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-' =:: "Pe un temei de credintă si 
luptă, ca in vremea cruciadelor, 
se lntaptueşte azI Intruparea 
Europei într'un singur crez~ a 
Ullcl ~IIIYUI c fUI le, 1Ull,1Ull (va UliUl 

singur duşman: bolşevismul 1 •. :. 
Prof. MIHAlL ANl·UN~.s(;U 

Vicepreşedintele Consiliului de miniştri 

~ROBl:MI] ~~MT~RI] Imp!orarea Dumnezeirii de c:ătre 
it- ~Q,hătQ,teQ, f. P. S. Sa PATRIARHUL NICODIM 

(7,.,.~a.tivete) pentru victoria desăvârşilă a armatelo:r 
de dr. ION rEleV a II a t e rom â n ă Ş i ger m a n ii. 

!Il România. proble
.Wlatal;D publice nu este mai 

decât in Bănat. Aceasta 
atinge nu numai com
epidemillor sau trab.

de una vizită gra tuit:5. la 
individului bolnav. ci si 

.,_liJ.lalitat4*1 creseândă, fie în 
totală de higienă, cunoş
de boale eronice, ca aifiIi
tuberculoza, fie în urma 
manopere criminale făcute 

întinsă şi, durere. de 

ieri, sută la sută românească, 
s'au cuibirit astăzi peste patru
zeci de familii cehe, cumpărând 
averue băştinaşl1or, l'lmCandU-şl 
apoi biserică şi alte opere de so
lidaritate socială. In Ticvaniul· 
Mare, faimoasa comună a prie
tenului meu Birou, este izvor ne-
secat de inspiraţii la cimitirul 
comunal, în sat înAă domne..şte 

prăpădul. adevă.ratul mormânt 
al valachilor. 

De aceia. ne bucură faptul, 
l'anA tim ... 1Ht l'\l'1n g1:!'7ptA AA dl 

iI_'1JWl'C"'U medicale, pe cât de prefect al Timişului a convocat 
pe atât de hipocrite. la dumnialui pe: S. S. Episco-

I\lîătatE~ publică deci nu este pul Lăzărescu, pe d. dr. Mat"'t.8, !şi 
o afacere de organiza11e -pe' dnfi :-iitspectbt teneral sam

care în decursul celor tar şi de<lan al Baroului advoca
atU do oonvi-oţuiro s·Q.:m.ar.... ţilor. ca. să. disoute, ln prelinU.-

BUCUREŞTI, 10 (S.I.R.) -
Din tot cuprinsul Ţării §i din 
toate păturile 80ciale, d. gene
ral Antonescu. a pnmtt nenuma
rate telegrame, mărturisind bu
C".Lria §Î entuziasmul inimilor 
româneşti pentru pornirea răz-
~_.-... ~w: QI";' •• ,.~ ...,J4 ...... 'O-..... ~.... r _6 

întregitor de neam, 
Dăm. mai jos telegrama adre

sată d~ L P. S. S. Pa.t.ria.rh Ni
eodiJn.: 

Domnului J!eneral Ton 
Antonescu Condueăto
rol Statului si Drese
dintele Consiliului de 
Miniştri. 

Dumnezeu v'a ales să fiţi 
CondIdtorul Nea;mJui R0mâ
nesc, în aceste \Temuti de a
dâncă prefacere socială în lume. 

re :ta n rugi.w. ~i n kuplu.dwu 

să aducă armata noastră şi a tre Rege, N ea.m şi Leg~. 
puternicului nostru aliat ş: spri- Chem bine«..'1Ivântarea. 101 
jinitor Adolf Hitler la izbinda. Dumnezeu pentru dvs. şi !1r'Il1a
deplină, hărăzind sufletului dvs., tele aliate spre a vă. duce la vie
marea mulţumire că v'ap. iuda- toria desivâ-rşită". 
plinit cu prisosinţă datoria că.- PATRIARHUL ~'ICODIl\L 

Aăsltuncul dlui !lcfterel Antone~cu 
Inalt Prea Sfinţite, fript in aceia.';>Î caldă camarade-

Din mijlocul trupelor cari rie de arme şi de simţăminte cU 
poartă în lupta. lor ;biruitoare soldatul glorios pe toate ~mntu· 
drapelul desrobirii naţionale, rile al marelui Reic.h ,kerm.an. 
pentru mu1t încercatul pă.m.ânt este BIRUTh'ŢA CRUCII. . 
străbun al Basarabiei şi Buoovi- Altarele dirâmate şi pi,ngă-
""", _ ... Ifn-......n I .... U· v....... ':'''1 .. _ dw.J.:, l""''''-l ...... U l.........uill yvi .ti 
pei Voastre, pentru binoouvâ.n- fX-·te in t 4-X t ~l • 
tare b· ... LX Atot re acu , oa~m s ra uml"Pa 

a JSencu, ceruta pU· iru rnă-'-'-: - 't .. 
te :_~l' tru tel li pen J.~unSlrea smen eI In-

rnnauUl pen arma e a a-- chin" • d ltmn· _ _ _____ _ 
te şi pentru strădaniile mele de a.n e mu _ Ira a 3eaIIlU-

refacere a PATRIEI şi ~ o-llui şi ~.~ marea slăvire 
NOAREI ROMĂNEŞTI. a Dumnezel'I'11. 

DicuIuta Ub~u.l nI.wAa. In- Gouo:ond ION A...."VrONDSCU 
. numai la statistici, clasiIi· nar, problema. denatalităţii Ba
diagrame şi un nesfârşit şi natului. Este ceva duios şi emo-
birocratism înve<fuit, ci în ţiODa'llt, dnu în \'TeIllurue ace
rând o chestiune socială, stea grele pentru naţiune, repr~ 

Caraş, bunăoară, sănătatea zentamţii intelectualităţilor din 

......................... : .............. -............ ~ 
! l'A 'h~"'-+;-L'1o., n.af.a GA'WII1 .... 0_ acesL OOl~ ue \lI-~ au ~un~l. al.a.l 

In realitate însă, această de bun şi gânduri atât de uma.
este decimată de sifi-

decese infantile, nitare, ca. să pună problema a-

De 13 zileMcsWUD troeste 
sub. măsuEi dEII'lDnl[~ 

şi în timpul de pe ur- ceasta pe tapet, discutându-o ca 
in urma deficienţelor orga- apoi s'o discute din nou .. & fon
ce le lasă paludismul netra- do", îngrijora;ţi de soarta pro-
ivit în anii ultimi. . vinciei.. 

comună. Varrul1a, pe AceaSIa lIllI~a.w.ya. au ~I.I: 111-

istoricul "Daciei" o apolo- să suficientă. Problema este cu 
în cuvinte duioase, este un mult mai vastă şi complicată.. 

cimitir al Românilor, Discuţia trebuie să treacă la în
anemiată, sifilizată, cu făptuiri şi atunci. •• trebuiesc 

VICBY. 10. (Rador.) - Cores
pondentul agenţiei· "DNB.". tl.'aIa8-
mite: 

Ziarele franceze publică un 1"8-

portaj al agenţiei ,,Fournier" t1'ans-. 
~ ~J.. • ___ ".0--. __ .. ..:_f.L.X ...... 1"--

vieţii dela Moscova. De 15 zile lo
cuitorii Moscovei duc o viaţa regle
mentată de măsuri draoonice. 

Din clipa când interdicţia de a se 
părăsi locninţele intră in vigoare 
nimeni DU mai are voe să iasă pe 

străzi. Nnmai persoanele care au 
funcţiuni oficiale sunt autorizate 
să ciJ"cule pe baza unei legitim&tli 
speciale. 

Toţi călătorii ce 86 duc S1IDt su-
Il ... i nani .... VA. Inl-A:II'Pncra.-tAPin .. i 
trebue să arate motivul deplasării 
lor. 

Serviciul de apărare pasivă con· 
tra avioanelor este deosebit de 
acti~. 

La Moscova 81IDt puţine adă· 

posturi ee pot seroi ca adăpostllri 
contra bombelor. 

Portarea mă.,tii contra ga.zelor 
este de rigoare. Mereu au loc exer
ciţii de apărare pasivă.. 

P ..... n .. l .. _ .rin .. 1 .. lK",,,,,,,,,,,,,,,- .. nnl: 

minate. 
Dealtfel intreg oraşul este incon

jurat eu sârmă ghimpati: punctele 
strategice sunt ocupate de baterii 
8Iltiaeriene şi de mitraliere. Mos: 
cova se pregăteşte de luptă. cel mai mare de cui- oameni de suflet şi de omenIe, 

tuberculoză în familii, un cari nu speculează şi mI fac ta· 
apatic, alcoholizat şi pre- rabă din a.ooa.sta nenorocire s0-

Ia imbecilităţi, prezintă cială. 
tragic al populaţiei mu- Problema. este complexă, ne
din Zelanda, a duşmani- cesitând o amPlă şi minuţioasă 

secolul trecut, pe care i-a punere la punct, in toate laturile 
civilizaţia europenilor. ei, ceeace ne VQIIl căzni s'o prel~ 

rn Mărcina. în satul vestit al minăm şi .nOi in ~ ziar· oopi

Oeupart3 [J,landei de eălre 
llieu' in Înlelegere 

U. s. a. s'a 
IIYnylia 

, cu populaţie, până talier. 

AMSTERDAM, 10. (Rador.) -1 Postul de radio englez a anunţat 
Oorespondentul agenţiei ,.,DNB." cA p~tele de con8iliu, eL Ohor. 
transmite; chiU a făcut, Miercuri, o declaraţie 

inaintea Camerei comunelor asnpn 
trimiterii de trupe americane in 

Ocuparea Islandei este importan
tă pentru Statele Unite nu numai 
pentrucă ea DŞUre&7.ă trimiterea de 
~terial de ră~ in ajutorul 
Angliei ei şi pentru că da. posibili-. 

~ ~eclaralie care a prodnssenzatie în D.S.A. 
"America ar trebui să. trimită o mare armată 

În Europa pentruca Anglia să câslige răsboiull1 

,1fASHlNGTON. 10. (Rador.) - favoarea. Angliei, a. produs senzaţie 1 Comunicarea d-lui Stephen Early 
~udentul agenţiei ,.DNB." ÎIl Statele Unite. . secretarul preşedintelui Roosevelt 
"unică: ).. . In cercurile americalle se reamin- care a declarat că generalul 
~Iara.ţia generaJnloi Auchin- teşte că până aewn guvemul brita- Auchinleek ocupi un rang inferior 
~ BOU] comandant al trupelor nie spunea că Statele Unite 'al" tre· celui al d-lui 'ChW"ChiU ,i că deci nn 
llit&niee din Orientul mijlociu, care I bul.să trimite in Anglia.nnmai ma- trebue să se dea atât de mare im-
1~PD8, că America ~r trebui să tri. ~rial,de ri.z~i pent~ .a câştiga p0rt.a.ntă ~l?r spuse de el. a ~ 
aitA (1 lQa~ amiatA ' in Europa, Vlct.orla, Anglia neava.nd nevoe de potolit nelini~ ~ aqen. 
~tr.a ca rUboiul să .. krmlae in aici UD ~ ~ eaae. .-

Islanda, spunând că este o excelen-
tA ştire. 

D-sa. a mai declarat. că această 
măsura a Americii a fost executată 
in deplină. inţelegere cu vederile 
engleze I}l cA ea convine ambelor 
puteri. 

tate. de a fi sigur că acest mate
rial a.junge cu bine in Anglia. 
Dacă unităţile marinei celor duol 

pdteri operează· in aceleaşi mAri. 
este foarte drept ca si se ajute 
intre ele. -

o declaratie a dlui .. Churchill 
AMSTERDAM, 10 (Rador) Hore BeUsha CI declarat în fa-

- Coresp~ntuZ agenţiei ţa Camerei comunelor căch& 
DNB comumca: AJ.' :1_ 'l·t d' 1 k 

P t 7 d ad' ~ 't' ~"t.un1oK' mt 1, are 1n Ta Bt. 08 u. e r ta un ante a a-l 
nuntat că d, Ch.urch.ill răspun- află sub înaltul . comandament 
aân4 Mei jnt~lări CI ălu.i, tN g6neralUlui WatleZL . ". ,- ~~ 

1 
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JI'1g. 2 ECOUL 

Impozitel~ com,erciale SoseSle sloara 'Daţi pfJnl~U "tJ~UCfJ3 ~ 
ale macelarIlor de hârtie Dentru Soci~tea N~ţi~~a.Iă. ~ c~- FerditLftlld) etaj 1, UŞa 

I ~ . , •• ce. RoşIe a Romamo!. FilIala Ti- ~eIe ~ d. m. unde se 
. Cu ~cepere d .. ela. 5 Iulie a. c." . TUl'lW).(,i dela 6 hmi la 3 luni. fegat SneDn ~şoa.ra, f~ un, c~ld~ apel bwa ehitanţ~ de sumele 
JmpOZltlll comercial şi supra- 260 lei. catN popul~ţi& ~~,oa.rel.~·a să Nimooi altul n'are 
.co~ eu~enite G3la comercianţii lUalaci până la 6 luni, 140 lei. Ministerul de Ag~~ultură. inştiin- d~ tot spnJlDw sau Crucu Ro- incasa în nnmel~ Crucii 
macelari cari taiB y'"e in aba.- Oa.i ,~U1U, 1U5u. ~ză pe agricul!ori că a inceput să şu. -. sumă 
~le conmnJe a:e oraşelor: Cai slabi şi tineri, 410 w,L 808e8IiCA dia: Gtlrmania sfoara de Sumele de ban! ~ care ~iecare UlCi o ~ ~te 
Slblu,Constat :1, Ba'::lu, Crai->- ltlânz.i sugaci, 210 lei. hârtie pentru Iept anopli. doreşte a ~ntnb~, se ;ror .d~- ~a poputaţm Şi 
va, Beiuş, Tu: ::., 'lill'lşoara ţi Porci graşi (peste 1UO kg.) şi Au sosit pAni acum 18 vagoane pune numal,!& sediul fibalel m rile ~t ~gate ~. se 
Br~()v se YO_' a]eza şi percepe scroafe oe prăsi1ă, 490 lei. ti jumătate .. te ..,tea.ptl noul PalP..to1 Cultural (fost IIotel I'OOt fi~tiaJal Crucn &şii, 
dupa metoda ":-~yăzt!tă în deci- Porci slabi 280 lei ~ 
zia. mi~steru h.ti de finanţe din Şoldani de~ 2-6 l:w, 210 lei. sosirl. 
1.4 lume 1941. Purcel până la 2 luni 70 lei Intere!Jati! <oIl' vor adresa 81udica-

O decizie a minis:2rului de fi- Oi, 56 lei. ,. telor agric~Je judeţene care - la 
nanţe, p~bJi~ ~l h Monitorul 0- Capre 42 lei, rândUi lor - vor cere telegra,tM 
ficial de e i :;l'ec::!:'2ază. că veni- Miei ~ iezi, 21 re.. Uniunii Centrale a Sindicatelor 
turile P!ezumate. asupra căr?ra b) Pentru oraşele: Constau. Agricole din Bunretti, 8f08l'& ne-
~eaza am: apl ca cota de lffi- ta, BlK'Au, Craiova, Beiuş, TUl'da ce sară. 
po:ut comercIal el~mentar de 32 şi Timisoara: Lungimea la kgr. este aeeiaşi ca 
~a sută !i El:ceea a impozitului su- Boi, bivoli, tauri, 900 JeL şi la sfoara de ManIIla. 
pra-c-t:. L: d~4, 5.60 la sug, pe Vaei, bivoliţe, 600 lei. 8108.1'9. de hârtie a fost Incercat! 
ca~Orll de Vl~e, pentru a d~ lUânzaţi, mânzate turm.a.ci 
terrn.iI::t irup:zitul fOl'fp.t1Ir '.'Ion- 3()0 ),,1. J 

tru fiecare cap de vită tăiată, se Porci scroafe 400 Iei 
.:_ y ~ t ~ • 
l.I.Aeara pre~um urmeaza : Miel, 4() leL 

a) Peniru or3.,;'.ml Sibiu: Oi, berbeci, capre, 100 !eL 
Tauri, 140Q lei. Cai buni, 1050 lei. 
Boi de !u!. ~40 lei Cai slabi şi tineri, 410 lei. 
Boi jumătate graşi, 140<. "'li. c) Pentru o1"&.,ul Braşov; 

. Boi graşi, 1750 lei. Boi, tauri, 1400 lei. 
VMf de lapte, 840 lei. Bivoli, 1000 lei. 
Vaci ster:e. 560 le;. Vaci, bivolite, 800 W. 
Junc~. J::n'1ci şi tâ.uraşi dela Mânzati, turmaci, 500 '.ei. 

1-2 p'!,t, "fp~ If'L Vitei, 300 lei. 
Idem ~~la 6 Itmf 1 an, 350 lei. Porci, scroafe. 500 iei. 

, Vite' ~ână Ia 6 hmi, 140 lei. Oi, berbeci, J 00 lei. 
Bivoli şi bil'oliţe, 560 Ip.i. Miei, purcei, 50 lei. 

~ .•.........................• 
Re~uceri 
de hârtie 

laxe la sfoara de 
D2ntru legal snopii 

Firele de hârtie dela a.rt. 113 
din 1. .... tiut vmnat, importate de 
eătre. Uni1mea. Centrată a Sindi-

t wtelor Agricole §i InstitutuJ 
Naţional al Cooperatiei~ cu de
.tinaţia exclu8Îvă pentru lega
tul snopilor, se vor impune CU 
pula"ic redusă la 1} 10 ~ în 8CU

taxa vQ.mală şi taxa de mani
tire de impozitul in-':ermediat. 

Do:; ... ·_'-'u+tiT'e;u,J cota un~pcata 

de 28 la sută şi celelalte taxe 
a4-vaZorem (1 la 8ută tOMul 
Oamerelor agricole, 1 la sută o 
tao;(i de aBigu.are vamală), se 
V ~ calcula :1i percepe ca o de
rogare dela dispoziţiunile in vi
goare, la 9Jaloarea medie stabi
lită la nota de 8ub ari. 491 din 
tariful unitar al cifrei de afa
ceri. pentru firele. aim'Dle de si
mt §i M anilla. 
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1IIIIHIMIIIIIliiiiiiiiliiIlIIliMIIUlilUUllilUliIIIIIHIIIlliliiiiliUIIINIIIliIIIli11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Un tuna se nzaţiQnaJ 

Cea mai. sUjJeI',bă da.nstt. toare a tuturor timpurilor 

. ., 

"ZORINA 

do SlhţhU1eQ d<- fncen:a.rva 1JlBI!I1n1-

lor şi a dat rezultate mulţumJtoare, 
dacă 8e 1'e9pectă instrucţiunile de 
mai jos. 

Această sfoarA. va. 11 mult mai 
eftină decât sfoara de !Ia.niJla, 
costul probabil fiind in jurul sumei 
de 120 lei kp. 

INSTRUCŢIUNI 

Cu sfoa.ră d#, hirtie pentru legat 
snopH 81' poate ajunge la re2UltaU! 
bune, da..m este minuitA &fa 0UDl 
tl'ebu1e: 

In primul rând ~te piesele pe 
mtdA t-.:... s>foa:J'Q. G6 tic <>unI>te ,1 

fără asperităţi sau adâ.ncituri. DacA 
CQ fndă.torul aranjat obIşnuIt nu se 
ca.pătA rmu1tate mulţumitoare, 

atunci Re \'01' face următoarele 
schimbări: 

1) IntfnmtoruI sfom sA se laIw 
ceva maf sla.b decât la Sna.I. 

2) IA clGew tnodltor arcul si. se 
strângi ~va nJ&i tsre decit la 
Si.za.L 

8) La dl§Ml! care ţine sfoara 
8l\Cn1 si se 'SUiA .... - --' ..s. .. ~, 
se oblşoueşte la Sizal. 

4) Cuţitul pentru tllat sfoara si 
fie bine ascuţit. 

Sfoara de hirtie trAhnLo # .. .I+ll d .. 

Mei.ciune. Da.cA sfoara s'a uscat 
prea tare, să fie acopere cu cârpe 
umede. 

Cu puţină ră.bda.re şi prJn respec
tarea reoomandărUor de mai 8U.S, 

se poate ajunge cu sfoa.ra. de hârile 
la rezultte muIţumitoare. ................ 
INPORMATiUNI 
1UIII1IUllllftllIIIRIliUlIIIIIIIIIIJIIIIIlllililIIIIIWIIIIIIJIIHI 

ABON A...UENT E: Pe un' &Il 

-: 600 lei; pe şase luni _ 800 
leI; pe trei luni - 200 lei; neiltrn 
instttuţii de Stat şi întreprin
di'r Pftrticulare - 2000 JeL 

--o-
Pentr!l intregul materi.al auă. 

rut in 'We8t Ziar - fără semnă
tur-ă sau cu pseudonim _ ras
[l1L'lde n1JmaÎ d. Const. i. Ştefă
nescu, ~i~toruI nostru, eare e 
1 {ltodata ŞI girant responsabil 

-o-- . 

................. 
S' pect~e(J,ee 
l/urunllUUIII/IIUIllIIIiIIIIIUlllllllllffll/llllflllllftlHlIlIl 

CIN EMATOGBAFE 

Ministerul Culturii Nationale şi Cu 

Teatrul National din Cluj Ia 
In conformitate cu an. 61 elin 

Codul funcţi(']larilor publici şi in 
baza dOOlZilmii Comitetului de di
recţie al Teatrului Naţional din 
Cluj la Tlmi!i'OOra No. 2/13 din 26 
Mai 1941, se aduce la cunootinta 
celor interesaţi, că In ziua de 1 
Septemvrie 1941 se va ţine concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi de im· 
piegaoţi stagiari in administraţia 

acestei instituţii, cu ~dar lunar de 

Lei 5000. 
Cererile scrise, eu mAna 

vor fi depuse până la 
August 1941, orele 12, la 
tra.ţia Teatrului Naţional 
la. Tin'l1Şo<U'A." odată. ~u 
ditoare a indeplinirii 
generale ~d speciale de 
tate, cerute de Codul ?"n",", •.•.. I .. 

publici. 

, <COI~S 
----~--~--------~ 
<C IflNHE IMlA 

Mâine, Vineri, 11 Iulie, o premieră P ARAMOUNT 
mtima producţie a geniului în regie Frank Lloyd 
DOUGLES F AIRBANKS, JR. GEORGE 
MARGARET l..(X;KWOOD, MONTAGU 

in 

Stăpâuitorii 
O fidelă. redare a epocei de glorie pentru supremaţia m"."·

Azi ultima oară: BEL AMI cu WILLY FORST 

Reprezentaţii la 3, 5, 7, 9.15. 
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MICA -PUBLICITA 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 eu 
~unf~ue III SChimb, preţul dublu, iar ceIt, cu clişeu tarif 
CJaI. Once anunţ cerut să apară in alti rubrică decât m 

peetfvă, se taxează, 1ublo. 

Anunţurile pentru rubricile "CEHF.RI DE SERVICIU" '-"W~ 
jAJlA) nn _ p<:>t pablico cu ~. e~'l3 CI nUlJl&i 

Post Restante sau la Ziar. 

Tel. 18.61 ,,D AC;I A FEL I XJI Tel. 
. ~imişoara D, str. 3 August bir. 25 (vis-a-vis de P-ia do.AlUIIWlIII. 

Mijloceşte vânzări. cumpăr ări. schimburi şi inchirieri. 

VANZARJ DE CASE: Circ. II: La tarie, 2 cămări alimeIlte, 
tramvai. casă de raport, 11 10- casă mică .în curte din 1 
euinte, cu câte 1. 2. 3 camere li şi bucătărie, grajd, grădi!i.i 
dependinţe, curte mare, apă şi stj. patrati, cu pomi şi 

turi. ldem, casă cu 2 
eanal in curte. Idem, lângă traln- stradă, bucătărie, cameră _,. .. "" .... 

, vai, casă cu 9 locuinţe li depen- bae, verandă mare, curte 
dinţe, cu bae, apă. ca.nal, curte dină. Fratelia: 2 case din 
frumoasă. Idem, casă cu 7 locuin- cameră., bucătărie, cameră 
te a câte o cameră şi bucătărie, mente, cu curte şi grădlnă. 
cu loc liber pentru zidit la stradă, 1925 şi 1927, preţ lei 95.00: 
curte mare, apă şi canal la 104.000. 

stradă. Circ. m: Casă cu etaj, 2 -W-C-U-B-I-D-E-'-C-AS-'E-' -1N--.......... 1Io
• 

apartamente ,a câte 4 camere şi 
. dependinţe, bae, parchet, tera- 152 stj. lei 55.000, 176 aij. 

c.,u. ~!c{'n. etlrte mare. Idem, 66.000, 191 stj. lei 16.000, 

cr..să nouă, 4 ca.Dlere şi depen- -V-AN-D-U-rg-e-nt-im-o-b-il----
dinţe, curte şi grădină. Circ. V: 
2 case a câte 2 camere, bucătă
rie, curte, grădină, lei 150.000 şi 

Oraviţa. 

180.000. Freidorf: Casă nouă, '2 
. camere mari, bucătărie, antreu, Piaţa Iosefin • 
magazie de cărămidă, grajd, gră- , . 
dinA 1 ,i jumătate jugăr, cu zar-/ DE INCiUIUAT una JocUlllIi 
Z9.vaturi şi 100 pomi fructifieri. 2 camere şi dependinţe, 
Idem, casă 3 camere mari, bucă- de centru. _,,·"'1"'..0 

Pentru anunturile apărute in ~t cadru a se adresa la "Dacia 
telefon 1861_ (V ERA B A B N O V A) 

..... P_~-.r.t& .,Ponn:;;u. cu cele mal scumpe picioare" 
UA film-reViStă m care aventur:.&, dragostea, muzica ,i dansul 

sunt in fiecare scenă !. . . 

Capitol:. • .NoavtA. A ... t:ă.r&
toare", 

ThaIia : .. Zorina'·. 
Apollo: .,Când femeia spune 

AH PIERDlJT carnetul de liberă' AM PIERDUT oornetul de 
prof~iune Nr, 28/938, eliberat profesiune Nr. 816/938, eliber> 
d.e • SU1di~~ul Artiştilor Drama- de Sinai catul Artiştilor 

,,nu". " . 
. Core'): "Bel A1n!.'~ 

ti<ll şi Lirici, pe numele Ana I tiei şi 1 iricci, pe numele 
Galo., ~l df>clar lI.Ul în mâinile Macicaş. tI declar nul 111 
GIl'li!cu,j & ar atla.. " orWut s'!U' gă.IIl. . 
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'bul de comun!~ti dela fabrica 
de ciorapi "STANDARDle 

zis Negrea vede roşu, iar dire!'forul 
Ebrenstein Artur crede că e german 

_ armata germană 
,0mana sunt pe cale de 

JiU1,ra r~w ain barl.o
Kremlin, pre:m este §i 

il dema8ca orice in~ 
a agenţilor bo1§.eviei din 

"" __ 1"»"'" datoria pe linia 
aemnalând celor in 

de comunişti de~ 
de ciorapi ;fitarulard)J 
. Timişoara Fabric. str. 

It:.almceanu 11. 
!unc!Wrw/li'i uu. atn.. 

de buliba§ă, adică un 
fofum·factum la această 
~eaflă şi evrettl Alexan. 
warz zis N egrea, care 

III neobrăzarea 8ă 8pUnă 

4rapeluJ german ou 
că ''1 curând '00 dispa.

de pe acest drapel 
pe el nwm.ai r~1 

pentrucă TO§ie va fi în scurt 
timp lumea întreagă. 

Acea.stă îndrăzneaţă deolan". 
ţie evreul Schwarz a jăcut.o la 
data de 6 Martie a. c'I în laţa 
muncitorilor Pavel Şutu şi E· 
meric PăGurariu dela lfitan. 
dardn • 

Oei doi muncitori - cetăţeni 
conştienţi §i creştini adevăraţl 
- au adus cazul la cunoştinţa 
superiorilor lor §i prin aceştia la 
C'llnovtinta d-l-u. director Arlu1' 
Ehren.'}tein, dar urmarea a fost 
că şi-au pierdut pâinea. atât 
muncitorii aceştia, cât şi alţi 
Români din fabrică, cari şi-au 
făcut datoria denuntână inafi
gaţiile evreului Schwarz. 

Abia mai târziu) după ce s'au 
uăzut pe drumuri şi expuşi bat· 
jocurei jidanilor dela ,,Btan .. 

dard", bieţii Români alungaţi 
din pâine au aflat ceecwe era 
mai tntcre.sant in toată CM3tiu
nea. aceasta: că directorul Ar
tur Ehre'n§tein~ care-! ocroteşte 
pe comunistul Schwarz, în timp 
ce 8e laudă că el este german, 
în realitate este numai supus 
german, dar încolo e tăiat im
prejur, ca şi subalternul său 
Schwarz. 

Cazul dela ,,Btandard" consti
tuind un simptom ala~nt in 
ceeace priveşte atitudinea uno-
r. dintre evreii cari mai ţin şi 
azi slujbe importante pe la in
treprinderi, îl denunţăm autori
tăţilor. Reprimarea ea;emplară 
a acestui caz, 'Va tăia pofta al
tor jidani de ~. se obrăznici, du
pă exemplul dtJ.t de Scnwarz de
la J,Btandard'~.:.<>i>~.> I 

UN DECRET I.lEGE PREVEDE' 

monetară De lot cuurinsnl teritoriilor reuliuite 
~iB Bnsnfubiu, Bucovina de Nord ~i Moldova de Nord, loii Leul 

se vor schimba la B. N. R. 
9. (S. L Ro) _, pentru contul altuia fără o im

Oficial 00. data de putemiclre specială din partea 
I publicai următorul])e.. acestuia. La. expirarea termenului 

iru:llcat in aliniatul intAiu al prezell-

I..~Cu _pere deJa data tului articol. ~ble U. R. S. S: înce
prezentului Decret Lege, ~ de :' mal avea putere ~be~ 
Il10lIelară pe tot cuprinsUl ton~ ~1 mrculatorie în. terItoriile 
rtalipite din: Basarabia, res.Ii,Pite. Pen~ inlesmrea ~~u. 

d N td . M ld d laţiel, Banca Naţională a Romamei 
e o ŞI o om e este autorizată să Dlătească. prezen-

t - Toţi deţinătorii de 
obUgaţi, ca într'un ter

. va fiu. de Ba.nca Naţio
"'9!1OlIllImel. să deDttnă la oft· 

tatorilor de ruble ° sumă de lei, ce 
se va stabili de ministerul finante
lor in Inţelegere cu Banea. Naţi&
nală a României. 

ART. S. - Orice persoană ca.re 
va fi găsită deţinând roble, după 

lmplini1'es termenului dela a.rt. 2, 
116 va pedepsi cu cOllIÎ8CaI"ea 8W1lel 
deţinute şi ca închisoa.re dela 6 luni 
la 2 ani~ Cu aceiaşi pedeapsă 8& vor 
pedepsi ŞI uel ce vor contn.v8ll1 
IoaU vor incerca ei contravină la 
dlspoziţiunile al. 2 ~ S ale art. 2. 

ART. 4. - Tribunalele militare 
din teritoriile realipite vor fi com· 
petente d jt1dooe infracţiunile eon· 
tra dispoziiiunllor acestui Decret 
Lege. 

Băncii Naţionale 

sub lua.re de adeve
do rnble deţinute sub 

Fiecare deţiuător de 

Importul de roble es·e Interzis 

li putea face decâ.t ° sin
la un singur oficiu. 

de a se face depuneri 

1n acel~i Monitor se pubUeă §J 
lll'IIla.torol Decret Lege: 

ART. L - Importul rublelor de 
hArtie U. R. S. S. saa metal. este 
interzis in teritoriile realipite dia 

1IIIIIliiliiIIIIliIIIllllllllllIIlllIIIIliliilIIIlliiiiiiiIIIlllllIIlIlliillI1111111l1l1l1l1l1l1ll1111111111~1I11111111 

cinema "APOLL0
11 
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ind temea SDune "nu" 

Baeara.bia, Buco'riDa de Nord ,. 
Moldova de Nord ,t pe tot cupriD
sul Românie(. 

AXT. 2. - Acel care vor intr&
duce sau vor incerca să introducA 
pe orice cale ruble U. B. S. S. in 
teritoriile de mai sus, se vor pe
depsi cu inchisoare dela 2 an11a 6 
ani precum şi cu confJ.searea sume
lor care formează corpul delict. 
Complicii şi iă.inaltom se vor pe-
depsi cu. ace8fi pedeapsă ca ti 
autoril principali. 

ART. 3. - Judeca.rea contraven
ţilor este de competenţa tribunale
lor civile afară. de teritoriile reali. 
pite din tiasarabia, Bucovina de 
Nord şi Moldova de Nord unde va 
fi de competenta instanţelor mili· 
f:.a.re. Constatarea Re va f~e de ori. 
ce autoritate poliţienească, militari. 
sau civilă PJ't'CUIn ,i de funcţionarii 
insărcinaţi in mod spectaI de M1-
nisteml Finanţelor să facă oficial 
de constatare. 

ART. 4. - Funcţionarii orga.De
lor de constatare precum ,i orice 
funcţionar publfe care "" tnIesni 
contravenirea la dispoziţiunile art. 
1, vor fi destituiţ1 ~ se VOI' pe
depsi cu amendă dela 10.000 lei 
până la 100.000 ,i cu incltisoe.re 
deJa 5 ani până la 10 ani: 

To.....a ... t& ........... t1a.....c. _Y1:IIl-
tiunea încheiată intre Ministerul 
Finanţell)r şi Banca Naţională a 
RomAniei la data de 8 Iulie 1941 In ~~e~ delicioasă. pUnă de picanterii. haz fi bUDă voie. 

iii DE ~ VILLAND mai ti nări şi eleganta ca niciodată, inter· 
pe PIC ... lta eroină. Alături de ea partDerul ei D1CK POWELL 

"'--
i8e~le,-~-,-_-J--.-----D-um-. -~i-sar-~-b-.-Şl-· Ia-Ol'el-e-U-fl-·-S-d-.-m. I ved~rea RNrdării .?Dui Împrumut 

destinat retrageM' roblelor c11~ 
Basarabia, Bucovina L) Nord ş: 
Mo»-l,va de Nord. .. ~ 

- ,.... ~ .. .. ;- .. '. , 

COLŢUL MEU 

Aver:,ti8fne",te 
.. Un funcţionar al Direc

"iunei propaga.ndei, 8. fost 
amendat cu leafa pe zece 
.7il"" fiindcă a. dat J{azetelor, 
fără. a. avea. calitatea, bio-
Iilrafia unui inalt dpmnital"~.!' 

.(Ziarele) 

. In ţara, unde funcţionarul €ofa 
ţintuit locului, daci avea o ati
tudine demnă şi corectă şi nu 
linguşia sau adula pe superiorul 
său, in ţara, unde gazetarul nu. 
mai atunci efa apreciat ~e către 
puternicii zilei, dacă le aduc.ea 
laude nemeritate la gazetă. în 
sfârşit la noi, unde oportunita
tea şi valoarea unei gazete era 
apreciată de o cenzură plătită 
din visteria ţării după spaţiul şi 
locul ce o acorda clişeielor ade-
seori puţin fotogenice ale cută. 
rut ministru, după mărimea ca
racterelor ce povesteau despre 
opere imaginare ale a~tuia s'a 
întâmplat minunea relatată de 
ziarele din capitală. Minune nu
mai pentru. cei ce nu inţeleg im
perativele clipelor de faţă. 
Vicepreşedmtele Consiliului de 

miniştri, dl M. Antonescu in ca· 
litatea sa şi de ministru al pro
pagandei, a sancţionat de fapt 
un urât nărav al vieţii ~oastl"e 
publice de iert, o manierâ, care 
ne--a. dus acolo umde am ajuns ş:. 
manieră care se voia reintronată 
in drepturile sale de ieri tocmai 
acum, când sângele flăcăilor no
ştri se varsa. pentru recI.ădi!'E"a 
nu ll'Ilmai in spaţiu. ci şi ;:te nh.-
1'\ttl interior, a unei alte Ro
mânii 

Mai surprins a fost, de sigur. 
cel sancţionat. Credea omul. ci 
se ... pune bine" cu .. şeful" şi 
când colo în loc de () caldă irtrâ~ 
gere de mână, aşa cum era obi .. 
ceiul încă nu de mul~ o ameadă 
destul de simţitoa.re. 

.,Cazul" işi are semnifiea.ţia ii 
sancţiunea, de sigur. că nu e de
cât un avertisment pentru toţi 
aceia, cari nu înţeleg sau nu vo.
iesc să înţeleagă, că orişice in .. , 
cet'care de întoarcere îndărăt la 
obicei'llI'ile ma.nierele şi nă.ravu
rile de ieri 'egalează CU saoota.rea. 
înocl'oă.rilor 9i straduinţelor oe 
le facem cu toţii pentru a re
clădi, ceia~e păcatele trecutului 
apropiat au risipit. 

Ce ar fi, dacă s'ar sancţiona 
după cuvinţă, asemenea încer
că ti şi dela alte instituţii pubJi.o 
ce ? Sau s'ar pedepsi cei. ca.rl 
nici acum nu se pot desbăra de 
anumite năravuri şi a.titudini 1 . 

Avertismentul dat e o sa.ti~ 
facpe pentru presa de atitudi~ 
şi nu de conjuncturi, pent1'tl 
presa demnă, cu simţul respon. 
sabilităţii, eare nu a încetat si 
bicimască păcatele nici atunci. 
când îşi risca existenta scriind &
devărul. Ea vede în acest avertia 
ment şi un început de colaborare 
între presă şi guvern •. ~tfel, , 
cum a expus această colaborare 
Conducătorul Statului in confe
rinţa. avută cu directorii d, 
ziare. 

A. OMEGA: : 
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LA CIIINIIEIMIA CAPITOl,j 
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După un timp îndt'lun gat iarăşi Impre1lDi 

POL A NEG B I IV AN P E T O Y- I (1 H -
'0 in 

O cIramă pa.sicua.ufA, In '1 clirei desfăşurare va tine ÎDtlONa~ 
at~r.~a spectatorilor 

•• LE ill 

Zâ 

j 
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• 
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. Vestita resedinta CUisCODOIă·· . Peettru a se evită vărsare de siirrae 

din Miinst~r din Wţst~alia a fost 'frunta II [eEol: 
bombardata de aViatIa engleză II- -1- !? .... II--, . An fr· 

Aviatorii britanici n'au cruţat catedrale, OS.,I l..,a~1 UE 1, ~I 
biserici, spitale şi, azile VlClIY. 10 (Rador). _ Co- Cu toate strădaniile lui, gu~ impus 

Berlin, 10 (Rador). - Ve- tacului dat de' avioanele engleze resoondentul wrentiei D.N. B. v"" ....... I ........ ___ .. - ..... __ i.. •• L~ ,.. ",- -y& - .... ~ ... 
8tita resedintă episcopală Milo. ~ ___ A ..... __ .. - ." -~--- .... T_H. -- "ntJtSUUlJe: mite acestor trupe intăl'iri sufi. rea armelor· 
~ UJ.Ll vy~~aHa a lost zilele ferind stricăciuni importante Din sursă competenti. se c.o- cicnte care Je..ar fi pel'lllis să vernul franreL a 
aee.frt,ea obi~ctul mai multor a· a">'I.t la Zl'darY l'e cât s. i în interior, '. W . ă d' '1 tori7Je7.e pe .S!'ellL"-l'>llh,1 

tacu ' , d' ~_hA ' \A munlC8.: De o lun a ZI e tril· 04ntinuelupta. ceară încetarea 
rl aerIene In p~~ aVla- a cărui mare valoare este cu- Le fIii • • -~"'L1. 

ţiei britanice. După cum se ştie, noscută în toată lumea, Cu toa- pele noastre din vant se a In dorinţa de a nu ..mal oontl- limţilor. 
oraşul MUnster are un mare nu· intr'o luptă înverşun!l.t.ă. pentru noa o dăun.ătoo.re varsare de In acest sens a fCJS! 
Jnăr de biserici. Catedrala şi bi- te că luna lum.illa. ca ziua şi vi- a afinna voinţa Franţei, de a ft- sânge; într'.o luptă din zi în 2Î Ma.rţi o intf>1"\'f''ltie . 
serica sf. Lambert sunt cunos- zibilitatea era perfectă, englezii sigura apărarea teritoriilor În- mai inf'>gală şi pentru a Scurta mffiiuJ co'lsulului EI',:mn. __ 

cute dincolo de frontierele Ger- au bombardat cu acelaşi prilej credinţate protecţiei sale. suferinţele pe care războiul le-a telor Unite. 
~aniei. Două. din aceste monu. un spital şi un azil de alienaţi 
mente sfinte au fost lovite de prevăzute in mod vizibil cu 
mai multe bombe' cu prilejul a· semnele Crucii Roşii. 

~_._._.~._._._~_4!....._._ ..... _ .• ' ..•.... • · ...... 
La Roma eonsidpl"ă eă: 

Ocuparea Islandei 
. ',este' o provocarea a guvernu!ui 

, U. S. A. pentru deslăntuirea răs
, " ~ bQâu~ui contra Axei 
D. ROOSEVELT CAUTA SA PROVOACE o REACTIUNE 

HELSINKI, 10 (Radar) ....:.:. 
Corespondentul agenţiei DNB 
transmite: 

Inaltul comandament al for· 
ţelor armate jinZandeze a dat 
Miercuri seara următorulco~ 
municat: 

Pe frontiera de Sud est acti
vitate de recuMa~tere ca §i tra
geri de fărţuială şi de artilerie. 

Trupele noastre care înainte· 
o.ză în direcţia Lahdenpohja a 
cucerit o zonă de 10 km în Il-

dâncime dincolo de frontieră, 
capturând 8 tunuri~ ~n mare 
număr de mitraliere şi alte ar
me. TOO"te ~ncercările inamicu
lui de .a reacţiona au jost res
pinse cu mai mari pierderi pen
tru ei. , 

In seara de 8 Iulie trupele 
noastre distruseră 41 caTe blin. 
date. 

Pe frontiera orientală opera
ţiile au continuat în mod siste· 
matic. 

iinland 
Am ocupat un 

calităţi inamice 
Oontikki, Kostames ~ I 

Forţele ~tre 
scufundat în ultimele 
5 vase' inami.ce printre 
vase mari de transprm 
culegător de mine de 
mativ 5000 tone, alte 
au fost serios avariate, 

GERMANA PENTRU A FACE PE VICflMA 
: -~ 10. ,(Rador.) - acu'"l reşti şi cusute cu aţă albă. Ai-gu
parea Islaudei de către ,Staţ~le ~e.ntul l?rincipal al guv;rnu1~ 
Unite, scrie redactorul diploma- din Washington care pretinde ta 
tic aI agenţiei "Stefaniu

• este ocupă Islanda pentru a împie
eotnSiderată la Roma ca o nouă dec.a o eventuală acţiune germa
provocare a guvernului din Was- nă in vederea acapară.rii de că· 
hington pentru deslănţuirea răz.. tra erarhia acestei poziţii strate
boiului contra Axei şi ca un gest gice înaintate, nu stă. in picioare 
de colaborare cu bolşevicii dela deoarece insula era deja ocupată 
Moscova. După ce a vorbit fără de forţe britanice. Iluzia că Sta
să poată aduce dovezi despre tele Unite vor evacua vreodată 
pretinsele planuri agresive şi Islanda o lăsăm acelora care V'O

euro pe de altă parte Islanda se iesc să creadă in ea, In ce ne pri
găseşte intr'o zonă pe care Ger· veşte socotim că nu este decât 
lJla.nia a declarat--o încă din Mai o singură ţară a cărei hrăpărea. 
zonă de război, este absolut clar ţă poftă. de teritorii s'a arătat 
că. prf"!"edintp1e- ~OOSE>VAlt (lAnt&' "'o:'" H:' <Ma ..... <>""'" a. Ol. ... c,cl\n UIlII.I! 
,00 mma ştiinţă să provoace o re- şi aceea este Rusia Sovietică, 
acţiune germană nentru a deda- Aşa dar· sub imnulsiunea lui 
1'8 aooi el a fost vietimll nnAi 'Il_ D~~ .. -.-.. H hnp.ala.U;:,u1!Ul arnen-

................... -.......... -. 
Forturile noastre dt 

5ttă au bombardat fără 
vasele de patrulă ~ , 
inamice făcând 8ă 

VIATA SENATORULUI WHEELER in noaptea de 9 Iulie 
tant depozit de munijii 
nul din aceste torturi. , 

A. 

In primejdie Activitate 
artilerie în regiun.f4 

. greslunl şI pentru a putea pl'e· can isi are exoansiunea terito
mnta ca d~fensjv a-cest război rială Întreruntă după !::eIălalt 

. ofensiv ne care Îl pregă,t.eşte de nreşeifinte în aceiaşi familie. 
mult si 00 care vrea cu orice Dl'f'.ţ Theodor RoosevE'It, ea bate a
să-I desJsnţue. Dar justificările r.llm imperios chiar la porţile 
Casei Albe sunt absolut copilă. Europei. . 

ISlanda a fost ocupată inainfede 
lIul1l'carea . mesajutui drui Raosevelt 

NEW-YORK, 10 (Rador). - de transport ale flotei americane 
Corespondentul agenţiei D.N.B. sosiseră în acel port şi debar~ 
~smrte o telegramă primită seră trupe cu mai' multe ore inaw 
de "Unih>d Press" din Eykja,ik inte de publicarea mesajului 

lare arati. că vasele de război şi preşedintelui Roosevelt. 

WASHINGTON, 10 (Rador)'. 
Corespondentul agenţWr D. N. B. 
transmite : 

D. Ear]y, secretarul particoh,r 
al dlui Roosevelt, a comunicat, 
Miercuri, că d. ChurchiH a, trimis 
preşedintelui Roosevelt, Un me
saj. În care:face reprezentări pe 
lângă. acesta., în legătură cu o 
declaratie - făcută ]a 31 Iulie 
- şi privitoare Ia trimiterea. de 
trupe nord-americane în Islan,. 
da. 

Primul ministru englez decla~ 
ră, că. guvernul briUJ..nic a, luat 
cunoştinţă, CU nelinişte, de acea-
sti declaratie. care ar putea pu· 
ne in primejdie vieţi omeneşti. 

Mesajul nu menţionează nici 
~_ ....... __ ..... -.... 

Bucureşti, 10 (Sm). - A fost 
instituită câte o comisiune de e· 
valuare a bunurilor rămase tlela 
~ennani în judeţele: Tulcea, 
Consta'TIţa Rl'ldăuti, Suceava, 
Câmpulung, Baia, Dorohoi şi 
Botosani. Aceste comisiuni lu
crează dună instrucţiunile Cen· 
trului naţional de românizare. 

re .-.-.~.'.~ •••• -.-.-••.•.••• -. e .... ·-_-~7~'--_-_~_-__ - - - --_ •••• -.~ .. 

bnUidul dintre lquadur 
si Jleru UD fi, aplaoat! 
NEW YORK, 10 (&ador) - este gata. să respingă până Iar dorului republicei Peru se ara· 

Corespondentul agenţiei DNB ultimul om agresiunea Perului. tă. din cont.ră, că republica 
anuntili : Intr'· )"'" un (.omumcat al ambasa- Equator este agresor. 

Informaţii de ~resă. venite ............................... -•• -. 
l' New York din Washington 
afirmă ci d. Sumner Welles 
subseeretar de 'Stat la departa~ 
mentul de stat, a avut O confe
rinţă. cu ambasadorii Argenti. 

SupUSi jagonezi aruncati din 
tren de către ofiteri sovietici 

nei şi Braziliei pentru a studia HSINKINK 10. (Rador.) _ Co- Manciull cu'o întârziere de 120 ore. 
posibilităţile de a pune capăt l'espondentul 'agenţiei DNB," Călătorii au povestit ei au fost 
conflictulu~ de frontieră dintre anunţă.: l' ~oltaţi de ofiţerii bolşevici, iar 
Equador ŞI Peru. Un grup de 82 călători, care 1 japonezii, cari se găseau în tren au 

D. Alfaro ambasadorul Equa- venea deJa. Moscova, plecând de fost şi Izgoniţi din vagoane chiar 
torulut a declarat că ţara _ sa .~olo Marţia trecută, a sosit la în timpul mersului. 

ll1l nume, dar agenţia. uAssooi.a.
te(} Pres,st, crede că. el priveşte 

pe senatol'Ul Wheeler.' , 

unde a fost distruse 
oare de asalt şi depozite 
niţii inamwe. . 

DIRooseve 
'este hotA .If" QĂ inăb 
grevele . prin, forţa, a·m~I~la 

NEW.VC&lnl',10 (DA..l .... r). -

Corespondentul agenţiei Hava.s· 
OFi transmite : 

,.New-York Times" află din 
Washington, di. preşedintele 
aoosevelt ar fi anunţat, ina.intea 
fruntaşilor Congresului, ci se 

autoriza. utilizarea 
pentru a pune capăt 
industriiJe apărării 

linia lillJmit-
şi 21 trenuri sovietice 
truse de aviaţia e~"'",!l·.J<.e1 

Berlin, 10. (Rad'Or.) - In afară bombardate cu 
de atactLrire suoce&'Ve pe care le dă Jitomir-Kiev şase 
....::n::u .unpotrlV3 8.V1aţiei sovietice. CtiStruse iar linia a 
aviaţia ger:tnană a continuat la 8 tn mM multe punde. 
Iulie Ctl succes operaţiunlle contIs si Nevel 15 trenuri care 
ina.micului in vederea sprijinirii tau trupe şi mărfuri au fo;: 
a4iunilor armatei germane te- diate pe linie care a fost Il 
restre. Astfel mai multe linii ferate treruptă. in mai multe 
importante ale bolşevicilor au fost gropi &dând făcute de 

Turcia a remis Angliei 
notă energică de pro 
. ANKARA, 10 (RADOR). -lPIEREA .mlllttillall!lall 

CORESPONDENTUL AGE...~- SE AFLA, CĂ . 
fIEI D.N.R. TRANSMITE: TA ESTE OONCEPl;"tA 

IN LEGĂTURA CU NOTA TR'UN TON EXTREil 
DE PROTFST A GUVER~"U- TEGORIC. 
LUI TURO cu PRIVIRE LA NOTA A FOst 
ATACUL BRITANIC CONTRA GUVERNULUN B:RI'l'! .. '''''''LrnL04 
PORTULUI ADALIA ~I cu mI. 
SCUFlJNDAREA VAPORULlJI PRIN INTERM1W 
FRANCEZ t~A1NT DIDJER;'. STRULUI TURCIEI LA 

IN OERCURILE DIN APRO- DRA. D. RTJSTIJ ASNA. 
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