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=a DIB1WIOR ŞI PROPRIETAR: 

sti .. lin 1. Ştefănescu .. ' .;i . Toti' trebue să păstrăm inct"e-' 
derea în drepturile neamului.. s' 
ducem o luptă de credinfă" de 
muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă. 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă 
dreptatea străjueşte lumea. Sl 
dreptatea lumii va fi dreptatea 1 

noastră J 

-
REDAC'.OOABE-ŞEFA: 

Clora-Slef~a -F~i iEDAC'fIA ŞI ADMINJSTBA'fU.: 
~r 

da Em. Ungureanu, colţ cu 
, Eugen de Savoya, Timişoara 

,"on! 39-36. 
G..,ft..,.,ft' ION .4.NTONRSC~ 

telefon tipografie: l. 4-69. 

~. ~turesliul a lost bombardall3Joioanele. tomâne,d',i german6 
• ~e" călre . aviatia sovietică a~ di"r:~,. eid de. ~1!r~fJizi~RarfJ 
;':' unt: 4 morţi, 12 răniţi şi 9 " depoz'te de mu""". ,nam,elJ 
~~. imobile dărâmate şi avar.ate 
~l BUCUREŞTI. 27. (Sffi.) -IN 
~l: iEAŢA ZILEI DE 26 IUNIE, 
, . j lE ORELE CINCI ŞI JUMĂ· 
~' TE ŞI ŞAPTE, AVIAŢIA INA· 
:~, CĂ A ARUNCAT ASUPRA CA
~l· 

PITALEI 14 BOMBE, CARE AU 
PRODUS URMĂTORELE VICTI
ME ŞI PAGUBE: 4 MORŢI,. 12 
RĂNIŢI, 6 !MOBILE DARllLlTE 
ŞI 3 lMOBILE AV ARIATE. 

BERLIN, 27. (Rador.) - Agen- de aprovizionare importante ca şi 
tia .. D. N. B.'· transmite: coloane in marş. 

La un Joc ca avia.ţia germană Puterea ata.ctuiIor aviaţiilor ger. 

germa.ne şi române asupra mar 
multor depozite de muniţii pe jăI\ 
mul de Nord al mArU Negre, n 
fost deosebit de eficace. 

Cu acest prilej depozite întregi 

avioanele româneşti au atacat şi mană şi română, a fost atât de 
bombardat portUrile de ră.zbei So- mare incât după puţin timp toate 
vietice din cele mai importante de ciile de aprovizionare ale arma.tei 
pe eoaata de Nord a mării Negre. sovietice au fost distruse sau fă- de obuze au fost aruncate in &(jf 

lt .................... ~·· ..... • ... • .... • .. ·~· .... • ... • .... • .... • ... • ..... ·~ ....... ,... ...... ~..................... Escadrllele gel'Dlaoe au bombar- cUte mutiHzabile. până sos departe intr'un joc de Uo Il - 'r .... ~ : I dat gă.ri şi răscruci de drumuri căi Atacurile efectuate de aviapîle tificii unic. :" apa IUS UD r"'~1 un meSDt •••••••••••••••••••••••.• ' •••••••••••• -.:-.~.-.-.~.~.~ 
Q, adtesal', lumii" mlleUi·1 d . \J t·· ' ' ')' dela 
I ROMA, 27. (Ra4or.) _ Du,.. Vdticanului~ un m~j adresat' n epar a~ea~, eyrel Of , sate 
'1ÎC31iiito~re~ de ziu:a Sfinţi-- lumii intregi.. ~. . . .... este o masura care s a luat pentru 
" Apostoll Petru Ş1 Pavel.. Tema acestU$' mesaj va It.... d _ . 
. ~ ~Piu3 al12-~ va ros~i, la ~,i"'.terv~ţia providenţei .!ivine înJaturareae:ementelor u b Ioa s e 
li ofonul postuluI' de radto al sn evemmentele omenqt$. d i ' - ti ..... 
. • •••••••••••• _ .~ •••••••.•• ~ _" ~ - . ,n V.I a" a r ur~,a a 

)f!lut .UROr:nUDice dÎnCHDitaIă:a~=~m;Ej :!=t~~!=":: =~~=~= 
, C8.l'e 1()(l1J~ În corn"n",1 ... JIoH .... .1A M.1,,,uril.,, J_t.<> d-o do. eooo,...,J TUWODuua,'n :spaWJe Il'OIltnlui, 

" e 'au !Cerul 'săfle Iri.ulse la. din Moldova să fie indepărtaţi. Antoll6SC~ privesc, după .cum se iau astfel de măstui de poli. 
~ . ., l •. · f AceIaş regim se va aplica şi al- arată oomnnic;atul de mai sus, ţie militari pentru a se asigu~ 

mun«:a c:aDlpu u. pentru a aJuta tor iJDutmi. . .'" pe e\ll'eii din Moldova. Ace$te secretul opemţittniIor. 
fa.Dl.iliilor c::elor ple.:a,i la datoria •••••••••••••••••••••••••••• _.. ~ .ragim se va aplica, pe 

f BUCUREŞTI, 27 (Sffi). _ liilor oolor'plooaţi la datorie', să 
: general V oiculescu, ministru le dea voie Ei ajute la. munca 

etar de stat la Mun.că., a câmpului. D. general Voieulesco 
. 't, din partea Căminului de a aprobat oo~erea micuţelor nce-

'ee ,,Principesa Maria", din niee, ca.ri doresc să-şi sacrifice 
'tală, o adresă prin a..re cere va.canţa şi, prin truda trupuril()r 
mizatia C3 uoonicele şi per- lor fragede, s.\ aj~ familiile a

ui CăminuJui, în dorinţa lor celor. care luptă. pentru iD.tregi~ 
re de a veni in ajufurul bmi- rea Neamului. 

••••••••••••••••••••••• 
iSlnren in ItOla BrilaRim 

· 'deID' § i b r. alt D t ';'.;-
LALINEA~ 27 (Rador). -
v:eapondentul agenţiei ,,Ha
!·Oţi" comunică următoare~ 
: V'a.sul purtător de avioane 

, ~us" a sosit la. Gibraltar 

având pe borel '18 a~ nBpit
I~ şi ~"ca;tcUi~. 
Două subma.rine au pără8it 

rada Gibraztarului luând dir8C'o 
tia Atlanticului. 

............... ~ •••• ~.·"-'-.-.-.I 
~ntrul induslrial Leningrad 

de două zUe continuu bombardat 
8erlin, 21. (Rador.) - Din 
"competenti se afli că 

~trele industriale din Lenin-, r-. ........... .. 
Uarmă aeriană 
': Ja BUdapesta 
'BUDAPESTA, 27 (Radm-). 
t, după, a.mia...""ă deJa. ora. 16,15 
lnă la Ol'la 16,25 a fost dată. a
~~ 1& Budapesta. 

grad, au fost supuse, in timpul 
ultimelor doui zile, unorviOo
lări aeriene. 

La Leningrad ee aftă. mari 
uzine lMtalurgiee, instalaţii de 
artilerie, C din cele mai mari, 
uzine de celule de a.vioane, o 
fabrică de explosivi ea şi nume
roase uzine de utilaj, ceeace 
face din acest oraş un centru al 
industriei de război al Rueiei 
So~ ~ 

GesIul oafrioUc al lunctlonorilor . 
măsură. ce se va simţi nevoie si 
in alte ţinuturi. . 

Se dO'W'ldeşttl, prin această ac
ţiune, că d. general Antones~ 
care ooma.ndă annala pe front, 
in războiul pentru cucerirea 
drepturiior nmtstre şi apăra.l'~ 
civilizaţiei Împotriva bol5evis
mului, oonw.nă. şi in interioml 
ţării Ittpta naţională prin indo
pă.rtarea elementelor dubi'oase, 
ce s'ao înfilt.rat in viaţa noa~ră 
rurală. 

. AdminisfrnUei linanciare Hunedoofo 
Bucureş~ 27 (Sffi).-D. ge~ 

neral N. Stoenescu, ministnl;l de 
finanţe mulţumeşte pe această 
eale, funcţio,narilor Administra,. 
ţiei Financiar'~ de incasăJri şi 
plăţi Hun.eOO8.m, pentru ·gestul 
patriotic :fllcut, dooâ.nd salariul 

pe o zi pe!Dtr.l irufiinţarea unui 
fond din care să se repartizeze 
premii şi ajutoa:re ost~ilor care 
se vor <tstinge tn· luptele pentru 
desro birea fraţilor noştri şi îm
plinirea drepturilar neamulu.i. ............................................... ~ .. 

Muncitorimea româna sia alături 
. de ar mat a care luptă pentru 
desrobireaBasarabiei şi Bucovinei 

In CapitalA s'a ţinut o mare adunare la care 
a Juat parte şi d. ministru gen. Vofeulescu 

BUCUREŞTI. 2'7. (S. L R.) -1 Cu acest prilej ŞÎ..aq exprimat 
Acum câteva zile a fost publicat, adâDca lor convingere in izbinda 
indemnul adresai de eL ministrn deplină a ostaşilor cari luptă pen
Voiculescu 8Ubsecretar de Stat la tna desrobirea fmPlor basarabeni 

muncitorii din dosul frontului, ip 
vor face intreaga. lor datorie, 
printr'o 1D1m~ maiincordată. prin 
desăvârşită ordine şi prin adânca 
dragoste de iară. Rege tii Con
ducă.toml Statului. 

Muncă., către muncitorii rămaşi ÎD 
1IZÎlle, ateliere şi mine. Acest apel a 
.,rodus un puternic ecou in rându
rile muncitorlmii ca.re a răspuns eu 
.mceritate apelului adresat de mi· 
nistrul lor. Dovada inţelegerii de 
către muncitori a apelului d-lui ge
Jlflral Voieulescu o constitoe adu· 
:P&l"M car.e a fost ţinută la Camera 
dfl muncă din Capitală, unde au 
pa.rtÎcipat reprezentanţii: meseria
~lol', patronUor, ai funcţionarilor 
particulari l'IÎ ai muncitori,lor din in· 
duQte ti eoJPe&1. ~, t' :. 

I}i bucovineni, lncredinţâ.nd pe d. 
ministru Voiculescu că vor face 
cele mai mari. stor1ări ~ că, astfel, .. -.-.. -_ ................... -.-... . 
D., prof. Mihail Anfonescu . 

vorbeste aZI Ia radi~ 
BUCUREŞTI, 27 (SIR). -j v. o. rbi. la posturile noasire cic 

Astăzi, la orele 14,. d. profe~or radio, de8pTe: ,Jnchinara e
Mihail Antonescu VtC6 pr~edtn~ foilor deBrobitori'-' 
t8Ze ~ui ele mt.n~tri.. \)(1 • t> 6. 

n( 
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~umerDase.mon~de de aur d~SCODe!!fe li N FO R mI ATi U 1\1 Î 
la miii mUlle persoane din BrGIIa 1HIIIJIIUlJIIIIIUlHUlHllIIIlllUIllUlUJJIUIlIWIHlllllllllllllllnlIIIIIIIIUtllllllllllllllUlIIIIIIII III11I11I11HI II 1 IllWllIllllJlIJUllillllilIlIlliHlIIlIlIlMlllllilIIllllllllIIliUlllllllllllllblill 

• ABONAIUENTE: Pe un an Biroul Populaţiei pentru a 8eJcadie Virag de 62 ani ii.-:. 
tS.urul ~onfi§cal e 'in 'Valoare - 600 lei; pe şase luni - 300 anunţa, apoi, cu dovada ce o liat in' Timi~oara, Bul: c~ 

de e:i.lCa ~oo · · 1 • lei; pe trei luni -150 I~i; pentru vor primi", &i treacă pe la. 8ec- Sylva 72. Cauzele Sinucid~ 
, 7C ..... el instituţii de Stat şi întreprin- toarele t.mmini8trative ale Pri- se c~. l1:; 

Briila, ;G 1. - D. prim Pl'Ocu.- de aur veclu de provenienţă. dU- deri particulare ~ 2000 lei. măriei~ din cartierul în care --o-
. l'licolae Oprişao, şeful par- striaocă. iar ;a secundul 61 InO- -0- s'au stabilit} spre a 8e înscrie Ohestura poliţiei 

lui ~,-,~ .... t, a t1.-5(' sesizat '.lede de acela.ş.i fel, toate in va.- Pentru intregul mate~al apă- pentru aprovizionarea cu ali- în:c:unoştinţează pe toţi 
Ill .... "T'un U~li .... l~, că la. mai mul- loara de apr',)xirnativ 700 mii lei rut in acest ziar - fără semnă- mente. mi ace8tui municipiu că 

persoane .0!1n localitat.e posa- Aurul descoperit a. fost con. tură Sa.u CU pseudonim - ras- -<>- obligaţi să aibă asupra lor 
W însemnate cantităţi de 1i!1I, fis cat, iar posesorii lui a'duşi la punde numai d. Const. 1. Ştefii.- Trecătorii au descoperit eri tele militare. AceMta, pentru, 

care nu le-au declarat Bancii parchet, unde li s'a luat perso- nescu, diredorul nostru, care e seară cadavru! unui om strangu- l~. UŞU7 a situaţia cu ocazill r; 
aţianale, ,cum obligâ legea, nal declaraţii de către d. r!'im t{lţouată şi girant responsabil. lat intr'un pom pe malul stâng zulor 8au a altor împrejuri., 

, tru a-l trafica pe piaţă. procuror Nicolae Oprişan. -o- al canaluhli Bega, lângâ podul -o-
Cu facerea primelor eercetă...'i Atât BfUllO Scl1wat'lz, cât şi Persoanele cari au tJenU mai nou, din ~lrtierul Josefin. Fă- ~rg~ele poliţieneşti au . 
foot delegat d. COIUlSar CoilSt. batrânul 'ruldnschi, pretind in- recent la Timişoara şi nu au cându-se cercetări de către or- pe mdIvIdul Petru Kis din F4 . 

:rgescu, şeful poliţiei judi- să. că. nu făceau trafic cu aurul fost înscrise la recensământ} ganele competente, s'a constatat dori. str. 24, Nr. 15, care PU!!I 
&re de pe lângi parchet. ci-l păstrau ca aminul'e, conside- sunt invitate să se prezinte 7.(1 că strangulatul este şoferul Ax- la butoniera hainei o 

liPsa, secon:1at de mal mulţi u· rândtA ca bijuterII ",~.">' , '-.~~~ .. ~,-,> .. "" .......... ~ ..... .u., ...... ' ••••• ,. roşie. A fost ar~stat si 

'. a făcut ieri noapte desci!l- A mai fost interogat şi tână- MIC A P U B L ICI TAT E ltţjE.\i spre cercetare •• 
ti la Bruno Schwartz, din str. rul Bepo Hirscbfeld din str. Da- -o-
• V. Parloo 38 si la bătrânul nubiului 1, bănuit că lucra ca in- _, Sâmbătă 28 Iunie, orele 1811 

Avra, TulciS'chi, din lJ-d:11 termediar ill operaţlllt""1ile celor avea loc un Recital de Canto 
193. ' doi posesori ai aurului. Apare in fiecare zi. Minimum 10 cGviute ?rganizat de tenorul N. ~ 

La :primul s a găsit 16 monede Cercetarile sunt în curs. Anunţurile în schimb, preţul dublu, ia.r cel& cu clişeu ta.rlf spe- !A~~'!':~~~ ~răşenesc ~ 
_-... •• ••••• .............. ......... ... cial. Orice RDtmţ cerut să apară. În altă rubrică decât cea res- de 25 ani d' e can'er~a rt' " 

t ' . ~ t ~ .lubl ,a a lstiea, pcc l~a, se aXeaza '" u. program vor dif ' 
Anunţuri.le pentru rubricile "CEJUi~RI DE SERVICIU" (Mena că.ţi.din Tosti ente , VIZ 
jere) nu se pot publica cu adresa 6 exactă ci numai adresate Gounod, Martiny, Ed. Zelk 

OJicial de vânzare Itf. A. T. din Tim;şoara 1. Post Restante sau la Ziar. Brediceanu, Em. Monţia 
S". J\.ferc)' No. 2 in a'ară de spir' alb şi spi" de --.--------------------- Floreseu, Leon. ' 
a,s a mai pusÎn 1101lZa'8 ŞI faică vecfu~, nUiaro'ă Tel. 18.61 ,.» ACI A l' ELI X'" TeL 18.61 
efe prune. Pa'a'ul B~cii Albina. Tel. 39-62. 

~t1Mti:j~~tr.;l~ai~ 

,lA C IflNllE IMI A ,1r IHI A l fi A" 
u 111tIfII11II1111 H 111111111 i 111.IIIlIIUlIlIIIIiIIlIIIIII! 111111111111111111 N 11I1I~1IU1I" 1I11il111! 1 r 1 i I1111111111111 i 1111111111111111111 

Incep. repr. 3-5-7-9. DmD. şi sărbători şi la ora 11 a. m. 

_m~;:ma&G~~~Z~~ 

I(~IN"EIMIA "COI~SO" 
'-------------------------------------------

ce1ie mai fantastice realizări americane. 

~imişoara n, str. 3 August 1\r. 25 (vis-a-vis de P-ţa J,Coronini". 
P<1ijlooitD iQ('heio:r~ mielegcriloJ: do vanzaJ:o-ouanpararo $'1 do In.ehldoro 

a imobilelor, in condiţiui:.i foarte avaptajoase. 
VANZABI: Case cu câte 1, 2, 3, 7, MOŞII: 50-90 jugăre Hernea-

9~ 111~~uinţe ~ circ. n, Str. Ov~- cova; 2 jugă.re, hotar Moşniţa-
diu, 'lltu MalOrescu, Moldo7~:, N ~ L t '. 152, 176 191 t' 
P IrI d L . 1 oua. o urI. ,S J. ummer, an a, unm, 'ro 
Bontilă, Gh. Asachi, HOni~; cir<; patra ţi lâ.ngă gara Fabrică. Oca-
ro: Bulevard Clemenceau, Re' zic rară: Moşie 52 jugăre arabil, 
gent Buzdugan, Eneas, 3c1'o- lângă gara Strehaia, jud. Mehe· 
bişte, Crişul, Cavaler Martini; dinţi, cu conac boereac (vie, in, 
~:-~ ~-. i':Sh_.J.- 9:"'--<, ""-'-, orz, ovaz, grau, porumb, zarza-
Fratelia, centru tramvai; Buz!a~, 
cu restaurant, grădină; sală de vaturi, 20 jug. pădure de 22 ani, 
mese, locuinţe, tJivniţă, lângă exploatabilă, drum petruit, bun 
parc. pentru orice vechicoL 

Pentru anunţurile apărute in acest cadru a se adresata "Daeis Felix", 
telefon 1861. 

_ RE = tn_nILa __ .11 __ • _____ _ 

ANGAJEZ bucătăreasă. Dr. Krau.sz DE VAN ZARE o casă nouă cu etaj 
I. Str. Paulescu No. 2. (Casa ,i atelier, grădină. de flori şi le-
Linoleum). guru, 

rUTUNGERIE Modincea, Bul. Re
gele Ferdinand 3, caută pentru 
i=ediAUi. o.nsajo.ro, tto.ctUo!jrafă 

CU practica. De preferin ţă să 

CAUX cameră m.obilată ln Cetate, 
mt inf:1"l'LPA g"'fUL_ti. .A.a.r-a la 

ziar. 
cunoască limba română ,i ger- ---------__ _ 
mană. 

_ .. ~ .... . \" '.i , i 111 ih','ţj.~' ~, r 1.11111 
lLdll'ln h fly,a r!~tf.ţ n~~, 
r 1l i fii 1~'!J)i I~, Chlll..uI~H' 
:l~!lj'jI'J lJl,!t~ It] !iJl'li .. lt!i, al tJl/,t:! 
ItI "-1) fi ! ], (J 1 1 Ilv ~ ,Li ~r\.! 
~rF ''''1'.1 '/1 ~ ~,t (", 1~IHi 1,1811; 
d~ 1'" 1 ("'~ ~ 'f,.. r, !. ,. ,', ,U "1 II 
tr,..rJţ'. utlM ........................ 
S' f'Le~l.()..eD.l.t 
UllHIKllllUlllllllllllllllillHUlllllllltHllfllllllUlIMfI 

CINEMATOGRAFE 

Capitol: "Cine a ucis". 
Thalia : "ladul Ingerilof". 
Apollo: "Fata mea e un 

ge:",,". 
Cors(): Buffalo Bill 

pieile Roşii. 

1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiUliIIIIliilIIIlllIIIII 

LA CINEMA 

, Â IP' O IL ILO" Itlr .. _ 
PROFESOARA, dau lecţU de pian 

,i meditaţii - pentru cursul in-
AL)! DEPUS UN PREMIU DE LEI ferior -la orice materie. Preten-

5000 In cancelaria d-lui dr. Sava ţiuni modeste. Adresa la ziar. 
Felita mea e UD În~~1 ,~~~ 

~ 1 ClI:' 

Op6lă complect~ partea 1 şi fi-a. 

RaPl"ezentaţiile incep In orele 3, 6 şi 9. 

Iorgovan, str. Cavaler Iacobici ___________ _ 

Nr. 2, pentru găsitorul cinstit, 
care, in zorii zilei de 17/18 Iunie 
a găsit între Piaţa Axente Sever 
şi cafeneaua "Palaee", o broşă 
pătrată, cu diferite pietre mici, 

cu 

colorate. 

Al''! PIERDUT Buletinul de in- RALPH ARTHUB 
scriere la Biroul de Populaţie şi GERA-WINE 
Simerla. Cine n găseşte este nI

gat a-l preda la Poliţia Simeria. 
Terezia Duma.. 

Uu film în care generaţia de 
nu poate înţelege 

de azi. 

IDllHlllllllllIIlllIIllllllllllllllllIlIIllllllllllllllllIIlllll1IIIII! 1lllIlIillllllllltllllllllllllllllllllllllllll!1111111111111l11IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII ~1I111111111111111ll111111111111111111111IWI!!1II1111111111111111111111[lllnlllllllllllll~jlllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllll1IIIlllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:~~ 

LA GINEMA"CAPI'TUL" 

In a.cest 
vorba de moaxU 
misterioasă a t~ 
Krougcr "regole~· 

briturilor" 
O interpretare ex~ 

lentă! 

cunoscut în rolul si: 
senzaţional "Jud 

Stiss" --------Repr. 3-5-1~: 
Dum. şi sărbători ~ 
01"3. 11 8. m. 



;:. Allu! XVII. 1941. Nr. 2290. ECOUL ________ ~~~e~ ____________________ _ Pag. a 

I """ - .:n""'" - "-__ asur. ue aparare paSIva 
: Declaratiile dlui primar Eugen Pop 
ii:;: 

Eugen Pop~ a pri
jl6 reprezentanţii pre
cărora le-a făcut ur
declaraţii cu privire 

de apărare pasivă 
trebue 8ă le ,cunoască 
wcuitO'l' al . municipiu-

a~urilor aerie~e. Şi s'a, dovedit in I băut, in ca.zu~ că reţ,eaua de apă. nu 
atâtea c:azud ca, dezaatrul. fOlt ar mal functiona. Vasul IA. fle bine 
CU atât mal redwI. cu cât populaţia. închia ,1 apa e bine el fie fiartă. 

eât la anunţut poliţiei că pericolul 
a trecut. 

S' nu se duci la locul ude au 
căzut bombe, s1 nu se apropie sau 
sA punl mAna pe bombele neexplo
date sau pe resturile din eeIe ex
plodate. 

b) Nu ţineţi ia c-a.te ... Il 
apropierea lor eaD~ 1DIIIt": 
oleiu. sau carbor:a.nţl. '-eanttt4t8_ 
strici necesare, adipoet1ţ!.le la 
gropi săpate In curte saa pidId,' 
in lăzi cu nisip, in subsoluri, l!I8a le 
imprejmuiţi cu saci de nisip .au 
lăzi cu pămâ1lt, pentl'll ca ele HA •• 
alimentcZ8 eventualele inoeDdii., 

a fost mai oon!,.dientă. dbdu-,i PROTEO'fIA COPIILOR 
seama de importanta şi seriozitatea 
măsurilor de Apărare Pasivă. ce 

de azi na se restrâ.nge 
front, ci duşmanul, cu 

moderne, caută. 
şi asupra. populaţiei 
terorlzâ.nd prin hom

aeriene, in special ora.-

moral !fi material, pro
aruncate din avion, 

iar victimele omeneşti 
nt: ~l1t mai numeroase cu cât 
er popnla:tiei, din punctul de 
c:: Il fjJmportării în astfel de 

mal neglijatA.. 
!iri cari. - indiferent că 

sau nu beligerante - au 
~ ani de zile înainte de în
lhboiulul. pregătirea po

'in direcţia apă.rării oontra 

trebueso wmate. 
La. noi, Comanda.mentul Apă.ră.rii 

Antiaeriene prin orgaJlele sale, a 
inceput instrucţia populaţiei civile 
de mulţi ani, IntrebuinţâDd toate 
mljl0800le pe cari le-a. crezut din 
cele mai eficace. 

S'au organiza.t cursuri apooiaJ.e 
atât pentru formaţiunile de Apă.
rare Pasivă. cât şi pentm popu
laţie, s'au tipărit~bl'OlJiurl. s'au orga. 
nJza.t exerciţii practice de zi ti de 
noapte, şi s'au dat' instJ:uciiunl in 
repetate rânduri prin ziare şi publi
ca.ţlonL Este necesar" ea;. mal ales 
acestea. din urmă, să fie mereu rea,.. 
mintite şi in special eând ceuuI 
reparirii nedreptăţilor. prin noi In
şine, a sunat. invităm deol intreaga 
populaţie a municipiului. să dea 
cea mal largi atenţie ~i ai 1ll'I'DeU 

întocmai sfaturile ce-i dăm mai jos. 

mufiarea fum!celor "Interăoare 
·" ......... IH toate gca.murUe 10-

birourilor, ateUerelor etc. 
neagră, in a,a fel ca niei 

1,' DU pătrundă in afari. Cel 
hlillsemnat semn de lumină, 

ca pe timpul nopţii, 
fie recunoscut de avloa

şi să. fie bombardat. 
tllmnflarl~9. perfectă, vă apă-

stradă, el Intraţi In tMlAp08tlJl lo

cuintei sau in p1'lmul adi.post 
public. 

Dacă locuiti Intr'o clidbe veche 
intrebuinţaţi subsolul ei de adi
post, Duma.i in cati'Ul ci planşeul 
este astfel construit, ea să Importe 
greutatea dă.râ.măturiI?r. In eu 

individuale in curtea s&u arMina 
casei. Dacă clădirea este noul şi 
planşeul el este din beton, aubtolu1 
se poate intrebuin1a de Ml1p08t, 

dar numai cu conditia ca să aibi 
două ieşiri şi să fie prevăzut cu 
uneltele necesare pentru iolă-tura.
rea dărâmăturilor. 

inceDuiuritor de incendiu 
e de bombele incendiare si 

rJ de prevenirea incendiilor 
In jl(Idul fiecărei case sau in 

mai potri"it sa. se aşeze o 
l'8re să fie: nisip, o călda,re 
un toporaş, 1 lopată. 1 târ
~ 1 cdineter. 

auziţi semnalul de alar
, [ltl'Sllană din casă, intreprin

public, instituţie etc. să 
in pod şi să vegheze la că

bombelor Incendiare pe aco
înăbn,indu-le cu nisip In 

au pătruns in pod. stiu
Ipoi e\'entualele incepnturi 

Sl'fnl dA A. P. aJ 
locuinţei, intreprinde-

li. aibă grijă ea neeastă 

VCihe să fie asi&"Ql'&tă în mod per
manent. 

e) Inainte de a părăsi locuinţa. 
pentru a Intra. In adăpost, a.veţl 

grijă CA: sr. nu rămtnl tn locuintA 
eprinse: lumanfi.ri, lămpi ca petrol, 
primuauN, ţigări etc.; .. stingeţi 
focu] din maşinile de gătit fi să 

~tingeţi lumina electrici.. 
d) Aşezaţt în lllzi cu nisip ,,1 pu

neti in locuri izolate orice materiale 
inflama.bile (benzinl, petrol, uleiu, 
spirt, eter, etc.) indiferent că le-aţ' 
avea in cantităt1 mari 88.U nlJll18.l 

fel intreprinderea ,. locuinta, de 
inceputurile de Incendiu. 

, ~a inundări' cu aDă a subsolurilor si 
1rea gospodărIe; cu aDa necesarI 

n: di rele au; de apa a fost atinsa 
'!l7.u1 semnalelor de alarmă, 

contuarul de aDă ce vine 
în curte. Inchideti, înain· 

părăsi locuinţa, robinctele 
ra ~ă e\'ita,ţi immdarea cu 

apă 8 SUb80lulai şi locuintei, in 
('azul că rcţeaua de apă ar fi atinsi 
de bombardament. 

Tineti In pennanenţă un vas cu 
apă necesară g-ltitului şi pentru 

VlZITAJ'I 

~'~uranlul JORGOV AN IOAN 
TIMIŞOARA U, pta, Petru Rareş No. S. 

a) Dacă aveţi posibilitatea, tri
miteţi, din timp, copiii la jară II1U 
la periferia oraşului. 

b)' DacA rimAn cu dvs. în ora." 
aveţi grijă să-i învăţaţi: 

să circule pe ttradA. cAt mal pu
ţin, să nu se depărteze prea mult de 
loculnţJ. ,it pe cât e posibil nu-i lă. 
saţi fără supraveghere. 

Clnd aud 8emnalul de alarmă să 
între In primul adlpollt 8I\u!ll1 M 

culce la pământ. când aud .,uua.t 
de bombe. 

In adliposturl si stea lln • .,tiţl. 
SA nu p!triseascl ad1\postul de-

Să păatreze CU grija un carneţe1 
sau o bucată de carton. pe care pă.
rinţii si scrie: numele ,i pronumele 
copilUlUi, numele ,i pronnmele lor, 
data şi locul nftljterli ,i adre .. 
exactă. Este de preferinţă ca. acelt 
cameţ.elllall earton, si. se atime de 
gâtui copilului. 

lNSISTAM SA DAŢI CEA MAI 
MARE ATENŢIE PROTECJIEI 
COPILULUI. 

e) La auzul semnalnlul de ..... 
mă, la praj ,i atelie:re, _ la .... 
orice activit&te, iar persoaalnl li 
Intre In adă.pofJturl. Veblcalele" 
fie imprăştiate cât mal mal*, pe. 
tnl • DU fi atinse de .mtje ...... 
râmături. 

IDENTIFICAREA PERSOAN& 
LOR DIN LOOUIN'J'E SAU 
HOTELURI 

Circulatfa De jos sau in vehicule a) Purtaţi In pe1'!D&11elltJ., a.RPJ'I 
dVL, 'lIJl act din eare el. le poatt 
constata lltOl' identitatea. < 

a) Reduce14 cIreulaţhl. pe strA.zi I In dreptul u.oel gddini, curti sau 
la minimum. Nu ",iţi pe strada de- 100 vlra.n ,i intraJi in primul 'lUlţ 
cât pentru nevoUe strict necesare. adăpost public. Oprind in astfel de 
FIti expeditiv! la cumpărături. nu locuri. vă iCutiţi ~ vehiculul de 
sta.ţionaţi prin pieţe şi magazine. ROOperlrea cu dărâmături. 
ca să evitati aglomeraţlUe. In cazul că vă surprinde chiar 

b) Capul fam1JJe1 l&1l pa.Uooal 
hotelului si iotoem~ 1111 t:abIo1I 
de toate persoanele ce se glaete la 
loea.l Iau In loenlnţă. Acest ~ 
6l se facil. pe o bucati. de ttn1clYll 
!IRU carton greU si 15' cuDrLndi ~ 
tru f.leeare penoa.n' Ill'IDitoarele 
date: numele ti pronumele, _ta ti 
locuI n.a.,terei. ,tarea civili ,1 adre .. 
la exactă. 

Pe ltinen:rul de UI'IIlat cAutati si. bomba.rdamentul, coborâ~ imed' t 
reounoqteţi adllposturlle pflntru a P 1& 
vă putea. adăposti, In cazul că vi 41Jl vel11col " CUlCap-vA la pămIJlt 
s1lJ1lr1nde pe stradi abrma 118.U In- dtuli In lmecMate. apropiere nu Mte 

sAlJi bombardamentuJ. un ad1\post. 
b) Dacă vă găsiţi In vebicu1e, Ja e) Ocoliţi loeurile unde au ckut 

austtlllJmna.lelor de alanDă opriţi bombe şi bombele neexplodate. 
In fiecare seară el ai fie verift. 

cat, ştergându-se persoanele cad Folcsirea ascensoarelor Si all~urarea 
locu!ntelor contra hotiler 

au părăsit loca.lul MU familla ti 
introducându-se cele noul veDlte. 

Nu folositi AtIl'MlMIAPAlJII In tim
pul bombardamentelor, căci puteţi 
rămâne suspendaţi. Curentul ele~ 
trio poate fi intrerupt din cauza 
bombardamentului $aU de către 
nz1nli., ca o măsură de prevenţle, 
dacă s'a dat alarma. 

A,ezaţl. diJl timp, 1ucrurile de 
preţ la. adăpolt, In locurile mai 
sigure din loouăn1i. E preferabil IA 
le depuneţi la bllncL 

Ci\nd se dă alarmă, inchideti cu 
grijă porţile ,1 1L,ile locui 11 tel. E 
btne Cl8 o perioaDă, mal cunJoasl., 
111'l.mAnl. In locutnţl. pentru pad. 

Daca alarma va surprinde mtr'up 
local public, intraţi numai decât in 
adăpostul localului sau in lipsă, in 
cel mai apropiat adăpost pubUc. 

Nu fuglţl, nu faceti zgomot, 
pistratt.vl, calmul. 

ACTIVITATE IN MAGAZINE 

a) La cazul semnalelor de alar
mă al inceteze orice acthitate in 
ma~lne" ., se tacă plata, iar 
clienţii şi personalul si intre in 
adăpOiltul magazinului sau primul 
adăJ)08t publio. Magazinul să se in
chidă bine cu cheia şi să se tra~ă 
J'1Ilourlle •. 

UI c:oa.--..- .... ~ v 1"""--

soană care să faci pază contra 
hoţilor, iar o persoană să se urce in 
pod pentru a veghea şi a loca.llZ6 
eventualele inceputuri de incendiu, 
provocate de bombele incendiare. 

e) Să nu se reia activitatea decât 
dupl darea semnalului de Incetarea 
alann"L 

d) In vitrine să se expună cât 
mai puţină marfă pentru ('a in caz 
de spargere a geamnrllor de către 
scbije sau suflul bombelor, paga· 
belele să fie cât mal reduse. Suflul 
lambelor aruncă marfa in stradă. 
E bine să se suprime expun rea 
mMfurllor in fata magazinelor, sau 
in orlee eatZ. sA. DU se expUDă decât 
foarte puţOle. 

ACTIVITATEA IN 'AUTO-

nnbo!ti adănnaH IA n ... v...... tOI ~.,.oof.A 

(Iau in stradă. Nu ingră.mădiţl vehi
culele in ga.raje, pentru a el'ita pa
gubele prea. mari. ln caZul că el ar 
fllorlt de bombe.- .. 

Tabelul s' fie aşezat bttT'QII 100 
IU1UO .1$ u., Ufor ue ~u m e,II;l.Ul 

ci Imobilul ar fi dărA.mat. E bine a 
se ~ pe partea de d.inĂUJltJog, • 
uşel dela Intrarea In loeaI lIa'II In 
locuinţă. 

Intrebuintarea telefoanelor 
nice la strictul necesar. lor. Pe timpul nopţll. lumina _te 

a) Beducet;l convorbirile telefo- lin special asupra camufllrlJ 11lIDhtl. 

b) In timpul ala.rmei retpective mfjlocal cel mal eftcaee. ele 01'_. 
bombardamentelor. convorblrlle te- tare a aviatorllol' lnemJeL Cu eJa .. 
lefonice sunt cu ded.vârtlre Jnter· tornI el. orqele .unt ncunolOat. 
zise. admiţându-se numai pentru u,op Iar bombele pot fi &nUl_te 
cererile de ajutor dela posturile..... In piin. Oad vlctfm~ '" ,ut~r va,. 
nltare, ae poupe, de pompier! etc., gube. nu numal uei ee na lnţelel 
pe ale ciror numere trebue si le să respecte mălarlle de luat, el" 
cunoască to&ti htme8. persoane cart Inteleg .... ,. facI. da-

c) LUaţi libere telefoanele ,i torta. 
după incetarea alarmel, căci bom- Decf, dela line se exclude bene. 
hardamentele pot u,or reveni. iar voJul, mai ales In aeeutl. prlvbtţl. 
telefoanele nu trebuellC blocate. Trebue si ee CUllOUC& faptul ci. 

PBBIUL AJUTOR SANITAR legea prevede. pentru coDtr&vea· 

a) Nu e,lţi din caR fliră a avea 
asupra dV8.. şi !ll-l pineţl noaptea 
la Indemâuă, un paeheţel de paua
ment. pentru primul ajutor in caz 
de rinire sau arsură. 

Pacheţelul va contine: an pansa,.. 
ment. o stieluţA cu t1ncturi de lod, 
__ ...... _ .... _ .. _1 __ .;,.x .. ____ .1..1_"" 
sau un tub cu vasellni boricată. 

b) In caz de răniTe. ,terge ţi 
rana cu vata pe c&re aţi pa puţină 
tinctură de lod. apoi aplicaţlatrin. 
paDAOleDtuL 

Daci sângele nu se opreşte. le
gaţi strâns deasupra rănii (între 
rani si inimi) aDol ceretf. nrln 
orice mijloc, postul de prim aJutol'. 

c) In caz de arsură, nngetl rana 

ţHle la muarlle de .plran pa.id1 
inchisoare dela 6 luni la, ani " 
amend' dela 5000 la 50.000 If'f 

AdăpOfitirea, la fel e~ In' .~ 

resul fteciruia ~ al tuturor. T • 
scnteşte de suflul bombelor. :ltt 
8chije]e de bombe l!Iau de Icbi;el. 
pro\'entte dela armele noastre alltl· 
Benene. 

Cadouri şi articole casnice 
in DartelaD S' III c II la 

L. 
n. scaoJUSTEA 

cu ''ase lină borimtă şi e pansaţl. TImIsoara I S~r Lonovtd 3 
d) In caz de fracturi, a.mmţaţi I o,. • 

postul de prim ajutor. .. Telefo~: 22-4. lE 
Atragem atenţiunea cetAtenilor, _ XL2 _ 

Covoare, Perdele, Pre~ de Cocos, Llnoleum, Pături. eţc~ 
găsiţi mat eltin ca oriunde la: \. 

., recent, cu tot felul de beuturl alese, 
Mmei în fiecare seară: Sâmbătă. 

seara dans • 
şi Dmninecă a) Priipiţi pentru~ adăpo~tire sa~ 

reparaţie numai atata c1it ~-rteţi 

bucă.tă.le bă- J GA'CAJE 

............ _-.. ___ .... ___ -----_----___ - iWIllAlf.- iak'a ~ .. W-IDJIli M& 

. MET 4. ", Case '1 eanare IIllu:!9ie ~. 
" .i:S.. Iftur. TH. BEROt R i' I 

Timişe-ara IV Bul. B~rthf>' ~d No. J O 1 
TEL, 44:- 21 ~ -

• 
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.s'a infiintat cenzuralMai mulle trenuri sovie 
, frimiferilor poştale de tot felul de transportat trupe Ş j mat 
t--ă ~....,. t,".".i,(ur/'Wr P08- rol'. , 

Dela 21 Iunie 1941, 8e infiin~lîn faţa funcţionarului primi- au fost distruse d~ aVIoane St 
tale de tot felul. Dela aceia.ş 6) Textul corespondenţii 'li al 
dată sunt admise numai trimi- adresei, pentru orice trimitere 
terite postale de mai jos, cu re- postală, în ţară sau în străini\-
8trictiunile ce se 'llT~P.nM P-' tAtA, Va. f'io i'~ ft~ ~ 
tru fiecare. limbile: română, germană.. şi 

italiană. 

BERLIN. 27. (Rador.) - Agen
tia .. D. N. B!' află că uu grup de 
avioane "Stuka" germane, au dis
'CUl!I, lYUereUrl, mai multe trenuri 
sovietice de transport. 

Aceste trenuri încărcate de trupe 

sovietice, de automobile şi de ma
treia.le de mzboi de tot felul, se 
opriseri in nlin l"Âmn_ ... .ind ... cl .... _ 

DeIe germane au apărut deasnpra 
lor, aruncându-se în valuri succe
sive reÎnoite asupra liniilor ferate. 

1) Nu se mai admit scrisori 
pa.rtieular6 simple încltise, ci uu
mai CĂRŢI POSTALE DES
,cmsE, atât pentnt interiorul 
'ţării cât şi pentru străinătate. 

7) Se admit colete particula.- ................. ~ ........ 4 ........... ..... 

reI int.erne şi erterne, fără va
loare declarati., care vor fi pre
zentate deschise pentru: a li se 
verifica conţinutul, la prezenta-

2) Nu se mai admit probe de rea lot" la Oficiul Jl(lstal reşe-

Cutremure de pământ 
În Marocul oriental 

mărfuri şi nici că.J1i de vizită in- dintă. TANGER,27 (Rador). _ Co
teme şi externe. 8) Colei.ele particulare fără l'eSpondentul age>nţiei .,DND" 

8) Nu se mai admit scrisori valoare, nu ,'or putea conţine comunică: Seismografele rut) 
.de valoare, gropuri, oolete şi pa- corespondenţe, nici un rând, nici, Babat. au inregistrat câteva ('u. 
cbete mici atât interne cât şi ex- măcar pe buletinele de ÎJlSO.ţire tremure. Aceste cutremure s'ar 
terne. şi transport. fi produs in regiunile Talsind şi 

4) Se admit scrisori recoman- 9) .Mandatele postale particu-
date interne şi externe numa.i Iare, mt.erne. sunt admise, însă 

Btmitadjid (l[aroeul oriental). 
După informaţiile primite pâ

nă acwn, pagl~bele ar fi <'JlSidu
rabile, ' Însă numărul victime-lor 
este restrâns. 

~ndinA- a.o J:r.-O:h:1b.c. 

plozi ei bombe~or ii 
mulţi metri dista.n~ Iar 
germane ,.Stuka';, "Il!' 
atacurile, până când li 
distruse toate aeeste 

Cât despre efieacilalfa 
atac, un aviator a nlalll 
trenurile deraiseră 
amesteo nemaipomenit 
şi ne, autovebicule, 
material de tot felul. 

Un ma,re număr de 
tnrnate erau in flăcări ai ' 
observa In nenumăra~ 
mici expl~zil cauzate de 

pentru trimiterea de acte şi' (,'0- este interzis a se scrie corespon- IA. - 1'''' ..... b mbu. vi ni 
pii de pe acte, fără să conţînă' denţă particulară pe cupQa.nele ra.ltltDl1ne e SCltlli.lle DII It ..,u.iI .... 
corespondenţă. particulară. /101'. Mandatele telegrafice pen- II .. ' d" U n f!I II 

5) Se admit scrisori recoman- ,tru militari, nu se mai admit. "ras II.. .11. n. s S U In ' 'u 1 
date iuteme şi externe pentru lUandatele particulare postale Ele au atacat cu mitraiiera rap~du .. Dud 
corespondenţa de afaceri ale În- externe, nu sunt supuse regimu-
treprinderllo:r comerciale si in- lui actual. Aoostea rămân libere 
dustriale, fă.ră ca a.cestoo. să ca şi În trecut. 
omuţină corespondenţă parti eu- 10) Dispoziţiunile din lflgee 
la.ră.. Scrisorile reoomandate P. 1.'. T., privitoare la despagu
prevlntte la. punctele 4 şi 15, se j birile pentru tot felul de trimi
vor prezenta deschise la oficiil.e ,teri postaJe interne şi externe, 

. postale pentru verificarea C(Y.lţi- sunt suspendate dela data. de 27 
nutului, după care se vor Închide Iunie, 1941. ... _ ..................... ' ..... . 

BUDAPESTA, 27 (RaiIor). -1 amiază, avioanele sovietice ali 
Corespondentul agenţiei D. D. atacat. de1a o foarte mică. î?ăI
B. transmite lmnătorul comuni- ţiIDA, rapidul ~udapesta. A VlOa.
('At oficial un:nu' : " oele au mitraJiat trenul. SWlt W1 

In cursul ;.hei de Jo~ aviaţia mod şi trei ră-niti. 
roşie a efectuat un raid asupra Un marto .... ocula.r al bombar-
oraşului Kassa.. . . damentului executat asupra 0-

Mai multe imobile au fost m- ra...,ului Kass:~ povesteşte u.rmă.-
struse>. tareIe : . 

In rândurile populaţiei ci\·ile Cu prilejul primului atac au 

Anuajatii comerclaii din. Tim:8o~ra 
un obtinut Buui salarii minimale 

Fun't~onarii comerc~alr.·' anga:ata' S 
servaorii au obl.fiUI un .,er de 20 
la sută. PÎUS ajUiO:u~ Ge fafnU~e 

sunt cinci morţi şi un mare nu
măr de rănit').. 

Avioanele -roşii au fost alun
~tA de apărarea antiaeriană un~ 
gară. 

In cursul aeeleiaşi zile~ pe la 

Un auleR sclti~liE a 
deusupr.a. CEosului 

După cum am relatat la timj) 
anga.Ja.ţii COlUerc.um UlIl locaa
taw. au OOl'ut patronilor sa. le 
sporească s~uar.u.1e de mizelie. 
Luru: wsă. OO'll1.llctul n'a putut ti 
rezolvat pe cale de tratative. In
spectoratul h'1W1Cii a transpus 
..;a.uza. comisiei pentru staoUu'ea 
~r _iniDM"lo. 

Această comisie, s'a întrunit, 
eri. în sala (le şedinţe a Că,mi
Dlllui deU cenici, sub preşedill~ 
Hil. tllni lIi.<ao .,,1'- 1 .• "":' ..... ~~ ... n n ... L 
mul preşedinte al CUTp1 de Apel, 
de fa.t.ă fiind şi d. insp. gener-u 
Petre' PGpeseu. Angajaiii au fost 
rep.rezentaţi plin dnii: Dănîm 
Clortus şi Svetozal' Nicolicio. 

Comisia uupă. ce a examinat 
cererea angajaţilar romerciali şi 
obiectiunile patronilor. a sUthitlit 
urma.toarele Salam mmullae, 
pentru funcţionari şi angajaţi 
comerciaJi) sub 18 ani: 2500 ld 
lunar, cu ~ ani de serviciu: SOtie) 
lei lunar. peste 18 ani: 3500 lei, 
indifnrent de vârstă cu 3 ani d.e 
servieiu 4000 lei, cu 4 ani: 4500 
lei, cu 5 ani: 5QOO lei, cu 6 alli: 
5500, cu 8 a.ni: 6000 lei şi dnjli 
10 ani de serviciu: 6500 lei hl~ 
nar, 

Pentru %rvitori, sub 2 a.ni: 
2500 lei şi peste 2 ani: 3500 J.t..i 
bmar. 

Pentru cei cari primesc dela 
patron casă şi masă, urmooză 
să li se scadă din salariu câte : 
9000 ~ ... 't:...._.ava, le090 ang-do-
jaţilor şi 1500 serdtorilo-r. 

Comisia a mai hotă.rît ca pa~ 
',:ronii să dea. funeTIonarHol' _'UJ
jl; .... f'l" llur ŞI St'rvnorllor, cap. ar-

'~, 

"' ............. .. 
STIRI EXTERNE 
II.lad!l .... .--. 

SOFlA,2'7. (Rador.) - Cores
pondentul agenţiei ,.DNB." anunţă: 

Un avion sovietic a sburat Joi 
deasupra portului dunărean bulgar 
Rnsciuk. 

Apira.res a.ntiaeriană I 
nul să se indepă.rteze. 

Trei persoane au fost 
schije de obuz. 

cu începere dela data de 1 Iunie 
1941 şi sunt nJabile pe un w,r
meu de 6 luni. Ele treuuese r~
pectaoo Ctlstricteţe de către pil
troni, fapt ('are li s'a. şi pus m 
vedere. " 

ANKAR.\) 27 (Rador). - D. 
Benoit l\lectlin subse>cl'etaL" de 
stat în guveruul francez a SOSlt 
Joi cu a\iont!l la Ankara În mi
siune sP6ciaUi. • 

Un regim.e 
Diferenţa. llitre nouile sala.rii 

şi cele vechi este de ap.I'oximativ 
~u la suta, ceeace înseamnă un 

. de infant~.i.p. gePIDRD 

spor de 800-1500 lei lunar pen
tru fiecare angajat. Spol'ul e 
mai simţitol' ia angltjaţii tin"rl. 

-o--
Vichy, 27 (Rador). - Din 

sursă. bine informată se află că 

a capturat un 
av,aJle sovietic 

~-__ ............ - ... ~t.om ~~'e, 

~.Q_1'Io.'Mft.l,,. .. 1 L.r ... _J._=>CJf' __ _ !_!_L __ 'I ..3_ 

război al Fra.nţei, a plecat astăzi 
după amiază la Paris. căldura cu ca,re, d. av. Alex. Fo

dor, - refugiat dela Cluj ~i re--
partizat la Contencrosnl Oalne- .... C> .. ~~ ............................. . 

rei de Muncă din localitate, - a R \J b -ui dl-n SI-rl· a susţinut ca·um anga.latil&l' care az OI 
a primit o fericită :rtm»vare. d f 
~A~I.~~~~_~_:~,.&!JL~ in plină os ăşurare 
vendicăriie angajat·ilOr comer- Beyruth, 27 (Rador).- Co- ~r~iuni asupra abiectivelor 
eiali, referitoare 13 ooncedille de ln84'01OO 

respcmdentul a.genţiei "H'l.vas- U .tă;'ţi ._1~ b 't . odihnă, durata muncii, orariuI Of'" ţ~ . ro navi:l.lJt' r1 Wll.lce au 
de vară. plata orekR supliment;a- 1 anun a . . bombardat poziţiile franceze de-
re şi plata ajutoarelor pentru In regiu"lea Palmyra trupele alu.ngul coastei. Ele s'au retras 
familiile celot' oonoontrap. lrance2le au executat eu succes alungul .coastei. Ele s'au retnls 
.............................. • • noaptea de 25 spre 26 Iunie, fOI'

lupta §ermnniei maţiuni inamica au bombardat 
Reyruthul. 

Joi dimineaţa, la ora 7, avioa
ne britanice au bombardat loca
litatea Hems. 

aviaţie ca si o mare 
materiaL 

Regimentul de lnfanurit 
cu o baterie de asalt, când 

ţie sovietică pe o inălpmr. 

llIl sat. 

Imediat ordin să se 
câ.mpul de aviaţie cu tunnrilt 

rîei de asalt. 

Tunurile şi mitralierele 
tului de artilerie, au deseh/s 
afacabil asupra aparatelllr 

tlee, încât cele două a 
complect distruse. DU este îndreptată conra 

popoare~or din Uniunea 
Sovietică ci numai contra 
re2imului eomunist 

BERUN, 27, (&dor.) - cereu-, un lucru şi &nume: lupta G1lrma
riIe politice din capitala R-eichului, niei contra Uniunll Sovietice, e con-

Emi~rantii rusi din l~rE1ia C2 
să lupte contra tlo1SGvism 

a mfuzat cu insistentă si în eursyl ~;.1A_~X ~ -:--'-.- -"~.' .• ~ 
UleI ae dOi, Să facă vreo declaraţie bolşeVIsmulUI conSIderat ca dogma. 

BUDAPESTA 27. (Radol' 1 -.;; 
.... .,&v""puliU"i:1Ulll agenpel ,,:Stefanl 
comunică: 

mA. ..... A .. f .. ""i .. " ... n..tnbt~ 
ruşi ce trăesc În Ser la. 

I 
1 

1ammA, un njutor de -cât.e 250 
11"i pe lună d~ fiecare copiL 

in legătnră cu viltoarea orânduire ACf',sst,ă lupti DU este Însăindrep
d .. stat a Uuitmli Sovietice. tată contra popoarelor din Uniunea 

Se află din Belgrad că inceperea 
ostilităţilol' Între Germani .. ,t Ru
sia Sovietică. a stâ.mlt un foarte 

Aceşti emigranţi ruşi an 
să COMtitue deta.şamente de 
tari p.,ntnI a participa la ...... ""._.L 

Ntmil~ sala!'ii intră în vi:;ca!'e Se con$iderli. insii cA este Sigur So"ietică. . contm bo}şevismuluL 
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