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.Yl1IfL'lLUJIo ŞI PROPRIETAR: 

1. ~le'ăDeSCu ~ •• "Si totuşi, Românce, trebue 
să vă inchideti In piept durerea 
şi cu fruntea tintă spre cer să 
primiti destinul drept în faţă I ... ~ 

-
iWAGl'OARE-ŞEFA.: 

Ci.ra-Şlef~ 
fiindcă aceasta este marea 

voastră chemare: Să fiti năframe 
de lacrimi 1 .... " 

-
.. nA~II.lJ.ljl ŞI ADMlNIS':fBA11A:· 

Em. Ungurean14 colţ cu 
de Savoya, Timişoara Prof. MIHAIL A.NTONESCU 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri --
A pare la· orele 12 

il!DBfleaammBBImI1 _"~~&'DmE~ 
nlru fiecare 

român Iau german care 
atacat m.seleste vor f. 
,â,e 50 iudea-comunişti 

oSI~S MOfalorii Si alte dispozitiuni exceptionale 
Ve~~::a;~ pentru mobilizalli de loale categoriile 

, BUCUREŞTI, 2. (SIR.) - In Când meibilizatuI este COmer- nu se va putea face în contr .. 
ORICE INCERCARE DE Monitorul ufieia! de azi se pu- ciant, administratorul va putea celor mobilizaţi, pe tot timpul 

Rf .. l'EJ'ARE ~ A~~o;l'Oi-t bucă un important decret-lege faoo toate actele inerente bonu- cât va dura starea. de răzOOi. . 
L'L'rIi'lELE, ZILE AU AOUESIUNI MIŞELE" fI "liR privitor la măsurile excepţia- lui mers al comertului. Se suspendă, în folosul ce.kw 
CAT~VA CAZLRI Fi !iErRIMATE FĂRi. CRrJ· Dale apJ.:cabile în timpul citt ar- Vă.duva celui chemat sub mopr.w.aţi _ pe tot timpul 

ELJ1UENTE, S1'ltEINE 1i\l1E. mata sa aiIă în stare de război. arme, are, asupra bunurilor so- s.i\rii de război - toate te:rmo-
ŞI DUŞ~~o\NE IN- PENTRU FIECARE OSTAŞ Decretul prevede dispoziţiuni ţ.Jui, încetat din viaţă sub Dri\- nele de prescdpţiuni, decădere;. 

.r,.""uv .... NOASTRF, ~ AU GEJi.MAN ·SAU ROMA...'- -~'OB privitoare la per!S08.Ilă şi fa.JlJi- pel, un drept de moştenire în termenele prevăzute de _ega 
fOOURI CONIn..~ S~) ..... FI EXECUTAŢI 50 IUDEU- lia. Ia moştenitori. la. oprirea plină prop.i'etate, care este: pentru indeplinirea. unor Il.IlU" 

GERMANI . ŞI ~1()" T operatiunilor oom8l'cia.le, la tar- 1. De o parte de copil, :::ând mite a.cte în materie civilă, 00-

OOMUlSIŞTL mene §i morato'l'i4la titltuile, la. vine la suooesimle impreonă eu mercială, administrativă, pen.a-o 

ministru 
sosit la 

al Italiei 
Bucureşti 

2. (Sm.) -\PITALA. D-SA A REPREZEN-
· AlO BOVA SCOPPA, TAT, îN ULTIMA VREl\IE, 
· !1I1'oHSTRU AL ITA- ITALIA .. LA LISABONA, 
· A SOSIT, IERI, IN CA- , 

ordon şi dispoziţiunile în mate- oopiil legitimi ai defunctului, li şi fiscală, precum şi tenne
rie de orga.ni:mre judecăto- fără. Ca acest drept să poată 00.. Dele prevăzute in convenţiunj 
rea.scă. păşi o treime din succesiUlJl6. pentru executarea acestora, da-

In prevederile legii intri top 2. O jumătate ctin SUccesiUDe el au fost incheiate mai înainte 
cel chemaţi sub Dra~ inclusiv mnd vine la moştenire impre- ea debitoml si fi fost mobiliza.t. 
voluntarii. cei lIIDbiliz.a.ji pe loc, uni cu fraţii ori surorile de- La incetarea stării de războ4 
persoanele ce prestea.:m un ser- tunetului sau urmaşilor ace- persoanele prevăzute mai SUli 

vie.u în inter .... sul apăIăril na.- stora. nu se vor ma.I putea folosi decM 
ponale şi orice persoa.nă. care Intreaga mo!ttooire. în lipsa. de intervalul de timp care mai 
ln4ep.ineşte un serviciu în ar- moştenitorilor arătaţi mai sus. rămâne să. treacă dela data 8US
mată sau care a fost luată de Dela data declaraţi unii de ri\.z.. pendă.rii până,. la expifru'ea. 
inamie ca ostatec. boi, este oprită oriCe operaţiune acestor termene, fără. însi ca 

Printre dispozipuai se pre- comeroiaJă cu statul duşma.IL această să poată expinL mai ~ 
~. • • .,. ~., ~ • b tJlJlPUl stant oe razbOt, 80- m:um:e ae o luna. aem l1lce1al"~ 
1) IImrttJD.."rlfI fflrJ fI'IlIlJID. .Parerea ~mteas~ ~upra cietăţide pe acţiuni nu vor stării de război. 
(.f) U; ,f}()tJ II.. •• IJIfIII() persoanelor mmore al celm mo- putea ti declarate în stare de Când un titlu de ordin (cam-

f:[TT_ 9. (Nl#.) _ 

Jicial de azi publică 
decrete legi : 

1. - Se amnestia.ză, în 
prezentului decret, in

..... , .. " ... ...., a1'ătate mai jos) 00-

pdrul la data acestui de
fie că se găsesc in CU?:8 de 

instrucţie, judecată 

definitiv judecate de catre 
''''M"t~l" civile sau t»~itaTe, 

că Încă până acu~ nu au 
'descoperite: 
:. onnszunea Jrauaul.oasa ta 
recrutării. 

Nesupunerea la incoTvora
. concentrare sau mobilizare. 
j. Dezertare în Ţară. 
~. Infracţiunile relative la 

mobi?izării . 

bilizat se va exerciţa de către faliment când posesorii a ee! bie, cek, wa.rant) JWlartă. numele 
;OOJ>Ji .......... '" .. 2"""L>",~J-n+ 16. ... ~ .. - _>h La -- ""'" ;,....ro_ .. Il*.a.·o puţm o treune (lin a.cp.um sunt unar persoane mODUIZalJe, sca-
rile sau serviciile loT~ trebue să se va numi de insta.niă un tu- mobLi:za.ii. denţa este prelungiti de drept 
8e pl'ezinte până la 15 lulit; tora provizoritL. Toate termenele pentru ata.- ~. Ia 0y lună după ineetaN'.a 
1941) pentru ca să poat.ă. bem? Dacă mobilizatul DU a lăsat care&. hotăririlor judecătoreşti,. starn de razboi. ~ ~ 
licia de amni8tia acordată PTir. un manda.tar general pentru ad- precum şi termenele de proom- In caz de ne~la.tă, pana l!, 
prezentul decret. ministra.rea averii sale. soţia sa. pune se măresc eu 15 zile pen_ &l*astă dată titlul este COIlm-

Al doilea decre! spune:, va i! de. ~pt admini:strator tru întreaga Ţară. derat protestat de drept. 
ART. 1. - Se amne.stiază in· pro~r: t v~!~!:= n~ Nici o acţione în justijie nu Starea de război încetează., in 

fracţiunile de nesupunere ~i deA:a
1 ac ţi' • tanţa juded.to- se va putea intenta sau continua înţelesul legii, dela data dacre

zertare în strainătate, 8ăvâr~i· psa wsova.el~= un administra-- _ şi nici un act ~ pro~ură. tulu~ . pentru trecerea anuate! 
te de supU§ii români de errigin€- retoMC&ro~riu.. sau urmărire jud.ecatoreasca - pe pICIor de pace. 
t '- ~ -t d rp ----<1 e mea germana, prevazu e e . • •••••••••••••••••.•••• -•• _ •• ~ 

549 din codul justiţiei militare ...... _ ..... • • •• • •••• • - - - -

EEţE:~~=~!i a· căzut si orasulluck 
ART. 2. - Beneficiază de ,,' 

amn88t~ c:oor.dată .?rin ~~ Lupta eroică a trei tankuri germane decret Ş1 'tnshgatorn, complwn . 
. 2, - Dt:i~t:Tturi:i. ;fi nfRIU- 9" tăj.nu'iturn la f:nfraqtunue .8. J:i:"".' i'i, 2. (Rador.) - In I din luptă. . u a~w~Dlll:;~auera ~e In _ w .. -

cari nu sunt arestaţi sau mai 8U8 arătate. cUlsul luptelor" ce s'au- dat În La căderea noppi cele trei tUna. c~pa a _~~rcat sa ~u~a., a 
. Lembe ..... lui trei care de care de asalt ger:ma.ne au intrat fost meenOlată de ultunele 

.......................... -.-•• J~u1 b1:_.l~ter6~ au cuc&- în Luck. obuze trase de tunurile tankuri-
asalt &I1l.UA g X"';J~ ul . L.._1.~";1",. 1-- gC~iiI~n')e 

1 I .. -ni t rit localitatea Luck, care era Fe str~ 0'l'8Ş W WNlAUH., W '<'. . .. .. . • .... a<l/i,.".fl e S (Juule DU InUl D ," . tA de utemioo foJ1e 80· au intrat din nou in luptă cu. In seara zilei d~ ~e?, ALu.c~\~l 
a~~a P alte care sovietice dintre care cii.zuse în mod defmlbv Ul mal-1IJI1 klm. in Rusia Vl~:u..t ce cel de al treilea patru au fost distruse- nile trupelor germane. 

PRESSBURG,2 (Rador). - TOfe şi sate pe care flutură fi ~~ ;:::t::: ._ ...... -....... _._._ •.• _._._--._ •• _._._ ......... . 
'lniZitar do Marti cuZorik; ~WvOiO~. sflă şoseaua ce duce la. LUCk, EI·· a- autorl·zat re~D~rl·tl· ~ . : armatei slovace anunţă că Slovacii din armata 8OV~tică acest pod s'a pribtlfit cu mare OU eZit u u u U 

slovaoe continuă să sfă- trec in mare număr in ,.ându- sgomot in spatele lui. In ~ia.şi. 

re;i;:1;m~;~i:~:!:1 ~:~ Tire a;;::~a~:v:e:naterial de ::: :!~:ti~t;~raţioa l~: ,ziarului Eomunisl "DaUv 'Jorker" 
• w , • w 1 scurtă, cele două tanImri sovie-sale. Tazbatu capturat §$. numarul ti f t ~~~"-ro~~ P , • ce au os UI3,,""~ 

. OjiUlaţia ucraineană saluM pTIZOn1.erilor sporeşte repede. Tankurile germane au avut 
Dublin,2 (Rador). - Cores

pondentul agenţiei DNB. tra.ns
\:trupele slovace pe eliberato- - Unităţile slovace au inain- apoi să. intâ.m!line trei tunuri 
::de sub jltg~~l bol.şevismului şi llt până la o distanţă de 100 grele antitank. ce le stătea1l in "Times" anunţă. din Lonw:a 
. ~;alţă arcuri de triuml prin ()oo "m. în teritorul lării inamice. cale. Şi acestea. au fosţ, scoase că partidul comunist brita~ 

mite: 

aşteaptă. să fie recunoscut de 
toate celelalte partide şi că zia
rul "Daily W orker" care f~sese 
interzis, a primit autorizaţIe de 
~pari~e din nou. . 

-j I -- .. -.. --



T',g, 2 

Sprijiniţi "Crucea Roşie" 
spre binele nostru 21 tuturora 

,.,Crucea Roşie" dill Timişoara 
adresează un cildlU'os apel că
tre toţi don.a.torii cari ,'or .să COlt

tribue eu sume de bani pentm 
armată, să le deptmă direet la 
"Crucea Roşie", }';llatul Cuitu
raI (fost Hotel I(e:dinand), e
taj, 1, camera 38, Între orele 
ti-7 p. m. 

Sumele 00 se deplUl la autori
tăţi sau in l'liă parte sunt (}esti· 

DAte tot Crucii Rosii, însă de 
sosesc la llestinaţi~ cu Întâr
ziere, dil1 cauza formalită ~ilor ce 
trebuesc tăcute. 

Cel ce doresc si \'Îuă urgent 
in ajutorul ostaşilor, sunt deci 
rugati a-şi depune ob<Ylul direct 
la Crucea Roşie, pentruca ajuto-
rul lor să poati fi impărţit cu 
cât mai multă grabă. 

IIIll lUI II 111111111111 II!!I 1 1111 III 111111 I i IIIII!! IUll nUnlUlllllI1l! I nUlI! Ill! 111111111111111111 i 1 il II! 1111111111 i III 1ll!1IlIlUlllllllllll 

,IL/-\ CllINlIElwJA CAI~liIOl." 
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O COIllledie cu farmecul veseliei şi cânf:.ecf'lor vieneze ! 

HCEOfel 
peste noapte 

Povestea de dragoste, a două. croitorese tinere. Un film plin ue 
haz şi încurcături vesele 1 
O interpretaţie minuna.'·;ă ! 

MARIA ANDERGASl' WOLF AL8ACHRETTY 
HILDE HILDEBRAND 

GREB lVEISER RAI..Pn ARTBUB ROBERT . 
~cep. Repr. :i-5- 7-9. Dwn. şi silrb. 5i la. cTa 11 a. In. 

r~~i1:.&~i.l3lfr;i:"'.:ls:m;_ 

C~INIIEMA !,C:OI~SO" 
Si'rpl iza star..iooii. trAi " .. d.o ico, ~ .. oă iut.id IjIl mare SUC008. 

ti.l..: L~l' GA~I~G ... ' ROBERT !IONGO~;ERY şi 
FRANCHET TONE 

in 

ReprezentaţiHe incep ta orele 3, 5, 7 şi 9>15. 

ECOUL 3 vn. Anul xvn. 1941. Nr, 

INFORMATIUN 
IllllIilll/lIlllllll/lllIlilllllllllllllllllllllllllllllUlIlllllllllllllllrtllUlIIUIIIIIII1II1111111l11111lUli1l1l1I1II111IIIHIIUHIIIIIIII11JllllllllillllllHlluilulIlluIIHnu1I1I1.11I1"lIil1.1 

ABON A.l.'IE~'TE: Pe un an carei per<1oane a ridica sau a se VIn cu urmiit.orul cUprill!' 
_ 600 lei; pe şase luni - 300 atinge de avioanele inamice do- 1011 l~etroyici: ... 
lei; pe trei luni -1.30 lei; pentru borUc" cari pot prezenta încă filozofia istoriei; T. Arght; 
instituţii de stat şi ÎntI·ellJ'Îll· pericolJ prin efectul lIwteriale- suri; Ema noiI Bllcu!a: \is!! 
df>rl particulare _ 2000 Jei. ior explozibile ce mai conţin. Se Creang&j .. Corabia 

--o- vor anunţuJ în asemenea cazuri., Ion ('illat: Ionete; AntoQ. 
Pentrn intregul materlal 8IJă· posturile de poliţie sau jutular- Ruga Mal'eului; IOD Bălill 

rut in ~t ziar - fără. semnă.- mi) cari vor înştiinţa la 1'ânduZ sos; Ion Vlasiu: . 
turi sau CU pseudonim - ras- lor) Oomandamentul sau unita- Cruce; Ion A. Bucur: 
punde numai d. Const. l ~tefă- tea de aviaţie cea mai apropia- dor Vianu: Note despre 
.aCSCU, directorul nostru, care e fă, pentru a proceda la rid!t:a- L. Caragiale; Yla.icn 
tntodat; şi girant respoosaMl rea resturilor avioanelor cazu- din "Turnuri"; Miree& 

-o- te. InsclUnări pentru o "''''W_L .•• 
A V 1 Z. -o- o istorie a ştiinţei; D. 

Se aduce la cuno§tinţa gene- A apărut "Revista J?undaţiHol' Semnificaţia lui Vasile 
raJă că este 8trict interzis ori- Regalc" NI'. 5 (Mai) 1941, anul Texte şi documente: 

MICA PUBLICITATE -
nescu: Toto scrisoarea I.a 
Eminescu (eu o Dotă 
de Perpessicius); L lIori4 . 
lescu : Un proiect de ziar. 
din 1839 1'F..,ho do 

Oomcnta.rii critice: 
Jurnal de lector; 

Apare in fiecare zi.l\'lInlmum 10 cuvinte Troiţă poetică; Şerban 
Anunţurlle in schimb. preţul dublu. UJ,r celb CII clişeu tarif spe-
elal Orice amrnţ cerut să apară în altă. rubrică decit cea res

pecti"ă, se taxează dublu. 
AnWlţu.ri1e pentru rubricile "C~RFJU DE SERVICIU" (Mena 
jere) nu se pot publica cu adresa a exactA. ci numai adresate 

Post Restante sau la Ziar. 

Tel. 18.61 ,,D A O 1 A FEL 1 X)' Tel. 18.61 
l:ullişoI'E& ~ str. a August Nr.25 (vis-a-vis deP-!a ... Coronini". 

MljJ~te vânzări, cumpăr ăr4 schimburi şi inchirieri. 

V ANUBI DE CASE: Circ. II: La Idem, casă 3 camere mari, bucă-
tt"amvai, casă de raport, 11 10' tărie, 2 cămări alimente, altă. 
cuinţe, cu câte 1, 2, 3 camere şi casă mică în curte din 1 camera 

Viaţa romanţ.a.tă a lui 
Cronici: V. Beneş: 

şi festivită.ţi culturale; 
nu\'ela fantastică; 
ţia: "Lăpuşnea.nu" de 
lUa muzicală; Corneliu 
Spaţiul Europa: Pictnm~ 
tura. Bănăţeană, prezent&tt 
luţia lor istorică; Dimitrie 
sim: Spaţiul European; 
Aichelberg: 
Marinetti; OtiHa Cazimir: 
şi Aglae Pruteanu. 

. dependinţe, curte mare, apă şi şi bucătărie, grajd, grădină 900 
canal in curte. Idem, lângă tram- stj. patraţi, cu pomi şi zarzava- (' k e ,. t ~I ,. 1. 
vai, casă CU 9 locuinţe şi depen- turi. ldem, casă cu 2 camere la J r.... '" IAJI''''~ 

-dinte, cu bae, apă, canal, curte stradă., bucătărie, cameră pentru IIIIiUIUUmlllmIIllIIlIlIlIIMU""'lIh!I!IIIRll!y,,"~8llI 
frumoasă. Idem, casă cu 7 locuin- bae, verandă mare, curte şi gră-
te a câte o cameri şi bucătărie, dină. Fratelia.: 2 case diu câte 1 CI N EMA T O G R A 
cu loc liber pentru zidit la stradă, cameră, bucătărie, cameră de ali- Capitol: "N >rocul ..,ine 
curte mar~ apă şi canal la mente, cu curte şi grădină. zidire noapte". . 
atra.dă. Circ. ID: Casă cu etaj, 2 1925 şi 1927. preţ Iei 95.000 şi De azi incepân~ la """'I" .. : •• ~ft' 
apartamente a cite 4 camere şi 104.000. Jurnalul de ră?Jboi Român. 
dependinţe, bae,. parchet, tera~ ·W-C-U-R-I-D-E-C-A-SE-' -lN--C-IR-~-C-. -11-: Tlralia : Kora Terry, 
C,Jtă. ba!con, curte mare. Idem, 5 1 152 stj. lei 5.000, 176 stj. lei Apo Jo : "Cine a ucis". 
c&Să nouă, 4 c.a.mere şi depen- 65 00 19 j . O, 1 st . lei 75.000. Corso • N n tte tr . 
dinţe, curte şi grădină. Circ. V: • a e are el' 

2 case a eAte 2 camere, bucătă
rie, curte, grădină., lei 150.000 şi 
180.000. Fre1d0l'f: Casă nouă, 2 
camere mari, bucătărie, antreu, 
magazie de cărăntidă., grajd. gri
dinA 1 şi jumătate jugh. cu zar
zavaturi şi 100 pomi fructifieri. 

OCAZIE BUNĂ: Moşie 52 pogoane UliI! 
arabil, 10 Km. de gara Strehaia 
jud. Mebedinţi, cu conac boeresc LA 
In centrul satului, având 20 po
goane pădure de 22 ani. e.xploa
tabi1ă imediat, restul in, ovăz, 
grădinărie. porumb şi grâu. 

)TIHIAILIIA 
P •• " .... n ... jariIe .... "' .. "'..'::! :!~. se ._1& .Dacl& FoIix", K O rUT e rr 
CAlJT om de serviciu sârguincios 

cu plată bună. Restaurantul 
,.Metropol", str. L C. Brătianu 
43. '\. . 

COOPERATIVA de Consum a 
Funeţionari1or Publici din Timi
,oara. 1, str. Palanca Nr. 2. cauti, 

pentru imediată· angajare, un :I!'ilmul este o risipi SUtllllrl»lI""" 

gestionar pentru secţia de Colo- 1_ muzicl violente 
ni&le, . eu wga.ra.nţie in. numenu:- guroase, de dansuri, n.",~Ali'!I-" 
sau i?o~ La fel m&l caută ~ vîs. Aspecte reale 
un ,?1vnlC~. de mese:te, care sa varieteuriior internaţiooalt. 
faca aeI'VlC1U şi la teJghea. Dori-
torii vor prezente. oferte scrise la Incep. repr. 3--5--7-9. 
la biroul Cooperativei. şi sărbători şi la ora 11 a. JD, 

nUlIlIlIlIlllllIlllIlHllIIlIIHll!l!lIll!llllllllliilllllllllllllllllllllllllllHUllmllllllllllllllllll!!!llIllllilllllllllllllllllllUlllIIUllililIlIlilIlIlIlIIlIlilllllllIlIlIRllIlilIlIIlIlliHlIIlllIIlIUIIlIIlililllIIUUlIlIU 1I111111lll~IIIlIllIlIlIllIll"lIIl1l1l1l1lll11l11l1l11l!lIIllllllllllllllll!"III!1UlllUlilillIllllnllllllllllll11111m~ l.al 
LAC I N EMA "A POL L O f' vai 

• 

,ro,.\:>.. do 

'msterioasă a JC 

Kreuger "regele eh:. 
briturilor" 

O interpretare exCi" 
lentă ! 

cunoscut în roJul si': 
senzaţional ,,J u d 

SUSS" 

Repr. 3-5-1-9. 
Dum. şi sărbători li. 
ora 11 &. m . 
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m şi-au bătut 
)li_: de biserică 

joc bolsevicii 
in Basarabia 

Cronica. Jima.f6' 
• 

Ilsid 
J'g~ .fII".~4I!t, în n'lol,mhnâ 
\isn: '~ţJ()ndra) a 'repeWf,J 

, ....... . 
~bllri' ~M.LQt7Uo"l. un" :t.~rea 
~. . . 

aloQ Jili ie pfecmse ... StifVWU 
~llill:' . ~in c/'/'tedrala dela iiI 0-

espt1 
VeJ'i ~ ,ţ1'~tinăJ1 e conduce
e ~ i emcă se poate vedea am 
tâl'Dl: "t~ UfJCtarat.iuni date 
i li! 'rate .basarabean1 cu câ-
h." J ~ ~~rl 
'lllQ ni in urma.ca,ou, a reu-

, gă dincoace în Româ
(U. 
OD lucru ttiut când spun 

I·a 1 lieii nU cred In Dumnezeu, 
~ltf[.: ',' ă, no se duc 1& biserică 
~ria biserici. căci a.cele cari au 
Iil schimba.t in mori, in ma.-

n Îlliocuin~e. 
rimIIS in BasArabia sute de 

~;; . irIIlll08Se ,i unele pline de 
~ ~ biserici cele mai multe ridi· 
n ~ inze&trate de voevozii noştri, 

ugări credincioşi sau de 
ro e~'lavie ti cucernicie in 
Au rămas 30 de mânăstirl, 

Cii . ~ Irăţii, toate clădite de 
i ~ ." lIoştrU, ~ele privegbin~ 
tt b . de icoa.ne ŞI odoare. N uma.& 

, ' . tirea Noul Neamt sau le • __ o 
li' ~ . cum 1 se llJA& spune, pe 
rlll~' Iigbina, au rămas odoare de 
~ milioane. Erau în această. 
• ;!re icoa.ne, bătute cu pietre 

, in l'aloare de 80 de millo. 
apoi vesminte cusnte cu fir 

I ~ argint şi cărţi vechi a. 
j ~ socoteală nici nu se poate 

aceste sfinte avutH aulnat 
peste Nistru, dopă ce unele 
t jefuite de evrei, in zilele 

b aşezarea. administraţiei ro-

I~. !n~put preoţii au fost lăsaţi 
'.' Şi sfintele locaşurl 

fllile de credincioşi. DUpă., 
l'a dat ordin preoţilor tineri 
30 voie să vină la biserică. 
~teva zile, ne declari preoa 

'ali care a stat 2 luni sub 
: bolşevică., s'a dat ordin că 
clcă n'au voie să vini copii 
pe preoţi rispnnzAtorl de 

li, Apoi s'a dat ordin ca 
. aln aII copil n'au voie să le 

de Domnezeu saD: să-I 
"'~aaI. 

toate şcolile, prlmăriiIe şi 
te localurile s'au adunat 

le §i candelele. 
ij se 'ntrec a batjocori ere

ortodox&. Ei au devastat bi
i· ~ Je.aa jefuit odoarele ti au 

tii cele sfinte. \ 

Aşa, În fostul local istoric al 
"Statului Ţării" era şi~UD frumos 
paraclis zis ai "Unirii". EvreU au 
ridicat icoanele fi odoa.rele dIn 
ac68ati bisericuţă" le-au dus In 
strada Alexandru cel Bun, adică In 
inima Chişină.ului ca să vadă toată 
lumea, le-au aruncat jos şi le·au 
călcat cu picioarele. Au sărit atunci 
credincioşii oprind această plOf. 
nare. 

Intr'o zi din Iulie, pe cind 2 
preoţi bătrâni slujeau în catedrala 
din Chişinău, au intrat două evrei. 
ce şi-au inceput să rosteasci vorbe 
urâte. Credincioşil au dat evreicele 
afn!"ă, spnnândo-Ie: "Treaba Voa
stră este la sinagogi. nu aici". 

Frumoasa mânăstire Vin;ăreşti 
din jndeţul Lărmşna a fost ocopati. 
de evrei, mai ales evrei veniţi de 
P(;,8te Prut. Călugăriţele au fost 
alungate şi in chiUile lor odihnesc 
astăzi cel cari l-au răstignit pe 
Hristos. 

Turnurile dela Sfânta Mitropolie 
din Chişină.u aU fost dărâmate. iar 
in ziua. de 10 Septemvrie, evreii au 
dat un concert În capela mitropo
litană la care a luat parte jido
vimea din capita.}a Basarabiei. 

La bisericile cari DU s'au Inchis 
au voie să vină n1llll8l ba.bele şi 
moşnegli. Comuniştii insi au pus o 
dare de 80.000 Jei anual pe fiecare 
preot. Şi cum acest bir nu se va 
putea plăti, se inţelege că bisericIle 
vor fi închise dela sine. 

Mină,stirlle fiind schimbate în 
magazii sau locuinţe pentru evreI, 
călugă.rii au luat drumul pribegiei. 
Colindă satele I}i rămân prin ele, 
acolo unde preoţii.au plecat. Tă
ranit il ()presc cu sila. dacă nu se 
învoiesc la rugăminţile lor. 

In aeeste zile grele de suferinţă,. 
de apăsare ti de jug *trăin. atâta 
le-a rămas moldovenilor DOI}tri: 
credinta in Dumnezeu !fi alinarea 
sonetelor în rugă.clune. 

Regimul comunist na îngăduie 
un trai mal bun fi nu ingăduie nici 
biserica. Totuşi mulţi din bolfevici 
- nu dintre cel dela conducere -
cred in Dumnezeu I}I in 88CUD8 se 
roagă loL Câteva pilde ne sunt de 
ajuns: Pe malul Pmtululse aflA in 
~& la UD prooto _ .. S1or ~ -
sopa. soacra şi un copil mic, bol
na.v.· Preoteasa i-a convins pe pă
rinp ca să bo!eze copilul. După bo
ta copilul s'. făcut bine. De .tunel 
ofiţeml ,i familia lui se duc pe 
ascuns la biserlci ti le roagă Dom
nului. 

Doamna Pl'Ocople, proprietărea.
să, venită dela. Bălli, ne povesteşte: 
"S'a dat ordin d se ridice Icoanele 
din biserica de litngi mchlsoarea 
ora..~ului. Preotul a spus: ,,Eu sunt 
bătrân, nu mi pot urca să le dau 
jos. Pune~ pe soldaţii V(Mftrl să le 
deie". Un soldat suindo-se pe &cară 
să ridice icoanele. a ei.zut. ,i-a 
fmui picloarele şi a murit. AtuncI 
soldaţ1l s'au adUllat ,i au cerut să 
nu se malleie icoanele, socotind in. 
tâmplarea ca o minune dumnezeias
că. Iar preotul rosti: .. Ast&-i pe
deapsa lui Dumnezeu impotriva 
celor ce-) batjocoresc". 

O aUi. întâmplare pune in lumină 
puterea dumnezeiască.. Bolşevi ... lj 
au dat ordin să. se dărâme turnurile 
srmtei lUitropolli a Chişinăului, da.r 
niciun basarabean n'a vrut să 
lucreze. A trebuit să se aducă lu
crători de peste Nistru. Când au 
vrut să dărâme şi altarul, o prăbu
şire a omorâ,t doi muncItori. Atunci 
lucrătorU au căzut in genunchi 
şi-au inceput si facă cruci rugân
dU-8e Atotputernicului. 

Cu toată asuprirea, cu toată lup
ta dusă impotriva religiei. comu· 
niştii, mulţi dintre ei, cred In Dum
nezeu şi in ascuns se Incbină lui. 
Se păzese Insă de agenţD evrei cari 
îi urmăresc. ti supraveghează şi-i 
denunţă.. A crede in Dumnezeu este 
la comunişti la fel cu a săvârşi o 
crimă. Şi cele mai grele pedepse se 
dau acelora care slujesc in ascuns 

Pe malul Tigrului se'naIţă minuni din vremi îndepărtate, 
Ce consternează. prin risipa. mi ra.colului orbitor : 
Grădinile Semiramidei, gri.dinile 00-8 suspendate 
De nu se ştia care mână de for midabil vrăjitor ••• 

Gridini cu mere awite şi J;uJoore de wstna,nte, 
Miraj fantastic de rabine şi tari parfmnori de ja8m.in 
Ce sfoodelesc închipuirea şi vi sele halucinante 
Din obsedanta mă.reţie a sanctua rulal divin ••• 

Dar •• ce folos că. are 8."Ităzl, tot ee--i mai S<lmnp ba omenire f 
Semiramida este tristi, căci a aflat dela. un paj 
Grozava veste cum că. Nmus o 'nşeală in a ei Iubire 
C'o nubiană. oare<sre, o sclavă. plină de curaj ••• 

Se "ncrnntă faInica regină. : "Oh, dacă. astea sunt motive 
Ua. sa. ma 'nşele d pe mine, el btD.e, mă VOi razbuna 1 
Să afle toţi supuşii noştri, să ştie toti cei: din Ninive 
Cum se răzbună o regină. rănită in mândria sa % ••• " 

Se duce deci, direct in chioşcnl cu mose şi magice gliclne, 
In care Ninus şi i'Ubita-i tocmai so'mbrăţişau cu dor ; 
Un strigăt scurt ... un val de sân go... un horcăit printre suspin' 
Şi Ninus moare de pmnnaJuI ce l-a lovit necruţător...-

Priveşte trist Semiramida şi"n timp ce oohii·l lăcrămea.zi, 
Căci totuşi l-a iubit pe Ninus - văzând decorul sepulcral, 
O mnbri. de regret o prinde. •• in faţa lui ingentlllChiază 
Şi se omoară. intr'o clipi cu - twe)~5 netnUos pumnal •.• 

Dar, pe când e In agonie, ca inspirati fiind de genii . 
Ea mai găseşte o secundă pen tru a-i face sclavei semn: 
"Si mă. treziţi, voi sau nrma~ii, dar numai peste cinci milenii ••• 
Pentru a-mi lu şi en ... cartela de zahăr şi de mttdelenm 1 ••• " 

GAVROCHE. 
c~ilim~ ........................... ~ ................ .. 

'fiJmUnilDIUI de EDsbei ItantEZ 
VlCHY, 2. JBadorJ. - Comuni

catul fortelor umate ~ 
declară: . 

pentI'D a veni in. aJutornl trupelor 
terestre. 

A vlaţla britanică a ataa.t din 
nou Beyruthal in noaptea trecută 
aroncând mai ales bombe mcenw 

diare şi bombe de mare ca.libnL 
In câteva cartiere ale ol'8§ulul .. 

llemnalea.ză oarecari pagube mate-
rinle şi câteva victime din POPlla 

laţia cIvilă. 
Englezii au întărit fo$le 101' in 

toate sect.oa.rele unde se găsesc tu 
eontaot CU pozipne noastre" 

Aviaţia englezi ll6te deo8ebh; de ~ .-.~.-•••• -_.-••••••••••••.•• _ •• _ •• _. 

a.ctivă. 

ID Libanul HeridioDal pe coastă I () 
,i In regiunlle mldlto88e activitate 
de artilerie din ambele Pirtl In timp 
ce :rormapnfl JIU:IiIllC6 caUUMI 83 

intre În contact strâns cu trupele 

noastre. 
In Siria situaţia împrejurul ))a.. 

mascului na .'a schimbat. 
La. Nord de Damaso una din ~ 

bandă de fâlha'IJi ma.eaJi 
a jefuit - lângă Tg.-Măgure.e - .,. 
un sătean instărit -
Dretioase Si numerar 
de 4,000.000 lei 

de 
in 

melale 
valoare 

malille noastre motorizate a atacat TUBNU.MAGURELE. 2. (SR). du·i numeroase tI1etarJ atit lui cAt 
....... -.-•••••••• :-.-••• -_ • .::.-:.-:-.-...' Importante fonna~ britanice in -In comuna BMuleasa. s'a comis şi soţiei şlservlfoaret. 

:J SOL D T U L" sectorul Nebock. Contactul CU in ... A micul II fost IDN1tinut. un extraordiDa.r furt la un sătean Soţia. este in stare de comă. 
· Ga.m.boana din PaImJ>ra Î§i mea- instărit şi anwne la moşneagul După ce 800 fost legaţi şi vAri-ţi 
I Ziarul astasilor care IUDIă De front. ~e resisteuta, ti eroică atacă fOI'- Radu 1 Badan. 

'a apare o editie elIn limba germană maţiile lnamice oan au avut pier-Intre orele 24 ti 1 o bandă de in-
" deri imporiaate în oameni ti roate- ·to 1· 

intr'o plapumă cele trei victime au 

fost a.runca.te sub pat ia.r banda a 

deschis cassa de bani fmând tlI'IIli-~rma dorinţei d-lui gene- fuzată in rândurile OBtn.<tiJoT ri0l diviD mi Intrat in casa Iocw ro w 
411t '7. - mintit I 1 t toa.rele valori: 2 milioane 960.000 onescu Conducătorul germani cari luptă oot la cot cu Aviaţia DOMtră eontbld af.acu.. mal sus a pe care -aU ega 

· lIUd, ca soldaţii care se lup- soldaţii români pentru un ideal rile sale cu bombe sau mitraUere ti schingiuit cu pnnmalele aplicâ.n- lei în numerar; hârtie ă 1000 " ~O 
· /(ljm cu. h~ ... .JQIQ .. -"o!> '_ ."'. • l .. t, 10. ""uLiU ..... a .... ,... _"'Iv. t. 
'. : ~~... C>~' .. cv.",~ CUTII/un; T""PW'ftTIOQ tiUll'IHAo7NCl"1_ "' 

rJiremtregirea hotarelor ~ lui şi o nouă ordine europeană. ~._._._._ •.••••••• ~ ••• _--- ••• _ •• _.~._.. valoare de 700.000 lei; 9 kgr. argint 
'lroo ClVk.zaţiei să fie ţinuţi Ambele gazete sunt imprimate în monetele de 5 lei ş11leo, precum 

;~!/:·:t~~~~e:eşfec;eJ;;= 8ub directa supraveghere a mi- Orasul Rina A lost. cucerit complet şi alte obiecte de aur. toateiD w-
.ae aTllte ain toate sectoare- nisterului propagandei naţia- 11 U IoaN de 800.000 lei. 

·It luptă) d. profesor Mihai nale în 8trânsă cQlaborare cu BERLIN~ $ (Eadorl. -1Ml-1 tau) partea de Sud.Vest a ora- După acela banda sta fAcut De-

:m~~ vice-pr6)ledinte al marele cartier generaJ care im- tuZ Oomandament al lorţelor ar- ~ui. vă.zut&. 
!iliuillJ de m.lt'1.i.,tri 4 luat ko- trrimă dealtfe~ şi săntămânalul urmă ___ ........ _ ................... <,:.-cQ. ................ . 

':eail,lprimăTiiuneijoi pen- militar "Sentinela. ::: :;:U':"arel6 t~::ierCO:: ir"'lmd" d" nbi., ... ., rmll"" "I-CaS", 
.• ;j,j~Cl§I care apare Marţia, Primul număr al ediţ~ t'omâ ~ ~ alo "!LI ~".-. .-... .-. 
P Mmbăta anume: ",sol- rle§ti a fost deschis cu articolul neral al Fiihrerului: Marţi,l In GermanlU, Dentru refacerea, 
" . Iar pentru ca o dată mai intitulat: Ră8boiW 8fânt (J ,,,- Iulie, in CUTaul dimineţii~ tru-
'/tăţia de arme dintre Ora- ceput, aeria de d. profesor Mi- pele armatei germaniJ au cuce. biseriCilor in Lituania 

. ;:ştr: luptători §i victono.. hai ~~to~cu ~~e.şedintele Tit oraşul Riga, după ce elemen- Berlin, 2 (Ra.dor). - Din sur- f facerea. unei colecta 00 obiecte 
;,kla. )ermani să fie coma- constZ'lulu'l de m1n~tri. Tot d-sa să catolică, competentă, - fete religioase în bisericile germane 
'l, ~ '., a dispus ca această' a scris şi articolul de forul inti- te d~ asalt, oomandat~ ~e ~olo- a.fli că epjscopltul german \J. pentru a da putinţ1. populaţiei 
,;:~ .a?ară şi intro ediţie ti.' tuZat Adol! Hitler, f.Î la primul nelu, lQ.8~" ~era ttlr:a de- oare autorităţilor germane .<:.1 ~ Litl.lall1iei să asiste câ.t mai cu
<~ It 12mba gcnnană $nluu-J nWf.ur ui Cl($jf.it;i SI.~ ~fR la 99 lunt6J prWttr'o"l tnamtarc vinA iu. aJutul-ul Lituau.b:i. .~ 1 rAnd po~ib.i1 1& o iUuJ"bĂ re1iSl.-

JJer Sold4f.», '2"CI II J.i ai- ~. _ _._ _ ._'_ .4!~A. ~ ~.~ Jli.. .. ~ :weatei intervenţii ~ste oasă. 
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,Toală finanta evreiască din InalnlareauertiginOasă . 
U 5 A ,- . Il 11-8' dă rezultate bogate in • • '. va sus Ine ' ng . turarea de material in 

,In schimb cere Palestina şi Libanul 
spre a se crela un stat evreiesc 

de Sud 
ALEP, 2 (Rador). - Cores

pcmdentul agenţiei. ,,,D. N. B/' 
tran.smite : 

Din sursă, bine informată, se 
G{liJ.} că preşedintele organiza.. 

ţiei mondiale sioniste §i director 
al agenţiei. mondiale evre~ti în 
Palestina, d. Waizmann a afir
mat guvernului englez, că toată 
finanţa evreiască elin Statele U-

••••••••••••••••••••••••••••• 
Retragerea din circulatie a 

monetetor metalice de 1 şi 2 lei 
Ministerul finanţelor aduce la 

cunoştinţa publicului că s'a pre-
·lungit tertnenul pentru retrage
rea din circulaţie a monetelor 
metalice de 1 şi 2 lei culoare al· 
bă, până. la data de 1 Septem
brie 1941.' 

financiare de Îllca::k.l.ri şi plăţi 
şi la percepţiile fi.scale. ,

Publicul posesor al monetelor 
v~~hi de 1 şi 2 lei fabricate din 
C..1pru nichel este ÎDvitat să ia 
CU!l: ~tinţă. de această. prelungi
re şi să. le prezinte cât mai ne· 
Întârziat la preschimbare cu-

Preschimbarea acestor morie- r.oscând că data de 1 Scptem
te se va 'face h administraţiile ~ric 1941 este ultimul termen. 

ntte va susjine Anglia În con
flictul actual contra puterilor 
Axei, dacă Angl-ia S6 angajează 
se cedeze evreilor, Palestina in~ 
treagă .şi LibanuZ de :Sud. .. pentru 
a "le dc" astfel, posibilitatea de 
a crea un stat evreesc. 

In cercurile bine informate se 
c1'ede că această ofertă a fost 
primită. 

In legătul'ă cu acest fapt se 
reaminteste că el. James Roose
velt, fiul' pre§edintelui Roose
velt, care a jost de curând în 
Palestina, a ţin .. d un discurs la 
Tel Aviv, subliniind că tatăL său 
1-a însărcinat să spună evreilor: 
că este decis să susţină toatf. 
revendicclrile evre6§ti din Pa-
lestina. . 

..................... < ............................. .. 

RaVHuiile făcute de aviatia uermana 
. asupra Smolenskuluf, Tarnopolului 
.. , SÎ În regiunea' Murmansk 

Uzinele de mUD_ţll, de av.aţle, căi ferate 
mai mUlie' instalaţii industriale 
'ost d.struse 

ş~ 
au 

BERLIN, 2. (Rador). - A.~ 
vioane germa.ne de luptă au 
dat în cursul Illtimelor două zile 
,atacuri de mare amploare asupra 
'Smol.lell8kului. capitala regiuoei cu 
acelat nume, situa.t pe Nipru. 

O uzină. de munitii, o uzină. de 

aviaţie, un eâ.mp de aviaţie şi un 
mare depozit de lemne au fost bom
bardate in valuri succesive de avi
oanele de bombardament germane. 
Imediat după atae s'au observat in
cendii imense. 

Instalaţiile de cale ferati şi că.Ile 

••••••••••••••••••••••••••••• 

,VăruDlrea marlurilor dIn Turcia 
• 4..Hl::>cer'U! ecol10_.11cl i:la~ivWl

le, DlrecţiUl!ea reglementarii 
lmfortulUl, aduce la cunoştinţa 
f:nnelor importatoare ca pe vii
tor oomisiunile locale de verifi
carea. preţurilor de pe lângă o
Hciile vamale, nu vor accepta la 
vămuirea mărfurilor din Tur
cia, alte preţuri decât cele co
municate de ataşatul nostru co
mercia11a Istambul. 

l'otou.ată, aLaşatul nosW'u co
mercial, la cererea exportatori· 
lor turci va prooeda la verifica
rea preţurilor şi va viza certi
ficatele de origină. 

Firmele importatoare, vor ce
re exportatorHor turci ca, Îna
intea expedierei mărfurilor, să 
prezinte certificatele de origină 
spre vizare, ataşatului nostru 
comercial. 

de comunicaţii ao fost deasemeni 
atinse, în mai multe rânduri. astfel 
încât utilizarea lor este imposibilă. 

In plUs linia de cale ferată ce du
ce dela Tarnopol la Odessa a fost 
de mai multe ori obiectiVlll unor vi
olente atacuri aeriene germa.ne. 

Bombele au distrus in mai multe 
puncte liDille ferate ~ au pricnult 
astfel. intreruperea traficului intre 
cele două oraşe. 

In cursul unui atac aerian, des
lănţuit de avioane de luptă germa
no, contra localităţii Kirowsk din 
regiunea minieri. Murmanse, o uzi
nă electrică şi mai multe instalaţii 
industriale aU fost distruse. 
Fără a fi impiedeca.te de aviaţia 

sovietică avioanele germane s'au 
putut înapoia toate la bazele lor. ................ 

Berlin, 2 (Rador). - Trupele 
germane în in.a.iDta.rea lor verti· 
ginca,să au reuşit in repetate 
rânduri să atace aerodromurile 
de luptă inamice, prin surprin
dere. şi să. distrugă. avioanele de 
pe sol sau chiar să pună mâna 
pe ele fără. a le produce vre-o 
stricăciune. 

Astfel' pe 
Sczuczyn :-~ căzut în. 
germanilor in ziua de . 
şase avioane de 
bombardiere pe punctu: 
montate şi şase 

Masinile si 
sosite 

ttutlumreu 
din § 

După. o recentă. situaţie a In· 
stitutului Naţional al Coopera
ţiei se aflau intrate în ţară ur· 
matoarele cantităţi de tractoare 
şi maşini agricole din comanda 
făcută. . în Germania : . 

Tractoare 671 .. 
Pluguri pentru tractoare 755. 
Semănători 1981. 
Pluguri cu tracţiune animală 

22.391. 
Gmpe 2775. 
T::>răşitori 8150. 
Trioare 130, 
Secerătoare 100, 
Treerători: Stahl-Lanz 9. 

Floeher 9, R. Schranz 12. Total 
30. 

Grape- cu discuri 20. 
Ca să tnlesnească muooile, 

~vernul a comandat anul aee
sta, in Germania, un număr ma· 
rp de prlişitoare, 10.000. Se mai 
dsesc de vânzare şi la fabricile 

,.1 la negustoni de 
col@. 

Din cele 10.000 
Germania, sosesc 
care săptămână, 
llOui. Astfel, până la 
sise 6025; pâ!lr. la 26 
(adică. 1625 bucăţi 
.să.ptămână); până la 1~ 
8150 (adică. încă 500 
iar acuma sunt pe 
cate din Gennania _ 
bucăţi. Aşa că, În ~ ..... ,., .... (\O 

vom avea sosite în ţati 
prăşitollre, din cele -V'''.~nQ'''' 
mandate. 

Statul va comanda 
10 mii de prăl?itoare, 
nul viitor, pentruca 
Germania si le facă din 
şi să ni le trimită 10. 

Preţurile nu sunt mari: 
201')() si 3000 l~ bucata. 

Cei cari plătesc 1Dtegral'~\latm 
reduceri. 

Industrializarea Iru 
Graţie măsurilor luate de m'-I tea 00 ajunge la 

nisteruJ agriculturii 86 lucrează vagoane.. . 
intens la fabricile de industria- Fabricile dela Soc. 
Uzat fructe. Sunt in plină func- Ploeşti şi Dobre§ti Mu"cel 
ţionare fabricile dela Goleşti- aproape gata să fie . 
Badu (jud. MU8cel). Curtea de funcţiune • 
Argeş .. Cdrpin'Î.ştea §i Âbrud: . Pentru uscarea (.p.nll,tllfllW. 

In aceste fabrici 8'a fabricat ocupă şi organele 
marmeladă de căpşuni. Oantita.- naţional al cooperaţiei. 

Incasarea taloanelor la Ba 
: 'pentru inleilrarea ar 

"iinnâfiiienerălrâ·cereâilsnÎii· ~jlRIE!lERN~ §f~~ţ~;:P;~=€ 
'v iner 1; ;,c.", Iunie cn. s au ~~iHH 1 ţiei a 1 ath1cat cooptarea in con- valori nominale cuprinse intre 

Se atrage atenţi unea că I 

dEla Bonurile din categoria 
ţată pot fi incasate oricând 
expirarea termenului de 1''''1~ITd.l:;a 
tie de 10 ani calculat ]a aata.·\~hImllla 

. :a.dună,cile genel.'ale ordinare &le ,siliu a d-lor L. San-Galli, I.lstam,bul .. 2 (Rador). _ In 1000-50.000 lei inclusiv şi care 
IUnÎllluej ~1l0. tal.Ul'. ilor de certa.-IViPlescu. col. A. S.Ola.cOlU al'. Bosfor s'au desfăşurat Luni ma- poartă. data emisiunii de 30 Sep
:le elin RortlCă.nia şi" a Asociaţiei ~. Angen tha lor. 1. Con.s~nti- nevre ale forţelor turceşti. temvrie 1940, că se pot prezenta 
; generale a comei·cian.ţilor şi ex- nescu, 1. Bughele', 1. Puiovici şi La aceste manevre a d.SlStat pentru a incasa valo~ taloanelor 
: portatorilor .de cereale din Ro- Spiridon Panaite.scu. ,', . şi ministrul comunicaţiilor. fracţionare anticipat 8cadenţelor 
f mânia sub preşideIllţia. d-lui Au fost realeşi membru în -u- tipărite pe ele conform instrucţiu-

of 'C'~ B ..' t t d ili' d '. E B Mor date în acest sens, la Banca ipr . .I'-UU. rancovlCl, aslS a e cona u -nu m ranco;rici Zagreb} 2 (Rador). _ Sala-
d 1 An 'al r' A 1 P ., Naţională a României' centrală ori : .. toneseu,coll1lSa.r uU- posto opa, N. V. Vârgolici rille funcţionarilor de stat au sedii. . . , 'Y"'" 

·vcrnului pe lângă. Uniune. şi Ed. Prohaska. fost simţitor mărite prin noua 
După citirea. dArilor d~ seamă Au fost aleşi pe exerciţiul încadrare a acestora în 12 eate-

:adună.rile au .dat descarc!uea 1941 cenzori d-nii: G. Georges- gorii. 

pe ele. 
Detentorii cari nu vor cere 

::aloanelor tşi pot incasa In 
nuare cupoanele de dobâwi· 
rente păstrâ.ndu-şi taloanele 
taşate de cerpul bonului, 
rese, să beneficieze de llee3!~~1fJ 
cultate mai târziu. 

: mlvelllită consiliilor de admini- cu, Marin Lupu şi C. Varveti şi . De asern"'ii s'a mai decis să 
: straţie pentru gestiunea anl:lui cenzo>i supleanţi d-nii G. ravo- se acorde' oalocaţie familială 
· expirat şi s'au aprobat bugetele reanu. VioreI Uzon şi AL 1. cea mai mică fiind de cinci sute 
· ~ective pe anul 1941. Teodorescu, dinari. ' 

Cursul de' convertire 
lei" 8 "v'âlutelor, stră 

Adunarea generali a Uniunei ....................... -..-.-.-•• -.-., 
• IL ratificat cooptarea in coooiliu 
; & d-Ior I. B. Demetreseu, N. V. 
, Vârgolicl, col. Aurel Solacolu, 
: L. Baltian şi Gh. aiurea şi au 
, fost aleşl pe exerciţiul 1941 
cenzorI d-nii Vintilă Demetres

: cu. Ceza.r Hârjescu şi Traian 
· NicC'lau; iar cenzori supleanţi 
1 d-nii Ilie Z'1hiu. Alex. Ceanovic1 
'şi Paul Chewreşeanu. 

Adunare!1 generală a Asocia-.. 

SCBI~IR DE SEMINTE 
. CU ~GERMANIA 

Ministerul de agricultură din Ger
mania şi cel din ROD" \nia au luat 
hotărirea ca în vederea imbunătăţi
rii culturilor să facă UD schimb de 
seminţe intre cele două ţări. 

Delegaţia germană pentru schim
bul de seminţe cu ţara noastră com· 
~să din d-nU cir. Schulze., cr. Gor· 
lach, dr. Romer şi cir. Isacke a fost 
primitA eri de d. general I. Siohitiu; 
millistl'ul agriculturii. 

la··C~ F." 'Ii. 
:.) . -- . ~ . 

Direcţiunea generală a căilor fe
rate aduce la cunoştinţă că, cursul 
de convertire in lei a valutelor 
streine, valabile dela 1 Iulie 1941, 
comunicate de Banca aNţioanală a 
României, cupiinzând cota de aco~ 
pe tire c. t. r., ~I!.re se. aplică de 
toate staţiunile de tale ferată.· este 
următorul: • ", -

Lira sterlină, 826,02 i' lir~ egip-

teană, 847,18; lira 
829,13; lira otomană 
italiană 9,98; dolarul 204,75; 
cul elveţian 47,53; drahlllb 
din arul 6,63; marca 
coroană slovacă 5,05; pengo 
coroană daneză 31,50; ~,~ ... ~~ 
landeză 2,63:, pesetas,2{),29; 
eul f:Mt!icei3,4:6; leva 1,76; 
aur 64135 • 
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