ,lŞl con noa ama. ena. a. SOSI, IerI, nu~ ş! pewr<;mif\ n ~ . t~ .eta,...at r ,l 

r ..... • V ZU, t pe ampu e b .. del ţ" RAd' sfo'*ările. in scopul de a sunrima n" .. ţ·;;;, la Sma' .;,. pentru a VlZl" ....... Inu"'· ... ". - .,.1-" mstituti'" · '''. e iti, Basarabia.oM. Buco- mem ni ega un omane ~n ~t • ......_.... AG -. ... ".«'.L. . ,. Q. 

Y' • • .·w A U w rt'gimul actual francez şi a face din localu.ril~ .,Crucii Roşii", de aco- 1\1. [~ L2giua. 1\fumă. Î:."1soti~:;, 
~!j Parti . comtSta mf,Xta romaM-bt gara Fn.wţa. o republici sOvietică.. lo~ şi a ~ista Ia inaugurarea Joir. d9 suită, a asistat la serviciu! 
. ~ C'tpat membrii Lega- pentru apUcar,ea tratatului dela Amintind apoi fap~ qil primUl In aşteptarea. M. S. RegIne' r~ots şi apoi R v!zitat localuJ-

âne în frunte cu d, Orat.YlJa in fr.wnte cu d. Horia, ministru al Angliei, sta declarat era.u d9 faţă şefii aut()rităfilol' ~ Crucii Ro'jiii, interesâ.ndu-SQ 
CotbrciM . În8ăo"cinat Grigo.rescu. •. • J a11atul 8Ovietelor, d. de BrinoD a eivile fi militare, cJotunneIe de orga.n.a 4!e6 lor. 

M 
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O ABONA1\fEl'Ii"TE: Pe un an lve. umerar •. - ecte 4580.- Mărfuri 523.369 
cOImeclle eu farmecul ve seliei şi cân~(>lor vieneze ! _ 600 lei; pe sa..<re luni _ 300 Instalaţiuni 73.000.- Total 610.282.- PP!\'8. Capital sod; 

Hcretul 
uine pEste 11IJupie 
Povestea de dragoste,'a oonă cro itorese tinere. Un film pUn ~ 

haz şi illCur cături veseli ! 

O i'Ilterpretaţie minuna.ţ;ă ! 

MARIA ANDERGAST WOLF ALBACH RETTY 
HlWE HILDEBRAND 

GRE1E WEISER RAI..pn ARTHUB ROBERT 

Incep. Bepr. 3-5-··7-9. Dum. şi să.rb. şi la O'l'a 11 a. m. 

1: 

C~~UEMIÂ "CORso~r 

Reprezenta.ţille incep ]a orele 3, 6 şi 9. , 

lei; pe treiluni '::"-150 lei; pentru ~OO.OOO.- Fond de reze:vă 51.479.- Crr .-, ';Iri 324.443.- FO!Ij • 
" t· .... t"" d S+....t·· tr· de rezervă pentru: amor. msiaI. 7.300.- PrOfit reportnt din ]9" 
10s IMI,il. eloiJ, ŞI m .eprrn- lei 10.698.- din anul 1940 16.362.- Total 27.060._ T'~ 
dforl particulare - 2000 IeI. general 610.282.- . otJI 

--o-- Cantul de profit şi pierdere la 31 Decemnie 19c10. 
Debit. Spese generale 463.211.- Fond JM"Dtrn a.Jll.OII'ti'l&l'ea III 

PeDtm întregul mate~ial apă- !obJaţiilor 7300.- Profit din 1940 16362.- Tot.al 486,873 ... 
mt în acest ziar - fărg, semnă.- Total 486.873.-
tn-ră sau cu pseudonl'" - rig.. CONSILIDL DE ADMINISTI~AŢlE 
pl1!lde numai d. Con~! ":'tefă-- ............... _ ....................... .. 

~~:~t:~::lt~~==s~~~ e Din Qlliuil".ltD aSI![iRth' 
"SDluDIt~P." din limisnnra ................... 

Ce'i,; şi răspândi,; 

W=~ C OUL" "~ 
In cursul lunei Mai, Ee::'_ ~i:l~ 1. 8 Ja dat primu.~ ajutor Î1I ~ 

ţia voluntară. "SAL V AREA" cazuTi. 1. La răniţi 41; 2. Bol 
din Timi::}oara a avut următoa- interne 19, 3. Alte diferite bol 

ziar de caraj românesc rea activitate: 33, 4. Sinucideri 6 cazur.~. _ ... ---..-.............. -_ ......... -.-:. .. ... . 
MICA PUBLICITATE 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvinte 
Anunţurile în schimb, preţul dublu, iar cele cu clişeu tarif Sp&
ciaL Orice a.nunţ cerut să apară în altă rubrică decât cea res-

pectivă, se taxează clublu. 
Anunţurile pentru rubricile "CE m~~RI DE SERVICIU" (Mena 
jere) nu se pot publica. cu adresa _ exactă ci nmnai adresate 

Post Restante saa la Ziar. 

Tel. 18.61 ,,D A O I A FEL 1 X~, TeL. 18.61 
Timişoara n, str. S August Nr. 25 (vis-a-vis de P-ia .,Corouini". 
lUijlocim în('heierea înieregerilor de vânzare..eumpărare "de indBriere 

a. imobl1elor, ia C'ODdiţiuci fo&rte &nptajoase. 

Il. Afară de act3a8ta ( .ai. 
tervenit în f77 cazuri: J .. ran.' 
portarea bolnavilor :.. _~, a 
Transportarea de alienaţi 9, a 
Alarmă fără motiv 24 cazuri 

111. Serviciu ambulant a in&. 
plinit în 401 cazuri: 1. La Te. 
tru 3Q, 2. La CinematogrW 
359, 3. La alte locuri 12 cuurl 

In totaZ a funcţionat in ~IM 
M aiu în 777 cazuri. 

Dela inceputul anult~i curM 
în 3491 cazuri. 

Dela i"fiinţarea Asociaţia 
(1886) in !21.468 cazuri. . \14 

••••••••••••••• 
V ANZARl: Case cu câte 1, 2, 3, 7. patraţi lângă gara Fabrică. Oea. t I 

9, 11 locuinţe în circ. n, FrateIia, zie ra.ră: Moşie 52 jugăre ara.bil, (' k e c, a, e 6" e ~, 
centru traL:tvaÎ j Buziaş. cu re- lângă gara Strehaia, jud. Mehe- ) , ... 
staurant, grădină, sală de mese, dinţi, cu conac boeresc (vie, in, mIlUIIWWUUIUIiIlIIIIHIUHIHWItttlIUIIIiIIII. 
locuinţe,pivniţă.lângăpa.rc. orz, OVrLZ, grâu, porumb, Barza.- CINE.MATOGRAFI 

MOşn: 50-90 jugăre Hernea- vaturi, 20 jug. pădure de 22 ani, Oapitol: "N)1"()CUI '\line pesti 
cova; 2 jugăre, hotar Moşniţa- exploatabi1ă, drum. petruit, bun noa.pte". 
Nouă. Loturi: 152, 176, 191 stj. pentru orice vech1coI. 'I'ha.li:a : Kara Terry_ 

Pentru 8Iluoţurile apărute in acest cadru a !le adresa la ,.JJad& Peth"'. ApoI1o':' ",Cine a ucis". 
telefon 1861. Corso: Buffalo Bm salveti _ __I. __ ~ __ . pieile Roşii. 

~G:;~ ::!s~eas;;>~.~~= D~i :~:~~~ăd:o~~n;~~ 1IliIIIlIIIIIfllllllllKHlHIIIIillIUlUHllllillilllWlllmi 

Linoleum). gume. LAC 1 N E M " 
TUTUNGERIE Modinoea, Bul. Re-

gele Ferdinand 3, caută pentru 
imediati angajare. dactilografă 
cu practica. De preferinţă să 
cunoască limba. română şi ger
mană. 

OAUT cameri mobilatl In Cetate, 
CU intrare separată. 'Adresa la 
ziar. 

PROFESOARA. dau lecţii de pian 
şi meditaţii - pentru cursul in-

AM DEPUS UN PRE~nu DE LEI ferior ...;.,la orice materie. Preten. 
5000 In cancelaria d-lui dr. Sava ţiuni modeste. Adresa la ziar. 
Iorgovan, str. Cavaler Iacobici __________ _ 

Nr. 2, pentru găsitoml cinstit, 
care, In zorii zilei de 17/18 Iunie 
a găsit Intre Piaţa Axente Sever 
şi cafeneaua. "Palace", o broşă 
pătrată, cu diferite pietre miei, 
colorate. 

AM PIERDUT Buletinul de tu· 
scriere la Biroul de PopuJa,ţie 

Simeria. Cine fi găseşte este ru
gat a-l preda la. Poliţia Simeria. 
Terezia Duma. 

»TIHIAILIIA« 
• "-L;; 

KoraTern 
Filmul, este o risipă superbă. 
lumini, muzid vio-lente I!81lJlt 
gm"OI88e, de dansuri, privenşU 
vis. .Aspecte reaJ.e dJn eoU!d .. 

varietenrilor In~ 

Incep. repr. 8--0-7-9. DaI 
şi sărbători şi la ora n .. DL 
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. , L A CI N EMA "A POL L O" 
• 

" 

In acest film est! 
vorba de moarlli 

"'1:sterioasă a ll' 
Kreuger "regele~' 

briturilor" 

O interpretare exe~ 
lentă! 

Perdilmnd MarI. 
cunoscut in rolul si~ 
senzaţional "J ud 

SUss" 

Rcpr. 3-5-7-9: 
Dum. şi sărbăton ~ 
ora II a. m. 
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;~ asarabia Si gurile Dunării 
• urarea Rusiei bolsevice dela gurile Dunării. O ncuă 

:: ,organizare a arterelor de navigatie fluvia!ă in 
vOfue •• 

FOIli Europa. Prin reluarea Basarabiei Dunărea devine 
~: un fiu, i u cu adevărat e li r o p e a n 

Timişoara.e oraşul împărţit în cinci sec~ I"~ 
Cu efebi. cu midinete şi figurl răsoo'Iitoare- .. 
Un oraş ca. Babilooul, căci~ da 'ncerct ca să te pUmbI, , 

gurilor Dunării, in I mie unitară a spaţiului euro-
războiului germano-romA- pean. Prin crearea acestei eco

este de o actualitate i- nomil unitare, pe baza unei per
• Dunărea, marea cale fecte compliniri s'ar putea ga-
• de transport a Europei, mnta ridicarea standardului de 
®ttl dintre cele mai în- viaţă al europeanului şi o rezis-

· te roluri în viitoarea eco- tenţă reală co~tra concurenţei 
· et1fOpeană. Numai pe ba- celorlalte continente. 
· sistem. de circu1a.ţie bi- O constituţie importantă. la 

Dat va fi posibili o a- soluţionarea acestei probleme o 
· re mtre plurilarltatea e- au căile de n3JViga-ţie intemă, 
'el ţărilor eurQpene, pen- intre care cea. ma.i importantă. 

coDiOIida astfel O eoono- este navigaţia dunăreană. 

EurODean 
fOl&rle adevăra.t <'Ă 00-

trafic dunărean este azi 
· Il fmcţiune din tratJ..cul pe 
'f}UViaJe ale Europei, în
lungimea Dunării repre
n_ 10,5 la. sută din lun
tiIIar fluvia1e europen~ 

acestea, Dunărea al. 

!l&,'îgabU este a.bia la. !ne&
său, fată . de viitoarele 

ve de extraordinari 
Itare. Dtmărea va. a.junge 
irata. ei inseJllO:i.tlte mai 

atm,," mml ~ lâ.n~ă comu· 
. 1Kl ('fi r~ Q' aM eu Rinul. 
I'3naltil rh - :r;!I'ft~n - Dn
" 'V('fI. ea' o comuniM-tif' 

navigatie fluvială 
cler - Dunăre cu regiunea indu
litriam a Sileziei superioare. 

In a.oost fel, Dunărea. va lega 
nu numai Marea Neagră. cu lUa,.. 
rea NOTduJui. dar şi eu ca.naJul 
central, car.e trece prin Germa.
nia. paralel cu coasta. de Nord şi 
ffi.l'e are legătură. cu cele ma·j 
importante centre industriale 
germane. 

Orice nouă legătură a Dună
rH, fie spre Est cu Vistula., fifo 
spre Vest cu sistemul de mnalp 
al Franţei, ar face să. crească ş! 
mai mn!lt insemnătatea ei ca. ar' 
tem principală. de naviga1ie eu
ropeană. f e .i~~ln P"J.,,,'t.11 prooeht O-

I ranSB:ortuTile flu'iale şi Dreturile 
~ tie f1uviil'le şi maritime 5*" I preţurilor de m8J1'e tonaj, întru· 

că influenţează mult asupra cât transporturile sunt mult mai. 

••••••••••••••••••••••••• 

vremul'i aspre, dar vre
M nădejdi. lh.ulti ~intre ai 
'ltIllt acolo wlde i-a chemat 
. pentru apă.rarea ţării, pen
ll'egirea graniţelor. Nu putem 
să.se intăreasc& mai mult bol
aţia satanei, oamenJ fără 

li. fără Dumnezeu, firă bfse
firi famiUe, fără gO!lpodărie, 
1roprîetate. Contra unei ase
uţil, trebuie 8ă lupu: 'late 
le a~lI" cum fiecare luptăm 
diavollll. Pentru ca să. Du-l 

II' rigaz să se intărească, pentru
•. dpăm pe fratii noştri basa
i lj~ bucovinon! - prinşi de un 

'h ghiarele hldrel bol,evice -
.; ălntre noi nu plecat la răz-

• munce, 
şi griunţe hrana vitelor noastre şi 
ale armatei; cât mai multe oi, peD
tru lina ~i carnea trebuitoare ar
matei I}i nouă; cât mai multe vite • 
pentru carnea ,i pielea necesare 
annatel şi Două. Noi armata mun
cei prodncăt~, suntem răspun
zători de viata de puterea ti de iz
binda armatei dela. hotare. Noi 
trebuie să muncim, ca s'o hrăniJn, 
ca s'o imbrăcăm, ca s'o InăIjAm. 

Săteni, bătrâni, femei. fete, bă&ţl, 
copU, toţi trebuie să muncim pen
tru izbinda ţărU. Toţi 8Ulltem In
roIati in marea armată .. muncei, 
in marea armată a producţiei. 

Dael soldaţii dela hotare işi dau 
viaţa pentru apărarea. ţării, pentru 
a.pi,rare& nostră datori 8untem ti 
noi - soldaţii din armata muncii -
să dăm mai multă sudoare, ca 8ă 

ieftine decât cele eu calea fe
ram. 

Dunărea Si sud
estui European 

Dat fiina însemnătatea Dwlă.
tii .pentru trafie.ul european şi 
mai ades pentru desvoltarea eco
nomică a sua-estului european. 
este clar că toate lucrările trf>' 
buesc făcute :din motive de 0-

port unita te pur europeană 
De aceea, statele care prin vo.

inţa lor, prin ţelurile lor politice 
ca şi prin situaţia lor geografi
că, au fost împotriva acestei 
ooui ordine europene, :nu au che
marea să colarboreze la soluţio
narea problemelor de acest fel. 

Ln această situaţie a. fost şi 
este RooÎ& Bolşevică, al cărei a
mestec în problemele dunărene , 
a adus grave prejudicii traficu
lui şi a împiedecat mai ale'!! rea
lizare!!. un!Ui proiect de cea mai 
mare msem.nătate economică 
atât pentru România ea ţară du~ 
năreană, cât şi pentru econo~a 
europeană întreagă, sabotând 
toate iniţiativele. 

Astfp.l. în Iam.tarle 1941, în<:e
puseră tratative mire statele in
teresate pentru construirea unui 
canal Cerna-V<>dă - Const.anţa, 
care ar fi scurtat ~rumul pâ.nă la 
Marea N eagrl., cu aproximatiV 
250 km. U. R. S. S. a fost aeeea. 
care s'a ridicat fmpotriv8. ace
stui proect. deo.a.rooe nădăjduia 
că, ~pâ.mnd BasaraJbia, va JIll
tea exercita. un control adevărat 
şi despotic, asupra gurilor Du
nării. Ea nu vroia ca. prin con
struirea canalului de mai 9\11:1, să 
scape de sub controlul s.lu, în
tregul trafic între ţările europe
ne şi Marea Neagră. 

Doar pe CO'l'SO vei fi martor la discutii ••• în opt lImIJI1 ... J 

lati, ici e cafeneaua lIIIde Wl azi to1<l rataţii 
Seniori din vremi apuse, CUi se nila divagaţil. 
Ourtizo.nele oneste cu ciţelul pt'lldnez 
Şi simpaticul cu barba tunsă 'n stUoJ .... OIaDtW. 

Fiindcă vremile sunt altfel. profesionişti cu artă 
Pentru chestii ... mOOldia15" ro) portea.ză şi se ceartă _ 
UnuI e ,,mai mult ca sigur" că şi Marte o să C"1I.dă. 
DOIvedind cu axioma: .,D'aia n'a.nJ ursul coadă" ••• 

Trec femei mirobolante în vâl' tej de epopee, 
Ce aduc reminiscenţa. antioo 1dI' Propylee _ 
Că.ci. vestalele măreţe ilild azi au impietrit, 
Timişoara le re'mie în decor de negrăit ••• 

Cu jO'benul dat pe ceafă şi pretenţii de s~ 
Ca. ciuperca otră\-ită - Tm fru mos nrangumn 
Stă mahmur şi nul pricepe peu trnce colegii scriu 
Cum c'ar fi de-a.ltă ~"oolmtre", când el e doar ••.. tuciuriu 

Apoi trece şi poetul - un pro fil de pus pe soclu _ 
Jovial nevoe maro, spadasinnJ cu moooeIlI -
Omul care, din d:eeepţii a gă~jt amic fidel 
Pe faimosul .,Domnu Dundy", cel ma.j floIros ••• cl.1;e1 r 
In oraşul cu vestigii de o glo tie eternă. 
Trec pe Corsa simulacre de poziţie umatflmi" _ 
Căci, aduşi puţm de spate şi În gât cu câte-un hOd, 
Ei împing la cărnciorul unde ţipă nn mic plod ••• 

Da,r in parcuni 1 .•• O folie 1 ••• parcurile azi sunt pline 
De contese ruginite şi faimos Se Aretine -
Sub d<1goarea tropica1ă. ta.tă-le cu'n "antidot'J : 
Una este Rosinanta, altul este Don Chişot t .... 

Despre Str&.nd să. SJlWl adică, vin aici clienţi o miie, 
Ce •• conturbă" zilnic apa prtl făcân1-o in leşie 1 
E;\:plicaţia feroce dacă. vreţI s'o căutaţi, 
Nu e grea: la Sti'and, desigur, v!n atâţia ••• DellJpălaţi t ••• 

• • • 
Pe 'nserat, la "Wien" apare fredonând un cântec lento 
Nenea Titu, o figură tristi ca din CinquecenW'-
El comandă () t,turcească.'·, su spinând pP eând o bea : 
"A plecat un tren din gari - şi eu el iubirea !Dea" ••• 

• 

GAVROOU. 

Prefectura judetului Timiş-Torontal 
Oficiul de Inchiriere 

PUBLICATIUNE 

• 

7 

PotriVlt disporiţiunile art. 8 din Confor~ art. 14. Oficiul va eUl» 
Regulamentul privitor la infiinţa- ra chiriaşului o copie certifieati ck 
rea OficuJor de Inchiriere publicat pe deciziunea Comisiunei, reIati" 
în Monito::ul Oficial No. 120 din la inchiriere sau recbi..;ţionarea 

lii,ă,~rârea Rusie, 1941. Comisiunea în ~edinţa ţinutA imobilului, C'are va servi drept titlu 
la. 13 Iunie 1941, a hotărât, ca: pentru cll~iaş. 

Războiul aci-ual dintre Germa- L Apartamentele, in prezent libe·. Un exemplar de pe contract st 
n1a.. Româ.nia şi Rusia Sovietică, re, se ,"or declara in termen de 6 va depuna la Oficiu. 
va insemna alungarea totală a zile dela publicarea acestei Deci~ In cazul c!nd proprietarul I8U 
amestec ului bolsevic în trebu- ziuni. . deţină,toI"'tl imobilului refusă, să. 
rhle europene. Omită cu aceasta, 2. Apar..amentele, ce vor deveni I încbeie cO":ltractul In condiţiunile tl 
orice influenţă a acestei ţări la libere după data publicArei deci- : termenul ~ÎX'at de Oficiu, imobilul 
gurile Dunării dispare şi i se ziunei, se vor dt-clara cu 30 zile j va. fi considerat rechiziţionat in 

• !'tI sfânt. m sunt armata 
,r.i, eu rare ne fălim. Armata 
lna !!.'luce biruinţa contra 
Ii'!l!!l'ri. Annats care ne va 
fraţii din ghiarele lui. Co-

ooa.te da acestui mare fluviu~. înainte de liberare. condiţiunlle prezentului regula-
CI.p.U .n. ...aCt .lUari u.ault+ "A-vdU,;;tla hiri .., t ropean, una din cele mai imnnr_ 3. Proprietarii sau c aşu prm- men. ogoarelor şi gospodărHlor Doutre. -'"\1'~ 

111i de Genera.lul Ion Auto
" sprijiniti. de vrednica şi 

~.8trt\ta anostă gennană. 
rom..~nă va învinge. 

r, eI\ să învingă. trebuie s'o 
:Il ~I noi. Noi toţi din spatele 
i't''ll: noi toti cari am rămula 
.'i1e ~lla gO~podăriiJe noastre; 
lIji, CI] bătrâni cu femei I}i cu 
t\l bă~ţi ,1 copil. Doi toţi,sun
I do,ua armată 8 tării, arma.ta 
Il. !'tol toti sunte"m mobilizaţi 

! ,l~i tr~buic ~ă De facem datoria, 
.. firi şl pentru armata dela 

tante artere de navign.ţie în in.- cipali de~lnători de apa.rta.mente Conform art. 18 este !nterz1să 
Aşa cer interesele fă,tii. Şi noi teriomI EurO[)ei, instalaţiile de sau camera mobilate cu chirie, sunt 1 schimbarea de destinaţie a imobU .. 

plugarii, noi armata muncel produ- care este nevoie pentru Un tran- deB.Selaeaea obligaţi sub aceleaşi lor sau llP.'lrtamcntelor. 
că,toare, suntem solda.ţi disciplinaţi sport economic şi bine crgani- sancţiuni să declare Oficiului de Proprietarii sau deţinătorii cu 
ŞTi int.e.!etgăatodlri clail~~~lotortţă~t' zat. Inchiriere cu 10 zile inainte de li- orice titlu, care voiesc să schimbe: 

oi alO e 8 p...-ya,.. a".. Aceasta va msemna pentru e- berare, caroerile SaU apartgmentele destinaţia jmobilului, aau &Parf.a.., 
de lnţelegători, ca şi soldat" cari oonomia românească O epocă de ce vor deveni libere. mentului ce in prezent serveşte 
luptă la hotare. llflorire, iar pentru munca ro- 4. ProprietarH sau deţinătorii pentru locuinţă, se vor adresa Co

Suntem două armate. Doul ar- lnânească un venit imens dela a- construcţiilor noui, vor anunţa Ofi- misiunei cm-e va decide motivat. 
mata ale căror rosturi se impletese <!este lucrări. ciului in termen de 15 zile libere Nu este socotită schimbarea de 
'" se implinesc. Două annate deo- Pe de altă pa.rlle, pentru ~ dela data cind construcţia a fost destinaţie transformarea. unei 8&U 

potrivă de disciplinate. Două al'* dea!\l'll.a, nav:lgaţia dunăreană ar terminatI. mal multor camere de locuit, cărora; 
mate sub aceia,i eoma.ndă, a Gene- fi scăpată de kl:fiJnelllţele de alti 5. In cazut, cAnd nu s'ar putea Il se dă altă Sntrebuinţare, după 
raiolul Ion Antonescu. pe care tl'&- dată, care adu>Ceau ammai Ro- cunoaşte dJ.ta când va deveni apar- ,necesităţile domestice ale proprie-. 
bule 81-1 ascmltăm ti să-I ajutlm, mânrei, sarcini 8.l1U8Je d-:- ~e3te tamentul, camera mobilată liberă, tarului sau deţinătorului. fără &: 

thllntl>rn răspuD7litorl ea. ţara. ca să ne ducă la isbândi. 180 milioane lei. tncunoştiinţarea Oficiului se va t putea fi intrebuinţate pentru pră-
~tgi bine. Toţi suntem rAs- Soldaţl din aftI8taDJlllleef, ucoI- In orlce caz, prin reu}': "ea face in termen de S zile. văIi1 8811 depozite de tnăr:furl.1 

roti ca ţara ,i armata deJa tAţi: GeneraIaJ An~ Condu· 'Basarabiei în graniţele r:- ' :-.1(' Conform art. 10 fixarea chiriei Abaterile dela dispot;iţiuniIe re-; 
.~ si albă tot ce le trebuie. cătoml Statului fi comandantul neamului rOmânesc, R1.'" ;- de c~tre C'omh.iune, se va face I gulamentul~vot fi sanctionate eu: 
'r!ntta muncel, producătoare, celor două. arma.te, vi ordonă: vică. sca;pă d~ sub eonh ti avfi-.~'··,;;~ m vedere contractele an-l rechiziţio613.rea Intregului imobil !'Ii 
,jj~~~ r8(!tw dU m~t mult grâu I munci~i cit mai mult; in munca neutru totdE-'UIM, tratfir' ',' t~:,'-- , -()' !nt'hiriere, sau prin evaeuare3 proprietarului !lBU t~-' 
oI1Ji1>J, pentrn hrar ... tru!leJor ,j I voastri stA puterea ol}tlrei; 1'0: !"e'!l'll spre şi <'lTItlpre Mar~- ::~. ,('0-' :~ cu irr.obtIele şi sparta- i ţină.toruhi, pe cale admil:il!lt:,·,tldl.. 

IIWJi, ti.t mal multe Dutrej:ori 1IlUIl«* voastră .ti izbinda ~ &:1'1. _ .... I mC4.. _ ~nilart, din lo~li~ ____ """'-~illJjiOAG.t J~~27 lunie 19.u., , 
.; . jt; ~-~-----~ ... ~ . 
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J\pd~l ~·IUi ~~R. II. S~~&~ill!, Blocarea IUlUror cantnă.· 
l\llnl~trul f~Dant~lor c~tr~ corpul de aluminium si aliaje~or 

. funetlouarllor fInanCiari ABT. 1. - Toate ca.ntităţile de ministerul economieI 

BAZBOIDL MANTUffiU NOA- NICIE. SĂ SPOREASCĂ. INCASĂRIJ..E aluminium şi aliaje de aluminium subsecretariatuJ de stat al 
~ STRE A lNCF..PUT, RĂZBOIUL IN ACESTE ~1O)IENTE SU- STATULUI. IN FELUL ACESTA cu orice denumire. de-tinute cu orice zionării. 
l LEGITUn~R. NOASTRE PREIUE. FUNC}'IONAlUI MI- VOR CONTRIDUI INDIRECT LA titlu de întreprinderile comerciale, Plata se va f~ in 
rDRF~PTURI iŞI DESFĂŞOARĂ NI8TU~ULUI DE }'L.'lAN'fE AU ASIGURAREA VICTORIEI ŞI industriale sau de alti natură., p.re- ridicare sau până la 
I TRIUM.FATOR STINDARDUL DATORIA DE A DUBLA EFO&- cum şi de· .ce depozitarl . parti- menului de blocare in 
SAU, RAZBOIUL R"~PARATOR'I TURILE WR DE MUNCA ŞI VOR FI PREZENTI LA SAVAR- culari, se blocheazi pe termen de ridicarea se face ulterior. 
RAZBOIUL NOSTRU SFÂNT t.Ş'1 PRINTR'O ACT.IUN"~ DE PROP.t\- ŞIREA MARf:IJUI ACT ISTORIC. 30 zile dela data. publicării prezen AR1:'. 4. - Deţinătorii d& . 
SPUNE AClT~f CUVANTUL SĂU GANDA SARGUlTOARE PRIN- ŢARt\ NOll.STKA INAINTE DE tei deciziuni în Monitorul Oficial. nium ,i aliaje de 
HOTARttoR, cu ECOU IN VEŞ- TRE CONTRIBUABILI SA FACA ORICE. ART. 2. - CantitAtile de a1umi- obligaţi să declare UWll1tmlrc: 

nÎum ,i aliaje de aluminium blo- +-:note in termen de .. n..: 
..... _ •.• _._ ........................... ~ ............................... cat p" f tul te"d'"' Y' ~ ..... e rm e ec prezen 1 eClZJUDJ publicarea preozentei 

Po~te 40.(100 p.:-r~un!erl caplllrati, 4107 
av.oaue bOişev.ce ni mic i te, 2233 
tancuri rost- ştI. distruse 

. nFBL.i~, 30. - Din lUarele Pa lângă pierderile foarte 
Cartier al Hihrerului se c(}l)lunÎ- mari de oameni şi m:..terial ue 
ci: Ac!iUJliie al'luat.e tiin l)ri- ruzboiu din partea boşevicil(}r, 
mele zile de 0l)eraţitmi au dat re- armata genuallă a numărat pâ.. 
"uItate ne.a..:;.teplaie. nil acum pesh~ 40.0DO de prizo-

Dela 22-:H IUlni(~. suc-et'sele nieri ~i peste 6fW tunUl'!. 
1l~'llUltei genn.ane sunt extr.'wr- I 2233 de trudmri ru .. '>f'h5ti au 
d./Dar de marI, cu toate că nu foot C0D11l1ect distrn,"Se. Dintre a
s au lmtut caJcula~ cu precizie. I cestoo 4.6 sunt asa r..mite tan
hatA J\iel'deI~Ie inuJukultti şi re- Imri tlri.a.~e, care cintăre~ peste-
zwtatele obtmute. 5:~ tone- unul. 
--'''Q--.~ "......--......................................... . 

. ~~:ni nn ~'~.'i fin ('~HV\~~ Irn;~l'TW'OfJf 
~dsi U~ t:tt~i bi; JJttH~iu fd~~!!;~~~~~ 

s'uu inrolat p~ntru s~rv e!u~ 
de curieră şi apărarea pasiva 

Iri.'.':;iJ~d. 30 (Rador). - Cât~ 
. ,·a mii de e-11'\1 de şcoală s'au În
rolat În timpul rezboiuln.i pentru 
,8 face se.l.'\. iciul de curicri. În
!lo("U~nd astfel un mare număr tIe 
:bărbaţi, cui pot pIua. lJ"e front. 

Un alt mu.re număr de copii 
fac parte din urgauizaţi.'l pe-ntru 
apărarea pasivă. unde au făcut 
antrena.Ilreut foarte scrios şi îşi 
Îndeplines~ misiunile cu 001 mai 
mare entuziasm. 

: .... OC;·<G·~· ....... _ ............... ....-........... ...... 

:tr' ~~~5r!.,~.,~~ ",...~""""~M~~,..~f'f 
',fU. J~~~âj~~j~~ ~~~::J.W~~~~~w 

';(2 pri;SC~!n:2:e (O:1~U~U:U: 
~e mÎn~ s!r~, esla Si rne~r~!r~_ 
afacerilor stră~ne 

BUCUREŞTI, 30 (RadoT). -
Printr'un decret lege apărut În 
r:IonitOTU.l OficitlJ, d. Mihail An
tonescu vicf'pr('ŞN1inte al consi
linlui de miniştri) însărcinat cu 
conducerea guvernulUi pe tot 
timpul absenţei dlui genera.I An
tonescu a fost însărcinat să e... 

xercite şi funcţitmea de ministru 
aI afacerilor străine. 

Deasemenea d, ministru An
tonescu va semna toate decre
tele privitoare la numiri de per
soa.ne, precum şi pe acelea pri
vitoare la materii urgente. 

Decretul este dat la. Marele 
Cartier la 29 Iunie 1941. 

~~ .............................. . 
Opinia pllbJică turcă 

In aceste cifre nu sunt cu
prinse materialele armat(>,lor În
cercuite şi care în câteva. zile 
vor capitula sau vor fi nimicite. 

In primele 7 7iIe de ră.z~}oiu, 
J.viaţia germană a lL'tt lovitun 
foarte simţite armatei bolşevice. 
A viaţla roşie a. pierdut, În acest 
timp, în ktal 4107 avioane, atât 
in aer cât şi pe pământ. 

Pierderile s!.lfc",ite de aviaţia 
gennană, în raport cu raÎdurilc 
şi atacurile date, sunt foarte re
duse. In această. perioadă am 
pierdut 150 de aparate. 

Avia1ia germani'i. este~ în ra
port cu cea rusă, pe un picior de 
superioritate nespus de mare. 

Masârile importante de tru..
pe so\ietice ce s'au găsit in a
propierea graniţelor~ de către 

annatde gennane, d&vooesc cu 
prisosinţă intcnţiune& oolşevici

lor de a invada cO'lltinentul euro
pean. Atacul nu s'a înfăptuit 
graţie acţiunii ger.ma.n.e şi a a
liaţilor săi. ..................... 
Reetificare 

In numărul trecut al zia.rului 
nostru am publicat un articol iscă
lit de d. George Luca, intitu1a.t: 

BANATUL JUGOSLAV? 

Un intreg alineat din acest a .... 
tiool a apărut cu greşeli de tipar 
cari fac textul de neinteles. Alinea.
tul din cbestilUle trebue citit in 
felul următor: 

Totuşi, expresia aceasta peri
mată o mai foIos8.5te încă. - şi 
o etalftlză peste Întreaga pagină 
întâia a "Vestului" de eri f;eară 
- un gazetar de circumsta.nţă, 
d. dr. AUiI'eI Cosma., care mai' 

sImt ţinute la dispoziţiunea. minis-- Monitorul Oficial. 
terului eoonomiei naţionale, sub
secretariatnl de stat al aprovizio-
nării. 'n li h"tz- -+':1.. -=--_.0 ~ <-__ ...,4 ... 'VIao 

termenului de blocare, ministerul 
economiei naţionale, subsecret&ria
tul de stat al aprovizlonării, va re
partiza. cantităjile blocate mÎniste
mlui apărării naţionale, subsecre
t.ariaful de stat al inzestrării şi ad
minisiriirii armatei t in baza. decIa
raţhmilor prevăzute de an. 4 şi în 
confonnitate cu cererile acestui de
parbment. 

ART. 3. - pană. la expirarea 
fcrmenului de blocare, ministerul 
apărării n-aţionale, subsecret&riatul 
de stat al Înzestrărif şi administră
rii, va cumpăra cantităţile de alu
minium ce i s'a repartizat in con
formita.te cu dispoziţiunile art. 
precedent. 

Pr{'lul de cumpărare va n cel 
aprobat pentru armată de către 

se.cretllrin.int d .. "t .. f. ~l. 

nării, divizia producţiei, j!!l 
sori recomandate-expre;e 
grame. Dovada trimit@Tii 
ţiei in tennen se va f_ 
pisa poştei. 

ART. 5. - Deţinătorii 
tori să. păstreze bloe&tc·in 
care se găsesc şi în loeaJ 
află la data pubficld-ii· 
deciziuni. 

ART. 6. - Infracţiunile 
vederile prezentei deciz:iunl 
depsesc confOml 
Nr. 1215 din 3 Mai 19,0. 

ART. 7. - Şeful DividulillinJ1 
ducţiel din Ministerul 
Naţionale - Subseeretariall 
Stat al Aprovizionării este 
nat cu aducerea la 
prezentei deciziuni. 

Comisiunea care judecă aDei 
impOlritva soc ... Centrala Ce 

ART. 1 - Comisiunea în.săr-1 viciul Contencios al 
cinati. să. judece apelurile decla- Subsecretar1a.t. 
rate în conformitate cu dispozi- ART. 2. __ Ape11arile 
ţiunileart. 5 din Decretul-Lege pun in termenul legal la 
~r: 38~9/9:40' împotriva. înche- tratura Subsecretariatulu, 
lerilor prm care "Socleta~a Stat al Aprovizionării • 
.. Centrala Cerealelor a respms IA W M·· t rul 
cererile de autorizaţiune de an~a I.IllS e 
funcţionare a intreprinderilor Naţl<ma1~, ~b luare. de 
care întră in prevederile art. 3 sau se ~m.lt ~cestUl 
din decretul-lege mai sus men- ment prm scrisoare 
ţionat. se compune din d.nii: dată, împreună. cu adere 

_ General Pompiliu Papli- ficative, alăturându-se şi 
ca. preşedinte. deciziunii de respingere ' 

_ Dir. Petru Constanti.nescu., nicată de Soc. t,centnJa 
membru. alelor'. 

- Av. Dan George Ră.du- ART. 3. - Donmn!.,...." .... ;--
lescu. membru. General al Suh-c:u: .... ,..otJll'iar. 

Pe lângă această comisiune de Stat al Aprovizionării 
va funcţiona ca secretar d. A~ însărcinat cu aducerea la 
lexa.ndru Scărlătescu, din Ser~ pIinire a prezentei 

Lupta intre două lumi 

Rewrduri "Iimpile, 
StlItielire, tilte semifiiotiuE 

se ilJdârjeşte din ee iu ce 
impotriva ruşilor 

ANKABA,29. (Rador). - Co
n'lI'Pcndentul agenţiei ,,Stefani" 
transmite: 

cu indignare şi faptul ei "Rusiaa 
încercat să provoace un război 
inre Turcia. ,1 Bulgaria, pentru ca 
Sovietele să poati pune eu uşurinţ! 
stipânire pe strâmiori. 

.este d·e altfel şi om politic de cir- BERLIN, 30 (Rador). - For- ziua de 27 IUlIlie un succes 
cumstantA, şi avooat de clrcum- maţiunea. de atvioa.n.e de 'lână- de mare indt după câteva 
stanţă, oor care, din toate ace- toare de wb comanda unui 00· fiecare dintre avioane ~ ...... ,'.>o .. "'-' 

Pomi rea contra sovieteloF este 
diu ce În ce mai pronunţată ia toa
ti ţara. 

Indignarea opiniei publice creşte 
pe măsură ce presa dPAvlLlQe dede
subturile relaţiilor ruso-turce. 

ZiarUl .,ValUt .. ocupându-8e de 
Ilegocierile ruso-turce din 1939 şi 
de călătoria la Moscova a d. Sara,.. 
Jlioglu, ca.re ar fi trebuit să sem
~eze UD p~t de asistenţă., arată că, 
ioA ultimul moment.· Sovietele au 
~rut ocuparea unor baze in strâm
tort şi că atunci ministeml de ex
terne al ~rciei a părăSit Moscova,. 
fără A- mal semna nimic. 

Opinia publică turcă comentează 

• 

ste meserii circumstan1iale, are ţer aviator ca.xnpioo bine cuno.\;\- dela intrarea în luptă. 
minunata. pricepere de a trage cut dela ultima olimpiadă, s'a mai multe a'l"larate sovietice, 
diverse foloase diBtins în moIdi deosebit cu prile- :t' 

• , • ••. 1 '1 In dimineaţa de 27 IrnUe i. . . ... . . .. . . • . •.• •..• • . . .. . ... .. .. Jt.a man or su:ceese germ.a.ne O I · dela Est. înregistrat cifra ",,;că <le ."', "' 

vaeg'·UDIUtanceontranORr,,~gS i~~ă . ~=~~:::: ::t.m._::::=.::,,:,,,'~~ uSle. ov,etlce S .- A -

OSLO, 30. (Radar.) - D. giene'. Legiunea 140rvegiană va enZ~lllln "er"Uflele DO)!t-,cn din 1Jltt :;;as:m;aa: 
Terboven comisarul Reichului fi un cadru unitar §s exclusi U b b e tJ U - r 
a anunţat la radio că Fuhrerul Membrii ei vor . . . t v. 
şi-a dat consimţământul) la tJo... ~ pnm. o .m ruc.. 
rinţa poporului norvegian, de a tre ~ta de un comandament eaJ

lua parte la răfuiala istorică CN clUStv norvegian dupi directive 
bolşe'Vismul şi a aprobat înfiin- norvegiene. Legiunea va intra 
tarea unei ,jegîuni norve- în acţiune contra Rusiei. 

l1pografia "MUDca", ~ .. 

VICHY.30. (Bador.) - Comu
nicatele inaltului ooma.nds.ment 
genna.n au făcut senzaţie in cercu· 
riie politIce din Vichy, anunţă co
respondentul agenţiei "DNB". 
D~ de câteva Dle se preveste&u 

evenimente surprinzătoare, , 
nele publicate Dwninieă au 
orice inchipuire. Ele au 
fără putinţă de indoialA tacti!1 
perioară a înaltului 
al armatei gflrmane • 
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