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BEDACJ'IA ŞI AD}lINISTBA'J'lA: 

=-:: da Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoara --
"'foo: 89-36. 

Escadrila 53 de vânătoare, 

comandată de căpitanul EMIL 
GEORGESCU, a ajuns Ia 8 23-8 

victorie, fără nici o pierdere. 

Trăiască 

Armata 
R A .... , 

omana ..... 
Telef;on~ti~polgr~af~ie:lil!:!!4-~69m' ~m~~~mA_pare la orele 12 

1~~~~~~~~~~~~~~~ 
pi'r\ •• 

,a",te ~~. ~",efl,' fC, 
se 'mbuibă - şi tol dânşii cârfesc .... .. 

r~IJ:l de CONST. J. Ş1EFANt:..)(;L 
le/( , jeo1i negri, cu mreje multe. lor; şi, eâ.nd, de se 'ntâmplă ca Sta.

tui să facă apel şi la "ânşil, si-şi 
satisfacă obligaţiunile. _. Devin 
furioşi şi nu lasă. nimic neclevetit. 

, 5W01I - ,. .. ,,,uu:ico. OM;I&.LO o ~u-

,\11'&" - sa prmua 'n luasa CUoL 

multe afacerI. orlOare ar ti ele. 
5a-Şl IDISU.:.easca. Jll.U.iOl:l.ue,e ••• 

pilcifl ue DllUoane wsa. - peu- Nimeni să nu-i turbure din mer-
. le-au câştl~at prea uşor -

, El sunt Ţara ••• ei sunt totul. 

!Iii \iW. bie~u, clar, reauui.tile. sul 3pre îrubogăţire. tot mai uriaşă. 
e:;e opac şi ue SUB _ depe gr~ "Ce fel de român1zare mai e" -

DIlliO&llelor _ ,1 pe oaaueDi dacă nu sunt lăsaţi ia socotelile 
rwimentele. . lor l' Socoteli care trebuie să le lasă 

Comunicatul Nr. 4 din 6 Iulie 1Q41 
al Cf!mu!ldameU!Ului .""'.rontufni germano. 
roman In IlomaniH. '. 

Acl:~nea imflotr~va forte!or sov!et(ce continuă 
cu SUCCES pe tat frontul 

Bucovina a fost eliberată 
Primele trupe române 

in seara zilei de 
au iotratin Cernăuţi 
ii Iulie 

cred: că toatA. lumea trebuie CUIb vor dâ.nşii - indiferent că 
liealor- daca. au bani de-acum lara sâ.ngereazi in război; ba, 

Îl!· , ; oricine să se prosterneze în tocmai că Ţara se găseşte astfel -
k lor, să nu le iasi. din voie. Alt- şi le-a venit rapacilor, conjunc

se supără dwnnealor _ fi tur.... BUC;UKE~TI, 8 (Sl1t). _ 
să IIlânlle... . Dacă .. operă de românizare" o fi ,;:;,a.-ttertll tie.nel..a.l al lJoulauda.

intrat in Cernăuţi în seara zi
!.ei de 5 Iulie. 

Pe frontul român au fost di
struse 121 avioane sovietice, 
dintre care 74 de către aviatia 
şi &. c. a. română. 

tdespre bun simţ - si nu mai însemnând doar: să te 'mbogăteşti 
. L-or fi avut îna.inte de-a pe spinarea Statului şi eâ.nd el iţi 
ui - Dumnezeu ştie cât _ pe cere să-i dai ee i se cuvine - mal 

t L eran săraci. • • ,cu osebire pentrucă 8e află. în riz
e 'wastă . pricini:':'" ·adici şi bol - in 100 să-ţi faci datoria .te

acwtă cauza ~ au început să apuci să injuri şi autorităţi şi l'ara. 
. cât m&i odioşi în faţa oameni- negând existenţa oricărei acpunj 
u treabă. Clei numai simpatici frumoase ti de interes 8uperior 

.nentujui l·'ro'Utului gertWI.,IO-,·U
mân În Jwmâ.nia, oomun.c&: 
Acţiunea împotriva 10")'310r 

ftOVietice cOntÎ1lw\.~ cu sucl!es, ~ 
tot frontul. .. ..... . 

Bucovina a fost eliberată. 
Primele noastre unităţi au 

In .baSaraoia trupele gnrma
Do-româ.ne continuă. înaintaa'ea.. 

Pe Prutul inferior şi d~lta 
Dunării operaţiunile sunt in 
curs. Au fost distruse dooâ n~ 
ve sovietice. 
Aviaţia a acţionat in s;y>cinl 

pe comunicatiile inamicuJui. . 
I~ ,~ltfi ni,te profitori ai lipsurilor pentru neam, credem că acest mod 
!~ Ia! public - când sunt ştinţI de atitudine, din partea oricui s'ar ................................. ~ .................. _ .. ; 

fac milioane specuIându-i De- manifesta, nu este egal decât cu: H I - I"'~ ~ 

Am pierout 9 avioane. 
Esca.driia. 53 de vânit~ 

C(YillWldat,.\ de căpitanul Geor
gescu Emil, a ajWls la a. 28-8 
victorie. fără nici o pierdd'e. 

: 'rmdecenfa lor 'apUe şi mai :~~n~~::~ Ş~e~::::ţaş;-tJ:r~· CU primat II ~rnalltilur,: 
:" . când nesăţioşii se indignea- Un pic de reculegere s'ar cuveni A· lIfi l - d d I 

'"pentrIlCă. .,Iumea e lnvidioa.- din partea imbuibaţilor - incetând .... CS numll , r. VllDltiaD lupa 
J. ~ lot vorbeşte" de milioanele cu orice cârtire. . 
~ ..... ••••••• • •••••• •• Bucureşti) 8. (S. 1. Ro) - D. reatlpiţi la Patria. l\"lumă., v& a- Armate, ală.turi de 'teaza. O 1" " d" dr. Octavlan Lupu, noul primar duc, prin mine, incredinţn.n"8 re ~nna .. A • VI • Ş 1-

. 1 S au at lupte înverşunate al Cernăuţ'Jol', a trimis ~u ... e- dragostei lor neţărmurită _ o- iei na, ~ ~ .din a-
ranului şi apoi Conducătorului dati cu desă.vârşitullor d6V~bt.- p6~.e ~e JDal s~raluclte ~Ie 

111 intre englezi şi francezl Statului, d. general Antonescu, ment şi supunere. : . ~ :OSStI"e naţiona.1t\ rem-
i d I SI.KIEI telegramele următoare: .. (ss) OCTAVIAN LUPU m:~ .. ot~le Ţă~i! Bomâ.irli 
n e Ş e rt D Majestăţii Sale Regelui primarul Municipiului Cemă~ţi le _ ~~ ~roblţl de cătu .. 

, 1']~, 8. (~or.). - Comuni-I Rezultate deosebit de importante M-.hai.u 1) . ' ~ ~ tira.tUei, va aduc prin mim! 
militar din 7 Iulie spune ur- au fost obţinute in regiunea Deir-In această zi de co,,;ârşitoi\;reDomnuluf, g~eraZ Ion Ant~- a.~ca lor recunoştinţă, Îne.l"6W 

.lll!le: eszor. In cursul nopţii trecute fericire in care Oastea. lU:'lje- nescu 001Ul:ucatorul Statulu.) dinf.â:ndu-vă ~ a. vă cinsti ~n
l~ o modificare în situaţia &e- Beyruthul a fost atacat in trei rân- stăţii V088tre, alături de g1ort- Marele Oart,er General, <J.tIl ŞI f!,pt~a pnn muncă cinstită 

AIacuJ britanic desllinţuit ieri in 
li dat naştere la. lupte inver
în împrejurimile localităţii 

11', lupte care mai durau şi 
dimineaţa. 

duri. Bombele aruncate asupra mai nasa armată germană au dat In aceste momente, copleşiţi ŞI n~f~rşlta 1(Yr dragoste 'lJ("n
multor cartiere au pricinuit câteva viaţă sufletului românesc din de marea emoţie de bucuria 1""n- trn ndica.rea Neamul'Ui Româ
victime şi avarÎ'at mai multe 10- Bucovina de Miază Noapte, În- tru Neamul Românesc, când nt:6C. 
cuinţe particulare. In plus s'a mai' că.tnşa.ti. şi robiti. timp de un an gândul şi fapta Dunmea.voa..~tră., (ss) OCTA VL<\N LUPU, 
inregistrat şi un incendiu. de zile, Românii din Cernăuţi, prin jertfs. glooio'a.sei n()3.etre prlma.rnl Municlpiului Cernăuj.L 

'~ilnic important de semnalat in 
llte sectoare. FOIT A ZI,2\ RULUI "ECOUL" 

fd'fele noastre aeriene au bom-
lungei convieţuiri cu tur.!ll foar
te multe din obiceiurile a~estora 
au pătruns în viaţa romir.ilor 
bănăţeni şi chiar a preotilor, 
multe dintre acestea stri iicioa
se din anumite privinţe. Dar nu 
este mai puţin adev.ărat că stă
pânirea turcească a însemnat o 
adevărată mântuire a ortodo
xiei din această provinci3. unde 
presiunea mereu crescândă a 
catolicismului stăpân absclut în 
statul mag.hiar medieval, o ame· 
ninţa cu cori\nlecta sufOC.lre. 

bească. Episcopii ortodocsi vin" 
în Banat ca vlădici sâr;i, i2r bI
serica se chiamă de acu....n ras
ciană., cu toate că sdrobitoarea 
majoritate a credincioşilor o for 
mează românii. Şi lungâ. vreme 
de aci încolo forţele şi munca 
spiritualităţii româneşti din Ba
nat, vor fi inventariate 1n pabi
modiul etnic al sârbilor. O nouă 
luptă va trebui să se pornea~c:i, 
de lungă durată, în cursul cărda 
multe spirite mari vor cădea 
jertfă şi nepretuite energii se 
vor măcina, până ce spirituali
tatea românească să ajur.gă a 
se deflbăra de această haină. 
streină. Abia ne la miJ10cul vea
cului· al XIX-lea. 

:e~ :!;:atd:b=:~:::. eV(J.eu~iQ, c,u,etucae~ a li",{ f(J.Cieel ........... 
IIJt~EVICII FOLOSESC 
:m~e "dum-Dum" 

EBRLrN, 8. (Rador). _ In 
,<:.a examinării răniţilor u
~: SO]daţigermani s'a sta
~ ca bolşevicii au întrebu
~ 1 gloanţe "dum-dum" în nu-
Il~aae cazuri.. .' 
It. altfel cu prilejul cuceririi 
~;serli de f~-4-if' ţ" b ~~ Il! di 'u.n. lea 11 eLAr 
:.t n sectorul Dubno, s'au 
j.ţ • 
~, lIlal multe lăzi cu cartuşe 
~-<lum".... . n . . ... , 
. • asenleni armele şi carlu. 
:de soldaţi1or bolşevici con. 

41 cartUŞe ,.dum-dum". 

de ION STOIA-UDREA 
li. ţie abilităţii conducăto .. "lloL' el 

Pierind credincioşii, p:~re şi ajunge să fie considerată in. Ce
biserica. Câtva timp, 3-4 dE>' tate ca cea dintâi dintre biser:
centi, îşi mai tânjesc existenţa cile creştine. Pe la mijlocui vea
sărăcită câţiva călugări francis- eului al XV-lea se înfiinţează 
cani Între zidurile Tim.işo'lrl·i. ~i deja episcopia ortodox.ă a Timi
poate un deeniu mai nult it- şoarei şi de aci incolo im?C,rtan
zuiţii. Mai îndată" ca dovezi a ta şi vaza acestei biserici creşte 
toleranţei turceşti şi a ex~raor- mereu. Se reiau vechile legă.turi 
dinarei vitalitli,ţi şi forţe de re- cu centrele ortodoxe din Ţările 
zistenţ.ă a bisericii romaae de a,.. româneşti şi din Ba"lcani, cu cele 
tunci, decât a vre-unui rost· e- din Rusia şi din Orient, se por~ 
fectiv în acest loc. neşte un viu schimb spirit.l1f1.l b~ 

In schimb biserica maselor tre diferitele ţinuturi, de pe ur
mari, a ţărănimei băştinJ.Şe, or- ma căruia ortodoxia, şi in a~ 
todoxe, mântuită de prig.)ntrile laş timp românii din Banat, pro· 
oligarhiei maghiare C<V:.:'I1ice, fită foarte mult, 
primeşte UD mare avâ.nt ,~ gra- Es~e adevărat că in nU1"~ul 

_ .~ • " • r 

:Pentru cultura românellScă a 
Banatului însă de-acum se !'une 
o nouă şi foarte grea problemă. 
Cârmuirea bisericii ortodoxe, 0-
urită timn de mai ml,lte ves.eul'! 
dincolo de limesul dunărean de 
cPtre intoleranta ~i priO'OlM Te
O'llor catolici ai Un~riei, cân-d 
iRi sduce ~~Q'H'l'11 in B9"1tt. vi1'\e 
.;i cu o ~r&lhlenă. ~ ~'!ă: sar-

Odată cu înscăunarea episco
piei ortodoxe in Timisoara "le în
rtin,ţează aci şi primele ~\!ol;,,_ tTr-: 
me documentare nu J;J.vem des· 
l)l'e aceste începutl'~ 9.13 şcoalei 
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INFORMATIUNI'fP~e'~J;ile . ~~e; d.e. bumbat Sporirea deuunerUor la CJ,· 
Pnn deCIZIa mmIsterIala s au de 6/:100 Jds. nr. 30-40-50: le! . r -' . 1 . 1941 depu.ner·le de 

lUllIIlIIlIlIntllllllllllllUUlilillII1i II II II 11111 III IIJ II 1111 I!I III fixat următoarele preţuri de 414 duzina. 8un:.terr: t,,!fo.rmaj~ c?" tn ::: u~t.e .. 1 

ABON '" ~NTE: Pe un an' 1 ţ i de bumbac ?,t:n- La aceste pre~uri maximale ma saptamana dela 'mcep. mn au crescut cu 16,6 
<:1"&&:" vanzare a. a e!- ~ t'" -ţila d . a pe l·bre- d' rl 

;... 600 lei; pe şase luni _ 300 tru cusut, importată din Gerllla- d.e vânzare se vor adăuga. n~r:!1ai os Iuta - epun:;:a C. E. C. J)PMPh,t e tmpo tmtelIII 

IeI: pe t.m 1nnl_ 200 lei; !.i'Gntra oiG. de către "Cotnfirul", ~~o.;'C~ bmbno:h:: legale de tactura 91 lm- ţe ae eco~~ d " şi sporurile din ultimele trfi 
tate anonimă pentru come!ţ~l pozitul naţional excepţional <le (Ca8~ naţw ,e eco~Omlt~ v ciJrând?l-Se la 19,4 "Jf~~"IIlII,,~U •• 

instituţii de Stat şi întreprin- de fire din Bucureşti, se fixează 4 la sută. cnun POjt:!le) au c,ontmua sa ziua de 27 Iunie, 15,9 
dt'rl particulare ~ 2000 lei. p~um urmeaza- '. • B. Pvreţ maximal ~de vân!".1.re 8'!'oreasca Intr'un rltm puter-

~v... ~ ~,. DO zu, .... o 9" Z7'A m.JJ'w.., ...... 
-o-- A Pretul maxima! de ~·ailza· eu amanuntul, do oaetro oo~.-- n"". 00 OII 1 . 

rentc~ IntregUl mate!"l:lI aha
rut în 't.Cest ziar - fări semnă
tură sau cu pseudonUn -- ~s
pu"de n'Jmai d. Const. , 'i;ti'fă
Deseu, directorul nostru, care e 
t.oţodat!\ şi girant resp01l:3abil 

. • . ţii' d' • ~ A tI 1 ~n per':"ada ~3-u uJ ume. re, franca comerciantul cu atua- Clan !D Intreaga ţara. 8 e,. .... 
ountul pe întreaga ţară: a) Aţă de bumbac pe:l!ru cu- ':i=Elm:~~Cl~~=IZR= lit"m:m:Z==Ci.1rJ11 

a) Aţă de bumbae pentru ct'- sut. albă şi neagră pe mosoarp ~ :~ iiIi, 

de 4'200 m. nr. 30-40-50: lei 15 bucata. pe mOS'l"l.re de 4J1000 sut al"'!\. si neaO'ră. ne mO-lI'Rl"e n~ 4/200 m., I:1r. 30--«)-50 h::i 20 CIIINIIE'.MIJ.A. , ,COI~S 
bu"ata : nr. 30-40-50: IE'Î 75 bucata. 

b) Ati de bumbac pen::ru cu- b) Aţă de bumbac pentru rUAut 
~ut plh~ !Oi l""l'l"'r:>: np ~'YH'S/Jln'e a]l1l$ şi neam, ne mOSO;tre rf' 
<7~ ,f/1000 m. nr. 30-40-50: lei #)'500 jds. nr. 30-40-50: lei 54P 

Numai trei ziie: 8, 9 şi 10 Iulie 
După ro.nanu1 lui Maupassant. 

57.50 buc. du~na. BEL AMI c) }.~':; rt> op",l-.,c nentru cu- T~$I $1" .. "'40 .... .,. .... 4-•• ,.: ae v"," cd(!,· .. • 
!,!nt !'llh~ "'; .,,,,,,.,,.,.-'::; t'I'" m'l~<l',"e !ta l"'l1m,d hTI''\'''7itn1 .... tiontl f';,t

cP"'~;l"It'I!tl ne 4 la sută.' 
P"ehll de \Tânz!lre al :ttei dp 

bum 0'1.(' "'e"tT'11 cusut:, furn i~ .. .t;; 
A ...... .,tn; 1"" t'nn.ţ(\1"f'I"I~~ .. t~ I'U ,. .. 1', 

t"l rf> ""1"";"'; res,,>r;>nHv oe c~trp 

cu 
WILLY FORST şi OLGA TSCHECHOWA ' 

ReprezentBţiile keep la or ele 3, 5, 7 şi 9 .,. 15 minut~ 

~o~~;:~:'~e~~~~e;~~~ls~~~n;i mllll1l11l1111mllnHllllllllllllll1l!lllltlllJllllllllllUlIIl 

;~~:~~~~~e~i~e1~i~uB~C;;~~jt~0 MIC A P U B li C I TA 
In arest oret SI" C'Tmrjn1 jmn~ 1 •• :,;:,:~;:;;,;;,,;,-,;-------"'-------r.:'1 

zituI nronor+in"'''"l şi timb:~le le- .. 
A parf1' in lipcare zi. l\linlmum 10 e 
Anunturile in schimb, preţul dublu, iar celb cu clişeu 
eial. Urice aDWlţ cerut să apj'~ in altă rubrică decât CtI 

gp l~ ne '<>dllră. 
P"'eturn o do. vi\."'J:are Al~ nrl:

~(\'~1()'r JT1<l{ ;n(! P-"l""""'St"'. ft.bri· 
~qte d€' soMeht!"'I. ,.Roma ... nfir··, 
h V;""O'll"e h 1 y,K"lrtie 1940, ~p 
,.... .... .-tH·i,,1I; n~;'M .. rI~ugarea sportt
riio ... ll"'TI1:>:+t")'t"p. : 

a) Ata de Ct·., .. t pe mo:!oa~e. 
aţă de cusut glaee Pe mnO;l.L·e. 
aţa pentru cismari şi eurehri, 
aţă de insăHat (şulare), 'l.ţă de 
cusut pe cartoane şi bobinailf:. 
fire de bumbac pC'ntru lucru ue 
mâ:J,li, artIcole speciale P\;l'lt:-U 

industrii şi confecţiuni, m'itase 
vpgetală de brodat. măta"le ve
a-etală de cro;etat : cu S.75 la 
Siută: ., 

hl M;;tQa~ '''<>goionICi. ~1~ .hu-u
biţe mici: cu 15.75 la sută; 

e) Aţă pentru m1i.nuşi fine ie 
piele. articole speciale, eţă de 
eroşetat, fira pentru ~ucrLl ('~e 
Jnână. ată de brodat pentru ma
şină. aţă de cusut ciora~i. ibri· 
şimuri. mătase naturală de bro· 
dat: cu 19.75·1a sută. 

Se obligă societatea .. Rnmâ
nofir". de a renl1ce cu 4,25 la 
sută rrcttH'fI~e d~ \Tân7:are a1e 
'l"";~b1.,f a" hrocht ,.An '~'l" 
-c-t··" n,,,"'tl'M p ........ '~I.,~~ f."~i"" 

.... f .. 1:1 v1gc~re de'a 1 :'ihrtie 
1~"1) 

~n""..,t~4-0" T,>" ..... A"""I'~r, ~"I .. ~ ". 
"'H..,."t~ f, ~~..,~"t~ • -r! ... r .. f.al"""~1t'i H" .. 
,,. ...... ~,-~.,:~.; '-... r!"'''''''1,...1..,. ~~.n~''''f''-~,..q. 

, :,., j ._~- r~ f\ 7;1" -'"1,,, ""1 )I;"~. 

re"- i,., ",~ "'- u·".."l ("\ FI ,!jq 1 q. nr@
nemt,,; ~"I';~n.,~ ligtg 1f'1 :i'11\111 

pectivă., se taxCll:t'A lublu. 
AnunţuriIe pentru rubricile ttCEJUj~l DE ~ERVIClU" 
jere) DU se pot publica cu adresa" exact~. CI numai 

post Hestante !'W.U la ZIar. 

Tel. 18.61 ,,D ACI A FEL I X" 
'.l1l1l1!;iOai'3 n, str. 8 August ~r, 25 l vis-a.-vis de P-ţa 

Mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi lnchil'ierL 

VANZARl bE CASE: Circ. II: La fi bucătărie, grajd, j:;'II'WJi4~1El 
tramvai, casă de raport, 11 10- stj. patrati, cu pomi şi 
CUlU,e. cu câte 1, 2, ~ camere şi turi. ~ ldem~ ~~a cu 2 . 
depeudinţe, curte mare, apa ŞI strada, buc~tarle, camera 
~anal in curte, Idem, lângă tram- b~e! verancl~ mare. curt,e .. 
vai casă cu 9 locuinţe şi depen- dina. Frai;el1a: 2 case din 
dinte, cu bae, apă, canal, curte cameră, bucătări~, ca~m. 
frumoasa. Idem, casă cu 7 locuin- mente,. cu curte '1 gra~ 
ţe a câte o cameră şi bucătărie, 192:' '1 1927, preţ leI 
cu loc liber pentru zidit la Iltradă, 104.000, 

------------------~.a. curte mare, apă şi canal la LUliI.JJ" IJ~ (;A.S.t: IN 
stradă. Circ. ro: Casă cu etaj, 2 152 stj. lei 55.000, 176 
apartamente a câte 4 camere şi 65.000. 191 stj. lei 75.000. 
dependinţe, bae, parchet, tera-
C1til. bo:t.c:"n. (:l,rte mare. Idem, UU~l.t: BUNA: Moşie 52 
('/,,&3 nouă, 4 c.amere şi depen- arabil, 10 Km. de gara 
d;.nţe, curte şi grădină. C~rc. V: jud. Mehedinţi, cu conac 
~ .. " ...... "AI,.C i; I,;"wo;~o;, l.Iucaaa- W ceilLfUl satulw, avilld li) 
rte. curte. Jitrădină. Iei 150.000 şi goalJe pădure da 22 ani, 
tSI} 000, Freidorf: Casă nouă, 2 tabilâ Imediat, restul in, 
camere mfLri. bucătărie, antreu,. grădinărie, porumb şj grâ~ 

~,;:~;niE', d,e că~rămId~, ~ajd. gri- J V AN1J urgent imobil cu 2 
d!~r\ 1 '1 Jumatate lugar. cu zar· I de cue situat In centrul 
.~avP.turi şi 100 poMi fructifieri. oravi~. 
rC2rtl. railă 3 ramere mari. bucă· -----------",I1ft. 
Uirie. 2 cămări aiimente. altă Pi~l'..llAU urgent tutUJlge1'1l 
casă mică tu curte din 1 camen Piaţa Iosefio. 

Pentru anunţurile apărute in acest cadru a ae adresa la .,Dacia 

Inocenţa şi dorul de crimă, două Însu.~iri C11 totul despărţite ~nnt e"Nnolar a nOl1 i1()r nt'ehn'i de 
in acest fUm neobişnuit În strâu sA. legături dând un conflict vţ.i1',a .... ",10 t'l1"OO11cr~1(),. !=;al~. ~~1: 

excepţif)nal de emoţionant. cUI·t p: h<1-Z8 .11ormeJo;. ?:) maI 

telefon 1861. 

CAUTA~I cassa de bani de cumpă- CAUTAM OM DE 
___________________________ 1 slIg 11'· ....... ~1 a 1 se rpc:;ttt

1
.l1 V]7,a~ 

Incep. Reprez. 5-7-9. Dum. şi sărb. orele 11 şi 3 d. m. 'Hn ov'o".,,,l,,,,. ",1 lH~P",tOt' ~r"t"l"Î . 
rat. Adresă sub "stare bună" la. tru angajare imediată. A 
Administraţia. ziaruluI nostru. adresa la. AdmL.'listraţia . 

................ a. .......... ~i ........ ~ ...... IIIIB ...... ~~ ....... YF~ .. ~"·~~AI ................. II ................ ~ .................... I' 
ortodoxe de aci, dar nu Le PU-Istat nici o şcoală în acel timp). 
tem imagina că alături d~ epis- In epoca austriacă atăr-il3 cul
copie să nu fi functionat si n turRIA n<ttoriH •. di"',,'"' ..... o~ i~
.. coală., macar pentru pr3gătire!J prejurări creiate de nOl.u COIl

preoţilor şi a dască!ilor C3 bise· junctură politică, intră într'o 
rîei. Urme sigure despre ey.l~ nouă fazi de desvoltare. Udată. 
bmţa ei avem ~bia din e~(}(:fl. ve· cu înscăunarea austriecilor ad 
Dirii austriecilor a:ci. La 1718 se introduce sistemul po"itic al 
cea mai inalti biserică din Timi· .,elementului favorizat", fapt 
.oara era catedrala ortodoxă ain care are o enormă influ.:mţă. 8-

Palanca-Mare. Alături fua(~tio~.a sUDra intregii desvoltări a vjP.ţi.i 
probabil din timpuri străvechi naţionale, economice şi c.Jitl.!rale 
,i o ,coală. (Câteva inscripţii a. oraşului. Favorizarea 8~ face 
găsite pe cărţile bi8eric~şti dO" făţiş şi prin toate mijloa.·~de. :n 
stranele bisericilor unor aa.te bă- dauna celorlalte elemente c..tui
năţene ne dau indicaţiuni ":p.sprp ce, cari prin noua ocupaţie d!r 
existenţa unor dascăli şi şcoli cetăţeni cu depline drepturi au 
săte.qti oe la sfârşitul vaaculu: devenit .. element tolerat", în 10-
al XVIII-lea cunoaRteTl1 o seri ... ~alitatea lor de baştină. 
!ntread de Dume de da~~~&U ŞT Im!'>di"t dll1')ă oCU'Paţl~. ten
,coli 8ăt~f:i~ Ar fi de _l~htclel' toriul cetăţii este d~cr~t.:!t trIl' 
0& tc<>o_"i :"1 locn1it.r"c'" .1.' ''''9(,)' rezerv~f;; "'el'~,1"" r.::::i cu',·,:,:.;ti 
dinti a episeopiei să nu fi exi iar biserir'.l. romana· ..:atolică, 

singura admiS. ă iu interi )r\U Zi-I rile ei străvechi. Alături d.e bise-Ilor de neam valah şI sârb. 
durllor şi dominantă pe::;te tot. ricile nou zidite se infil"iI' .... <>~,: 10. too.t~ a,cc.::ot.t:a. tlt:::spr.: u !.'., 
rU1-'uli;l.~ll1. vecne unpreuna CU bi- răşi modestele şcoli, cu dE.scăIi ţată persecuţie culturală ne 

serica ei este scoasă în afara zi- rămaşi şi până azi anonim~. Abia. poate vorbi în această 
durilor, in cele două. Pal~llct:', a- în jumătatea a doua a ',reacului mai fl"<iată poate de o t>"'.1~~m. 
poi după demolarea aceac\Jra In al XVII-lea încep să se afirDle in care s'au acordat prea JIIi.4I:>:l~~HIi 
interesul nouei cetăţi, în cattie· tot mai puternic dascălii români avansuri uneia dintre 
rele nou înfiinţate, .. F:1.brică". din Timişoara, printre cart locul Persecuţia propriuzi.s! 
.. Maierele româneşti" f;>' "Me- de frunte il ocupă desig"'lr Mihai cepe abia în a doua 
hala", Roşu Martinovici, marele pre- secolului al XIX -lea, 

In cetate se reinstalea.7.& că· cursor al luptelor pentru româ- grarea Banatului rn 
lugării franciscani şi !~z.uiţii. nitSlte În Bsnat. nouă, de după 1861. Şi 
Primii înfiinţează şi cor.c:uc Fireşte că in tot cursul ace- mai grea va fi situaţia "T""'II~r;:...-
"şcoala trivială", adecă prima- Rtui veac, ş! in primele decenii lui românesc în 
ră, iar iezuiţii pun bazele invit- ale celui următor. n(\ta -d om i- trucât după enormele 
Umântului secundar ia T;mi. nantă in viaţa culturală a Tim!- dermse pentru eliberarea. 
şoara. infiintând la 17.15· -26 şorii este cea catoJfcă-germarJă tutela sârbef.. !ă, In urma 
prima .. scoaIă latină". la nce- ~n~iii"ltă şi imlJusă de ofir.ir.H· ve!ltiei de seTlaraţfune, 
put numai cu trei cla3et apoi tate. b timp ce acea ()rt.:><JoxJi, Timtşoara rămane fără 
m .. i tâl""';n cu $a.se. cu comnont>nţll ~t b11in!!Vl't 1"~ nie r()m~n .. n ..... ~. ea .... rn . 

'Pnn111.,tt ... <>..toclo.:~. ,1u.J!t ,~ m~no-R"'t'bă. rămâne in mod !'or- vremi rn~eamnq, sunorluJ Al 
~~::::);i1e-r1e :> ::2. ~r-~:.~ _ .. T~ i·: b'tt --:'. ,: ţ .• "-:;'~.';'I .. 3decv9.t !'litl",l'- ::~:~!ei de~" ... 1tli\rl cpltursl& 
'luJe cartiere, !şi continuă i'Ostu- tiei pf'riterice impua3 ceti\:ţ.eni. • ,"Va urma) 
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Pag.3 . \'11. J\nul XV1IT. 1941. - Nr. 2300, 'Reo u,~ ........................................ _ ......... .. 
unsa manilestHtie fomâno-uermană la Ghiroda-Două Mi~iSIErul Ag~i[ull~~i UD 

8eara a avut loo în I de sub conducerea dlui Bchmel- t;eastă ocazie, cât §i din colee- Dlu.tn p~ tllIIIIJ'DtCr.11 de crez 
. apropiore <» T~m.'- Ik,-barou ,,'u inceput CU Im- la.aVU lei, care va fi predata. culturii orezoIui Ministerul agri- Stat Major & aprobat scutiua d& 
Ghiroda-nouă (situată ler. tele publice tia încasat 8uma de ~vand in 'L'od01'o rentabilitatea I eli ...... .,..& .. j;4 IIOCC-n., iA&" 1\16&-0>10 

inălţătoar~ n~anifesta- nul Regal Român şi 1m.r:uZ Ger: d~ui ?refe~t al jua..eţului T.im·iş, culturii şi domeniilor va ajuta pe concentl'&1'6 pentru UD. cultivatol' 
lin.."wlâ!l(.·gfn-n:~?na~ 1n scopul man, exe~tate de ,elevn şcoa.let sa dtspuna reparttzarea el ~pi- ~ultivatorii ce doresc a culth'a. OI'elt la fiecare 3 ba.. de ore7 .. 

unui fond pentru a- 'române §1 germane, sub condu- ta~eloT în cari sunt îngrijiţi ră· In campania agricolă 1912. Cei ce doresc a li 58 intocmi 
", __ ..... w MMraWUJT in cari sunt f!ffl'{>{1. dl71l rli"pL-for C.,.otzdetM Ro. .. i/i. ront.&,.. "" g<;;'-"',\mi. ID acest scop aduce la cunoştlnţa proectnl de orezărle t1e către MI-

români şi ger- salin, apoi au urmat mai multe Remarcăm cu această acuzi! !t'lor interesaţi că pentru a avea nister I>C vor adresa serviclolal ~ 
pe frontuZ comun. declat1tări şi piese de teatru, gestul dlui Ion Bogdan, care a terenurile pregătite şi gata. de in- bnnătăţirilor funciare, b-dul Be~e" 

IIk.lIi,fe,stlma a fost aranjată executate în limba română şi dăruit suma de lei 1,000, dând !Iămânţat cu orez in primăvara Albert Nr. 27. Bucurestl._ 
.... ,,;~.l<rWO din. eom.un.ci, in germană. ea:emplU pentru ceilalţi locui- 1942, lucrările trebuiesc pomite Toate cheltuelile OC8zioDâf:e d. 

CII notaml Titus Andre- Grădina ,,Dinu" frumos a- tori. cât mal diu vreme in acest an ,1 executarea acestor Jucrări cad la 
Iosif Bi.~triţiu, primar ranjată, cu drapele române şi Actiunea intreprinsă de au- imediat după ridicarea. recoJtelor. sarcina celor Intere~ţI. 

Rusalin, director IJco~ qe:rmane, ft fo,flt neîncăpătoa're torităţile din Ghiroda-nouă e Sunt bune pentru cultura orezu- "' ............ -.. -.-• .., 
Bugarin, preot, lu- pentru publicul care a partiei- :!,l frumos şi pildttitor exemplu lui, toate. terenurile a~bil~ ce P?t 
tnvăţătoare, şi cu '[mf la ~cea,qtii manifestatie. nenfru tn,.""" ()()w""'ek din jllde- fi uşor Ingate, din ~mpla ţăM1. 

organizaţiei germane Din încasările făcute cu a- tul Tfm1s-Torontal. Banat, Sudul Moldovei, Lunea Du- ) f'-et!tt1t!ti.fe. 
..::;.;...;..._.....;;...........;.-------------- .... ....... ........ ••• ••• • • ... Ilaru ,1 tOata lJOorogea. 

Sant delk~menl bune pentru III IUlIl 1 iIi 111111111 111111111 II 1IU1III IIIIIHlIIlillllIIllftlll1li 
CINEMATOGRAFE "deri de ta'le aco'ldale 'Prod"eii'o~ilo'l 

de luilJă şi 'taebiuri 
arii de vli si Ilvez4 (U pruni (are ben€ffală de scăder~ 

ordinul circular Nr. 66,870 
Ianuarie 1941, administraţia. 

M. A. T. a ordonat să se 
pe judeţe, echipe de COD

r~ milIiunea de a verifica mo
s'a aplicat pe teren dispo· 

. legii monopoluIUJ alcoolu
privind fabri-

jllicii şi rachiurilor la caza
producător. 

-_., .... ". ocazie, s'a constatat. 
M ... ""ul'tlnta .... o. gold ... Iu! 'i'" .. iptic 

rachiurilor aflat la pro~ 
existenţa unOr numeroase 
băuturi spirtoase, pe care 

- In neregulă le declară 
inainte de 1 August 

la data de 1 August 1940. 

nu s'a făcut constatarea băuturilor ,SOIdUl'ue stabîUte pe baza verifi· 
din depozit pentru a putea stabili căriJor la faţa locului. pe care le 
lipsurile care provin după această fac echipele instituite prm ordinul 
dată, iar recolta viilor şi a grădini- Ilcstru circulat .Nr. 66.870 din 7 
lor cu pomi fructiferi din toamna Ianuarie 1941. 
anului 1940 a fost sub mediocră, 
pentru a Justifica lipsuri aşa de 
mari, rezultă că declaraţiile produ
cătorilor sunt Întemeiate. 

In consecinţă, administratia co
mercială M. A. T. având în vedere 
dillpo.nţiunilo Art. 20 dUl decretul 

lege pentru extinderea amnistiei 
fiscale din 1 August 1940, aprobă 
scăderea taxelor de consumaţie 
datorate de producătOri pentru 
lipsurile de ţuică şi rachiuri con
statate de echipele formate in baza. 
ordinului Nr. 66,870 din 1941. 

CALIFICAREA CAZANELOB 
In baza an. 38. alin. 8 din legea 

monopolului alcoolului, cazanele 
CIIltivatorUor de livezi cu pomi sau 
vU, in care se prelucrează şi materie 
primă cumpărată sau sunt aren
date pentru fabricaţiuni analoage. 
l'krd cal'&Ctentl ce~l au şi snnt so· 
r..otite ca industriale. 

erile la propr!etarii de vU Si Ifvez~ 

In această categorie intră şi cel 
cari au fabricat rachiuri din livezi 
sau vii arendate, indiferent de 
8uprafaţa lua.tă in arendă, fiindcă 
acest lucru echivalează in practică 
cu o cumpărare de materie primă. 

De aceea. la infiintarea registre
lor lUd. 9 pentru anul ]941. veţi 
.. pu ...... &", .. .JA<;,UU..- luWcmIIII QI'!JPO-

aeeastă scădere beneficiază: 1941, fiindcă pentru tl't'~ut, opt'l-
' ... 01 .... .0 01.. II"....... _ pwoqn; 

o Intindere de 2 ha.; pro
de llvezi cu pomi fructiferi 

la o Intindere de 5 ha.; pro
de vii pânli la o Intinde ... 

consumarea integrglli a 
naturale, determinati 

slabă a anului precedent 
taxelor prevăzute ma' 

face !ă disparli orlre 80ld de 
spirtoase la proprietarii cu 
miel de vii .,1 livezi cu 

11'1'1. 114'rnJT'I"IJ'B,tn ~ 

\f, "'. T.. d'spo"',. ea. pefl
'rOOQp;-;to"l! flt> mftt 5US. )'P

~d. 9 si tit" ltH't'nut od~tn 

La producătorii-proprietari d'" 
'4t1pl'8fete mllJ muf decât cele men· 
ţlonat8 mal 8U8, partizilt> din ~ 
gfstrul Md. 9 vor fi completate ca 

ziţiuni1t" ari. 75 din legea M. A. T. 
întrucât ei DU beneficiazA de am
nistie. 
Luaţi măsuri de executare. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Pe o Arena tu turbă nana 18 U!Runchl •• Dura" 

H Invins usor pe "Ancnra" cu 8: 2 (4:2) 
Sâmbătă dupi masă ia. oreI" 

Os· ... .l1",!-,1.lt.a.t. P'" <u .. u~ ,.PI voIe' 

sul" matchul amical intr~ eclu 
pelp mU:!lcitoreşti Dura-Anco
ra. M'am dus din curior.:te.tc la. 
acep;t rnat("'k il" ftVIthql I"<i(; l1'l'" 

interesează foarte mult si udiuJ 
penJuna.U~t!~ll energetice a mun. 
~itorului din fabrici. La faţa ]0-. 
cului am constatat câtă deosfl
bire este Între un jU\!H"i an
tre~at şi altul fără con({iţir Ci. 

IllllllllI!OIl!Ulllllllllllll~[llllllllllm[!llllllmllll!llll1nlllll!1111111111111111111111111111 ~~~t~:art~~~Vr~\l~~~~~;:~ 

<;,.~.~"~. ~,!" .. ,,"'~.I,!~,,~,.~"~,,~."."~.: I ~t~~l~ ~:~t~fOI;:~~~~hf' ;~~~i~!~ 
.. .. " ., .. !il U JUc" orI or au O~t msi 

. c;labi. Totuşi mi-a plăcut elanu1 
şi coeziunea cu care au d~gfr!'u
rrtt jocul mU:!lcitorii fabric"'i Du-

~,~'mM;yî:j~1l;fJ(~t~'::i/;::}':iiff'0'Z~8tllt~;;"~~1!J:~ I ra", de~i era ne aştel,)tat sii. !.lă-
.,''''.!l''·N,.:,<, . .ri'i;~~::, *i~:;;:~"l.:"%'1<~'>':::"': ,nâ.nce hătae de la Ancm·a. for-

, ... :':::::::'",'.'::i:'·':"":·:"C:,:'iF;W;: . mată dintr'un lot de jucători in-

'·:';f,rj~~,ţ;;~,~.}t::;;J'::tţ-f;J')~r,:;c2~,,::: \ ('""r('ati la oit"" ... 11-<:> eohiue. 

ind temei8 SDune "nu" 
I C()medie delicIoasă, pIlnli de pJcanteril. haz ,1 'tună voie. 

S~orul ar fi fost mai ma re, 
Uitcli. uu {-ar n lmpleaecat fân·~. 
nestrâns şi iarba mare ca dIl. 
prerii. de ne areTlă. A"ea~t1. răs
nun(fere ne nen'liientă. a ~tadlO
nului, cade asuura dlui inten
cle'!'lt care nu ~cttP. il"titiat in eu
noştintell3 de ppstra7"e !i,ld ur.ui 
~tadion. TI ru~ăm să qe corec
te7.e. Jucăto~i n'an ohos,t atat 
in f~hrll"; ('~f: "'1l (>~ ...... ;t t)t:'! pre· 
"ă !'Iii se n .. "''' ..... ~e cu min6ea flrit: 
;al ba n"tunsă. ................ -.-.-... 

, Ce,i,i şi răspândi,i 

.,.,E C OUL" 

cultura orezului terenurile mlăşti
nOR86 din luneil!" Inunl1abile aÎe 
râurHor noastre şi cari pot fi de
secate. 

Ministerol AgriculturM şi Dome-

Capitol: Se intorc marinarii. 
Jurnalul de ră2'Jboi Român Nr. L. 

Thalia: Când femeia ipune 
"nu". DiHor ajută pe cultivatorl, intoc· 

mindu-Ie gratuit planurile ,i indru. ApoUo: 
mându·j ILSupn modului de cultură rane". 

"Misterele subto-.· 

a orezolul, totodată acordă pe cre· Corso : "Bel Ami". 
-... ........................... -......... --...... ' 
ObliUuUvHu[ea nreaBrei canlităUfor 

d~ lână Ia centrele de co:eclare 
Ministerul Economiei Natio

nale - Direcţiunea mate.:'iflor 
prime - aduce la cunoşf:inţa tu
turor producătorilor şi deţin .... to. 
rilor de lână, sub orice titl'l, că 
Runt obligaţi să predea canti·'j,
ţile de lână prevăzute de d~ţ!re
tul-Iege Nr. 1706!1940. in Vlgoa
re, la centrele de colectare at)

torizate şi care au fost pu~li

eate în Monitorul Oficial Nr. 144 
din 21 Iunie 1941. pagina :1528. 
coloana li-a - cu preţurile fi~ 
xate de Ministerul ~cOnOm!Cl 

Naţionale, prin decizia NI'. 
325}HM1, Pllhli"A,t1L in Monitorul 
Oficial Nr. 138 din 14 Iunie a. ~ 

Lâna flind destinată nevoilol" 
armatei, această obligaţie' lega. 
Iă este, mai ales în împrejură
rile actuale, o înaltă datorie pa ... 
triotică. 

Se atrage atenţia, că abaterile 
dela dispoziţiunile legale de a 
preda lâna, ~onform decratulw.. 
le~e sus amintit. vor fi sanctio..· 
nate cu pedepse severe. 

1I1111111111111ll11l11H1IIIJlIlllllllIIlIIlIIlHllllfJl!IIIIIIIII!II!!UIJIJIJlllllllIIlllInmmflllllllllllllllllU III11I1II!HUfl/lilillIffi 
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t.o:1!. "".~".,.... "j?w.c~ __ 

o pODesle de dragoste dlfll 

Dt"/d ttoenlul'Odsd" m.Jrln<VirQl' 

In coresponltenţă cu patru lognd ulce necunoscute marlnarul Frib 
Il! DE HA VILLAND mal tâ nlră si ele21lnti. l'A nif';indlltĂ. lot# •• 
-- pe picanta eroinit. Alături de ea partneml ei mCK POWELL 

mI-A" ..., .. h~~ t' ...... ri.- t'",..t..... 1 .. tor,,&..d .. -_ b. p .. Mc 01 ~ ,.., 

%Iar fie cu,aj ro~1inesc rhrlfice situaţia ,,1 trooe astfel prin D"numărate situaţi! vesele. . 

~ i;;ilt,u;;:l1Il1u;'lIlIlIh;i;;iIli;:illlIlUlmillillilllllilllllill ! Incep. lUpre. 6-1--1 D ollU. !fi :l~;;;', ;! .~ orele U'" 3 :L m. , 
--- ~-_.-
~li-ol"_N'. ~7::;'-- a., 

.., v- --. V ~ .,.h_"" ; .' .... _ ....... '" ~ ••. 'T 
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: lem~il~ r~mdne unile _ 1 sia n da a fost OCUpa 
DU ctuaniz·nl It aoap.a de forţele 
. in folosul ,,(rulii RoSi" 

navale -ameri 

REUNIUNEA ,,8i" •. ~tIA1UA" a .a:t'emei'lo-r Române UnÎfe 
din Timişoo.ra., va aranja o aga pă în ziua de 10 Iulie 1941, ora 
19, in Grădina "Rena.'joorea" lângă Parcul Scudier, punâ.nd 

, hl dispoziţia publicului un bufet bogat asortat. 

In baza oDui acord intervenit Intre dl Roosevelt şi 
JSlandei. 'lrupele americane au miSIunea 
ioiaDa sau completa forţele britanice 

- Venitul realizat se va \ărsa Soc. "CRUCE..\ ROŞIE" Fi
lia.Ia Timişoara, pentru ingrijirea soldaţilor Români şi Germ.4.IU 
rii.niţi în Cruciada contra n.'156vismului • 

transmite. . ooeaoo este n~, 
~~V-YORK, 8 ,(Ra.dor). Corespoudentl'll agenţWi D.N.B,!flOtei consemnul de II 

Islanda. ~ fost ocupată Luni~ de trupe navale americane. garanta securitatea 

. PubJicul este rugat să participe În nnm?l.r cât mai,llare şi 
t!Il contribue cu obolul său 1)00 tru realizarea. nobilului scop 
lmmărit. 

de comunicaţie în' re 

MeSH!Ul dlui Roosevelt adresat CDnDresnlu~ ~t;1e S~~~e ~~~; 
puncte strategiC6. 

~ .......................... . 
iS'au întocmit doua anteDfoec:e Dealru 

orUUDlzcrea proteslunei de ZlUf181 
La lUin.isterul !.luncii s'au ÎntO('

.d6 d .. ar.. .... wp.v.,.;c.e 06 vecrete-
legi referitoare la. or~aniza.rea pro· 
fesiunei de ziarist. 

AI doilea ant~!l.......,t .... 00 .... & ..., .. 

modificarea Casei de retragere şi 
pensiuni a ziariştilor. 

In actuala organizare această 

casă nu numără printre membrii ei 
decât puţini profesionişti, activi. 

NEW,YOU~ - Corespon
dentul agenţiei D.N.li. trallS-
mite : 

Intr'un me-saj adresat Con~ 
gresu~lli. preşell1nteJe R.ooS3\ elt 
&nuntă că in conformitate eu un 
acord stabilit între el şi preşe
dintele eo:csiliului de miniştri al 
Islandei, trupe americ::me au so
sit Luni În Islanda. 

rrupeJe navale americana au 
misiunea do a eomn1e:!ta sau in· 
100ui forţele britanice. 
Statc~ Unite - spune Între 

altele mesajul - nu pot a.dnJite 
ocuparea de către Reich, 8· u-

nor PWlcte strategice, 00 ar pu .. 
tea servi drept baze aeriene sau 
na.vale pentru un eventual ai1W 
oontra enăsferei oceioontale. 

Pentru un moment Statele U
nite nu intenţionează. să m<>di
fiea suveranitatea acestnr t.eri
tarii. Cu o ocupam germană a 
acestor insule, continuă pr~ 
au.lJd:c;; BuuMlveu; ar 11 de natură 

să compromită aprovizioDa,rea 
regulatâ Il Angliei cu roatariaJ 
00 războitL 

In caUtate de comaDcla.nt su
prem al annatei, am dat deci 

lntr'un mesaj 
dintelui de consiliu aJ 
am declarat popnl'atitj, 
pete americane nu . 
in nici un fel d·c afaceri 
ale Firii şi că ele Var E 

ma.te imediat ce criza 
cut. Iar guvernui 
pa",~ do!"G." .... ""' 

D. RooseveJt 111 'li 
la 1 Iulie a primit dÎ!! 
preşe!linteJui de ~",,>III~"" 
]andei o scrisoare, în 
la care a răspuns chiar 
iaşi zL 

Iniţiativa ap&rţine d-lui I. Joldea 
Rădulescu, secretar genera.l al mi
aisteruloi. care, oonsultâ.ndu-se cu 
câţiva profesionişti ai scrisului zil
Ilie, a dat prima formă acestor 
anteprooote. 

Primul anteproect se ocupi cu 
o,gaaizarea profesională obligato. 
rie a ziariştilor după tipul &,eneral 
ti principIile de organizare a tutu
ror profesiunilor. 

Noul proeet prevede găsirea de 
DOui iZl'oare de venituri pentru a 
se spori fondul de pensiunî al casei, 
In cOllsecin ţii, se vor mări pensilIe 
şi se va. decide scăderea. limitei de 
"ârstă pentru obţinerea de pen· 
sluni precum şi scăderea limltef de 
vărstă pentru timpul activat în 
presă. 

S!ulele Unile fJO" eete Sovietelo" fJ-·I\".lJ-
slrategiee in Oeeanu'· flJariiit, 

o m~şcare 8olijaponeză la' VJadivos(ok 
· . _ •...•.........•............. prov!!că o crizA in mările Japoni 

TOKIO, 8. (Rador.) - Cores- in Oceanul Pa.cille. . Un comtininical al Dir. Gen. P. T. T. pondentul agenţiei "DNB," trans-I Contra.-amiralul este de plrere că 
mite: . toate pregătirile Statelor Unite în 

PlIcurile sample dan cutiile de scrjsori~ Purtătorul de cuvânt al marin ei Oceanul Pacific sunt indreptate 
.' D U vor Il e X p e d j a te· . t ·ralul Mayeda a declarat contra Japoniei la fel ca şi alianta 

. BUCUREŞTl, 8. (Radol',) - ni
recp.unea Genera.lă P. T. T. aduce 
la cunoştinţa publicului că de,i 
prin publicaţiunea făcut.ă în ziaJ:e 
la 27 Iunie crt. s'a făcut cunoscut 
ei DU este permis a se expedia 
IICrisori simple se constată totuşi că 
publicul depune zilnic în cutiile de 
IICI'Isori numeroase plicuri închise. 
," Se repetă recomandaţia de a DU 

se mai scrie decât pe cărţi poştale 
ilescbise intrucit plicurile simple 
găsite in cutille de scrisori se 
oPftSC dela expediere. 

con ~"m: celei de a cincia anîver- dintre IndIile Olandeze. Australia, 
acte sau copH de pe acte publicnl cu pr) eJu •. Noua Zeelanda ,i Fllipine. 8ub 
poate trimite recomandate fără sări a conflictulUl chino-Japonez, că dominaţia Statelor Unite. Şi guver
insi a introduce şi corespondenţă primejdia cea mai de temut este ca nul din Ciunkîng a trecut de partea 
particulară. nu cumva conflictul să se intindă frontnlui antija.ponez. 
• • • •••• •••• •• ••• •• ••.•••••• • .... Purta.torul de cuvânt japonez a 

Comunicatia pe uscat 
inare Europa şi Ex remul 
Orient a fost intreruptă 

TOIUO~ 8 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei ,,DNB" a· 
DW1!ă : 

declarat, că situaţia din PacH1cul 
de Nord este deosebit de interesan
ti\, dacă se tine seama de războiul 
intre Germania ti Rusia SovietlC'ă. 
Cea mai mare atenţie a Japoniei 
trebue îndreptată spre faptul ci 

transportul de călători via Sibe- Statele Unite sta decbuat pentru 
ria a fost suspendat din lipsă de guvernul Moscova.. 
vagoane. Contra-amiralul Mayeda nu ex-

clude posibilitatea că 
să ceară puncte Stl'11Wjt'ilftfl 

nul Pacific în aprol)iena 
ca răsplată pentru 
Moscovei. ~ cwn aII 
Atla.ntic pentru ajutjll'lll 
glieI. fapt ce ar stingheri 
tea Japoniei. 

O mi,care anti-jllpone7.i 
divostok ar provooa o 
riIe .Japoniei, 

Con tra-amimlul 
ca atenţia Japoniei să DU 

te numai asupra ChiDel"'~L __ l"" 
extinderii războiului ÎlI 

Pacific. 
In incheere a declarat ti 

s'ar prezenta situaţia, fIob 
neză este gata să facă lap 
eventualitătl· 

· Oficlile P. T. T. sunt aprovizio
oale cu cantităţi suficiente de cărţi 
poştale pentru a satisface cerinţele 
pabUco.lui. Pentru trimJterile de 

După informaţii primite din 
Mauciuria, autorităţile sovieti
ce au informat Compania. de căi 
ferate din Mauciuria de S'!Id că 

In felul acesta oomunicaţia pe 
uscat între Europa şi Extrnnrd 
Orient este definitiv întreruptă. Germania" a recuna 

;,., ...... _ ... _ ...... ~ .............. : ................... . 
Un .. fost administrator. de mosie 

s~·a IflsuS.t in dauna PfoDr.etarilar, prin d,ferae 
$-retllcuri, mai multe milioane Iei 

EI a fost ,ondamnat la un an inchisoare 
ue T""bunaaul Ilfov 

Bucureşti" 8 (SIR). - Tribu· doamnei Onette Bellu, fostă 
nalulllfov a rezolvat eri un ve- Pleşoianu. Acest Tissescu a mâ
chiu proces de fraude: e ,1,)rba nuit atât de bine fondurile ce a
de C. Dissescu de profesiune vea în a·im.inistrare, în cât şi-a 
"om de încredere" şi fost admi· apropiat in dauna lui V. Pleşo
nistrator al averii dll'i V. Pleşo- ianu ~i: 1,849.547 iar în dau
ianu, precum şi curator de se· na d-nei Bellu Lei: 2,005.297, 
ehestru. judiciar al avuhtlui PQntru a.ccote fapu, urate 'I19--

sescu a fost condamnat ieri 
( abuz de încredere ~ gestiune 
frau~".lloasă) la un an inchisoa
re corecţională. şi 5000 lei a
mendă obligându-l totodată să 
restitue păgubaşilor sumele a· 
rătate. 

~ ...................................... -.-.-.... . 
o oi conlrolori ai urimăriei Bucuresti 

au lost prjDş~ in tla!!rant~ .-Aud iUCCr«:iAU 

Z!j8 şantajeze o firmă (tu 300.000 lei 
BUCUREŞTI" 8. (SIR.) -

Gheorghe S. Dumitru. §.i Âurel 
Petre8cu, oontrolori în 8erviciul 
~erior al primăriei muncipiu-
Y .... .: n .... -- .. --s .. " _._ .... ...tI ... .....,,,,JtIII ...... , ..... -

rea de a "oontrola, oonstata şi 

urmări taxele adva.lorem" dato
rate Je 80cietăţile anonime" pri
mariei, au fost pri'n§i, eri, in 
bc,grant delict de mită. Numiţi 
ducându-se '14 Snr. "A '"'tOpi", .. ,.," 

~u gastnct-o tn culpa cu acele 
taxe, au incercat să o 8antajeze 

cu 300.000 lei. Societatea pri
mind propunerea ace8tor con
trolo"" a înştiinţat în acelaş 
timn .'lt 'tIn .. "JtDlo,7 .,u -_ ... ".-, 
ambii au f08t prinşi. S'a dove-
dit că ei overau mai de mult. 

frontiera dintre Croatia si 'III_III'" 
ZAGREB. 8. (Rador.) - Cores

pondentul agenţiei "DNB." trans
mite: 

MinIstrul Gennaniei a infonnat 
pe d. Lorkovici ministrul afacerilor 

străine al Croaţiei că 
Reichului recuno~şhl 
dintre Croaţia şi Serbia 
a fost fixatl\ de curând 
decret dat de Pogla'!!1LÎlI. 

Bolşevicii 
şi pe inîlrmierii gel'malJl 

culeg rAnitli de pe ,Il'O 
l:SJ:.J.\o.I.A.4.I..'I,I ~, ~.[\.l:4UV.I.·J. - on.-

6ell~.ll:4 "J.J.I.'4.o" a.,uil Wll surSQ. 

",V.A.U,tlC:I,t:,U14 W'.LW;\~oe.rele: 

.LIU!-'il ce o PV"'.l.l-'~ UJ..l.lluata i
.n~ ..... Q.co u ..... 6d. mlQ.Slt lUSest: 

~ucer.1.U!. a.e trUJ:'ele g~maue ln
.I.unnieru ger~ . ilU venIt pe 
ca.mpu1 de lUpta pent.r'Q. a. ela lll
griJlri răniţJ.J.or. 

ue abia lDcepuseră să caute 
pe răniţi printre miile de bol
şevici morti !ii ez"_Î +,.Q.J».C/po ... h 

dincolo de linia de foc, trupele 
bolşevice împrăştiate incepură 
si- tragă asupra lor d~i bran
cadieril aveau cusută pe mâne
ca turncii "Crucea Roşie". 

Asupra lor au mai deschis 
foc şi bolşevt~ii ca.ri mlli A,-.. n 
mca. aparaţl ·ue cazemate. C0-
loane de infirmieri au avut nu· 
meroase victime şi răniţi. Pu-

ţin mai târziu, acest .... 
fost c.omplectat în mod 
de metodele bolşevice. 

Un s.d4poat a,va.=at 
răniţi a fost atacat CU --,!"';;~" . 
de armă de un del~as!I.lll"'II,,"1 
soldaţi bolşevici. Numai ' 
intervenţiei unei coloane 
man';) de infanterie in Dla.~ 
uitarii şi răniţii printre 
nume.rosi I'Usi AU fost lj['''IJll~nln ... 
de un masacru. 

Condiţiile în care s'au·. 
aceste atacuri ale 
bolşevici impotriva ",dJlli. •. i·Jno" •• I~ 

sanitare gennane 
prisosinţă. că bolş~vicll . 
t ..... f.~ .. f.:~--~ ____ ~_ ,,,,otll&.~r·::'''''t:lf' 

şi ele poartă 
Roşii" considerat de 
mea civilizată ca 

- 9 , tet,., ".'4.' -~-----~-
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