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• ... "Acolo unde veacuri dearindul 
se dea pănă aceiaşi viaţă. acolo unde 
mor bătrânii rostind cuvântul de 
"Dumnezeu" in acelaşi fel; acolo un
de se nasc copiii strtgând "mamă" CU 
acela, cuvânt; acolo unde arde lumi
na creştini sub aceleaşi Jeoane; aco
lo Unde mul1imea se aduni cu acela, 
suflet şi acolo unde acelaş sânge e 
gata lui (!tlprindA .tlAIII.'!l jArtfA p ... nbu 
acelaş pământ; acolo 'Ii nUlQai acolo 
stă dreptul unui Neam 1" 

aEDACTOARE-ŞEFĂ: 

I~_."U" Clu .. a- Ştefănescu 
1111 II IIIiIlU II 

IA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
EID. Ungttreanll, COlţ cu 

Eugen de Savoya, Timişoara 
1111111111111111 

Telefon: 39·36. 

.ameni şi. fapte 
descoperiri - cu 

senzaţionale - la TilDi
la Arad, au avut repercu-

· dureroase asupra opiniei 
publice. Cum era şi fi· 

timp ce doi funcţionari ai 
I eerceotorul Toma Mi
şi coatrolorul şef dr. 

Boroş, împreună cu şeful 
1-'.I'Tlntiei I- a de poliţie, 

Răzvan, att muncit zi ş! 
să-I prindă pe toU tra
de timbre excepţionale 

şi 4Q
/ o' adus~ de. nişte 

din teritoriul cedat, pe 
vindeau pe preţ scăzut 

şi 60% mai puţin j deci 
trei slujbaşi au înţeles să·şi 
datoria pentru a DU mai fi 

Statul, tocmai in veni· 
destinate apărării naţio

şi au depus toa tă râ vna şi 
: lor întreg să-i descopere 

aresteze pe vinovaţi, alţii, 
dintre dânşii tot funcţionari 

au uitat ce vremuri de 
· de oevol. de sângerare, 
~ de eroism trăieşte Nea
românesc 1 Şi s'au pus pe 

- cum nu se poate mai 
Vlnlt~mnab le - doar bani să 

· Cd 2 dela poliţie, cu eli-
de autoriraţiuni. pe su

~neorl derizorii. celor ce t 
de ,clienţi H, misitH ev-

dela cafenea, cu care lucreau 
citate j iar Dotarul pu

timişorean, cu avocatul ară
şi alţi complici, să vârşlnd 

falsuri in ade publice pentru 
înstrălnarea averilor intrate in 
patrimoniu StatuluI. 

Ce pedeapsă o fi merltând 
slujb3şul care lua autorizaţiuoile 
în alb, dela politie, tot asUel " 
sigiliul autorităţii - şi lşl Ins
tala al?ol biroul la cafenea, eli
berând autorizaţiuni "oricui plă-
tea" 1 ... 

La fel, Dotarul public, avoca
tul ş! toţi ceilalţi compUei cu 
care au operat să deposedeze 
Statul de averi de zeci de mi
lioane? Când, mal cu seamă? 

Când copifi noştri, fraţU noş
tri. nepoţii noştri se luptă cu un 
eroism legendar pe front - pentru 
o Ţară nouă, pentru alt renume 
de Român - şi mult! dintre 
dânşli nu vor mal apuca, poate. 
să vadă roadele jertfelor facute ! 

O fi odios să te imbogă ţeşti 
- şi 'n tllDP de pace pe spi
narea Ţării - dar s'o păgubeşti 
când ea esle in război, stând 
acasă şi huzurfnd s'o iefuieşti 
(sau să-i dai identitate ioamicu
lui, să poată circula in dosul 
frontului şi să-ţi poată sabota 
armata şi orice măsură ai lua-o 
pentru bunul mers al eH, ase
menea fapte nu :pot fi taxate 
decât cu calificativul de, inaltă 
trădare I 

Şi 'o tilDP de râ-rooi trădarea 
se pedepseşte - fără acordare 
de circumstanţe atenuante -
cU îlDpuşcarea I 

Coaat. 1. 'ftofAaeac. 

Prof. Mihai A. A:ntone.ClI 
Vice-preşedintele ConlJiHului 

de miniştri 
.. iIJIJIIIIl 

Printr'un decret dat de Fuebrer 
şi tineretulleminin e obligat să presteze 
serviciul muncii ÎD folosul RelcbuJoi 

BERLIN, 2 (Rador). - Tinerele fete care sunt Tinerele fete uor presta 
unMonitorul Oficial publiCă obligate să presteze servi- serviciile lor în birourile 
Decret. L,ege dat de Fiihr~r ciul "!uncii în. folo~ul Rei- autorităţilor, în spitale. şi 
cl! prIvire la punerea In ~huIUl,. vor fI obligate să institutiile soei le -precum 
vigoare pentru durata răs- mdeplmească pe baza con- _. . .. a, 
boiului a serviciului muncii vocărilor ce vor primi, a- ŞI In faml~llle care au ne
în folosul Reichului pentru numite insdrcinări in ser- voie de ajutor mai ales in 
tineretul femenin. viciul auxiliar de răsboi, familiile numeroase. 
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Stalin caută să ascundă 
. inJrângerile armateÎ bolşevice 

Madrid. 2 (Rador) - Co
respondentul agenţiei . Şte
fani" comunică: 

Ziarul "Madrid". comen
tâQd refuzul lui Stalin de a 
primi observatori 8ngto-a
mericani pe front, scrie că 
acesta dovedeşte realitatea 

înfrângerHor suftrite de ar- măsura a fost luatA pentru 
matale sovietice. a nU demoraHza poporul 

ln definitiv, continuă zia- britanic. 
rul, Stalin nu face altceva Refuzul lui Stalin ca şi 
decât să adopteze metoda tactica adoptată de d. ehur
diui Curchill care a hotă- chill ttU pot să schimbe 
rât să nU se comunice pier- cursul e'Venimenteloft care 
derile suferite de flota bri
tanică sub pretextul că nu sunt dezastru ase pentru Ru-

~uJ!ml!! 1111111111 1111111111111111111 1lIUIlIlIltIlIlIlIlIlIlilIlIlIIIlIJlfJlU:IIII1I1I1UIII!lIIIU!ltIIlllllllllUllII!!IlIlIIlilIlIfl !Hilllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll11ll1l1l11IHHllllllllllllllllffOOIIlIllIiI '11II1II;iH!!lIl11l1l11ll1l1l1l11l11lH1H~i111 vrea să dea informaţii ina- sia Sovietică Ca şi pentru 

t fi citul Angliei pe exerciciul 
micului. In realitate Însă, Marea Britanie. 
!I11l1lUlillIlillllll!lillllllli!!lliilIHiillilllIllllllllnJ!ill!!lIml!l!ilillHlIlllllil\i!lIlIllllllliliiliilliHilliJilililHlllUllllllillillIIlIlHlII' illlIllIHIIHIIliIIlIIlII!!III! 

Vice-amiralul japonez 
Seizo Sakonii a declarat: 

ÎD curs, este de 957 milioane lire sterline- "Sltuaţla e atât deineordată iacAt 
o singură s~âatele 81" fi suficientă 
sA provoace explozia". 

IlreC'''I-I,Jl\nONA, 2 (Rad,o~) - încas~rile St..atului au s~ă. In .schimb cheltu.iel~le ,au TOKIO. 2 (Rador) __ Cores- nă la punct apărarea sa îififio~ 
dentul agentlel uD zut din n.ou ID cunul sap- Spo~lt v pent~u acela~t. sap"1 pondentul .agenţiei nHavas-Ofl" Dală şi să Hxeze Un nou. sta.n.-.... 

transmite: tămânii dela 14 21 Iulie. t~mana c~ circa 48 mtboane comunică $ dard de vIaţă populaţieI, ia COD-

·.'1 Il-.. n , ... al NewI" anunţă Incasările prezintă pentru hrD f~e.~lti:· tit , .... Situaţiunea internaţională for mita te cu resursele ţărH. . 
publicafia oficială a Mi- săptămâna de mai .us un 'ţ' e

1
l?1 U o a pen ~ud.e~elr- este atât de Incercată îDcât, o Japonia trebue să facă fată .. 

t - el tu In curs se rl tca a· ă A. fi fi' tii 1 i -de Finanfe al Ma deficit de 3 milioaae lire d 957 '1' l' _ smgur seantele ar su .elen ă u~e pres un econom ee venite 
•• t ~ _ suma . e mi Ioane I pentru a provoca explOZIa" a dinafară. Ea trebue sl-şl des-

Bulanll semnaleaza ca sterline. re sterltne. declarat ziariştilor, viceamiralul volte comertul său cu regiunile 
~=llF!n!lIlIJlllllllnlllllinllllllh UIIIJllllllltIIllIIIInIIllIllIlIlIllIllIUHHiIII!ilHlIllIIllI!UIIUIIII!III11!11I1II1I1I1II1I11II11IlIlIllUI!11l1l1II1f1mll11ll11II rnllJlnnllflllllllIllIllIllIllIlIllIlIlIllRl,llIlilIlIIllIIitllllhiUHlIII::;III1UIlIIlIIfIlIlIll Seizo Sakonjf. ministrul comer- cuprinse fn sfera Asiei mari"', 

ţulul şi industriei. 10 sfârşit viceamiralul Sej~o 

aterialele 
-. 

promIse bolşevicilor 
D,;a a adăugat că actuala sl- Sokanii a declarat că guverntd 

tuaţle economică In care se aflA a luat toate mă~uri1e necesitate 
Japooia o obligA să sporească de situaţia actuală. 
producţia sa industrialA, să pu-

de St. U nÎfe nu pot ajunge la destinatie 1UllllllllllllilUilIIlII1l1I1li11II1JIIIJlIIJlIJIIIIIlililIlIlllllllllIUIIUllllUilUilIDUilIIUIIIIJlIIIIIIIliJilIIl1l1flllflllllllllllllllllllfllllflllUlIllllllfllUflllltllllllllUI 

Petiţiile la ministerul comunicaţiilor 
TOKIO, ~ (Rad). - Co· 

agenţiei "DNB" 
daogând ca această aPfoPiet.ej Rusiei Sovietice, nu pot sa 
a Statelor Unite de Rusia So- ajunga la destinaţie in timp 
vieti ca constitue o participare util. Asistenta Statelol' Unite 
a Americei la politica de in- făgăduită Rusiei Sovietice nu 

se de intrevederea cercuire dusă contra Japoni- poate fi transformată In rea
· Stalin şi Harry Hopkins ei de acord cu Marea Bri- litate cu atât mai mult cu 

special al preşedin~ ta'nie. cât Japonia urmareşte d~ a· 
Roosevelt a constatat că . 

Moscova s'a discutat ches- In continuare ziarul arată proape desfăşurarea evem-
livrărilor americane, că materialele pe care Statele mentelor in oceanul Pa

Rusiei Sovietice a- Unite ar voi să le trimită cifîe. 

D. ing, C. Buşllă. ministrul dactat! tn seris şi depusă la 
cO'llunicatiilor, a dat urrnătoa- registTatură. 
rea decizie I Audienţele nu se acordă nici 

Nici un funcţionar. fost func- de către tHularuI Departamen
ţionar sau solicHator nu va in- tului nici de către secretari 
terveni prin persoane interpu- generali pentru a Il se prezen
se, la minister, sau in admini- ta asemenea cereri. 
stratiunile exterioare ale aces- Odc'" cerere sau reclamatie 
tui Departament. se va examina de către orga-

Nici o intervenţie, veoind nel~ competente ale admiois
din partea oricărei persoane. traţiilor exterioare respective 
nu va fi luată în considerare. şi se va da rezultatul celui ce 
O:ic-! fel de cerere va fi re- a depus-o. 
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Pentru a-şi] răzbuna un camarad MICA PUBLICITATI 
500 soldati canadieni au atacat 
un' bâlci din Noua Seotie 

astă noapte Tel. 18.61 .. D ACI A FEL 1 Xu 

NEW YORK, 2 (Rador). 500 soldaţi canadienl au camarazil lor care fusese 
_ Corespondentul agen- atacat, Vineri noapte, un omorât Într'o ciocnire. 
ţiei "DNB" comunică: bâlclu din localitatea Tal- După ce a inlăturat pe 

"Associated Press" a ko (Noua Scoţie) pentru cei 50 poliţişti ce veniseră 
nunţă că un grup de peste a se răsbuna pe unul din să menţină ordinea, sol
__________ daţii canadleni au distrus 

toate barâcile bâlclului. 

Noui succese Finlandeze Atacul a continuat chiar 
după sosirea unul nou 
detaşament • de poliţişti 

de pescuit fara .-1 aUnge, in format din 145 oamen •• 
regî u nea ar hi pela g ul ui Perv. lIH:lIilliiUIiiIlHlIli1ll1lIli!lIllIliliiIUIlIlIlIlIIIIiIlIUllillliillillillllllIIlilllIl! 

HELSINKI, 2 (Rador) -
Corespondentul agenţiei Ste
fani comunică: 

Oficial se declară că ar
mata. finlandezâ a scufun
dat trei vapoare inamice 
care transportau trupe in 
arhipelagul Hangoe. 

Pe lacul Ladoga doauă 
calloniere dusmane AU t .. MiI 

cu mitralierele contra in
sulei situată in faţa portu
lui Sorta-vata. 

Cu privire la activitatea 
aeriană se semnalează că 
două avioane de vânătoare 
in amice au atacat un Vas 

In sectorul de Nord, 'or
maţiuni aeriene finlandeze 
au bombardat vapoare de 
transport şi trenuri inami
ce. Circulaţia a fost din nou 
intreruptă pe linia ferată 
Murmansk. 

Un vapor sovietic 
plasare de 2000 tone 
scufundat de aviaţia 
deză. 

cu de~ 
a fost 

finlan· 

Un alt batalion in:tmic a 
fost decimat in Carelîa O
rientală. 

Au început tratativele 
croaio-române 

ZAGREB, 2 (Rador). - Co- în onoarea delegaţiei. 
Tlspondentul agen(i~i rador co- La dineu au luat parle şi d. 
munică: Simici ministrul de com~rt al 

. " _, ___ . U,,---.I _. L-."_,--...I.~ ~;:---,-,,,-- i - \.o ro;;] rle [. 

4?conomice eroale-romane core Intreaga pr"sa- croota~, se 0-
vor dura câteVa zile. .. 

D. Dimitrie Buzdugan minis-j cupă pe larg de mersul "'aia-
Irul României a oferil un dineU [iodor. 

Inştiinţare 
Intr'un ziar maghiar au 

apărut în mai multe rânduri 
informaţiuni asupra unor 
Deîllteh~aeri intro priDlĂt'ia 
Arad şi Uzina Electrică. 

Aceste inform aţi uni tind 
la crearea în public a unei 
atmosfere ostile Uzinei Elec
trice. 

Uzina Electrică face cu
noscut publicului că toate 
deciziunHe Primariei de cari 
este vorba aU fost atacate 
de Curtea Adadnistrativă, 
care la 11 Iulie 1941 a jude. 
cat conflictul relativ la tarif, 
anulând deciziunea Primă~ 
riei ca ilegală. 

Uzina Electrică aşteaptă 
judecarea celorlalte Deînţe 
legeri Între ea şi Primărie 
pentru a face~ la timp, cu· 
noscut publicului felul in 
care stau rezolvat. 
tUHIUINllllillllHlIlllJllliUIlUlIlMltltlUlIIlilllIHllllmlllllllllUUllmlllllllH1 

Actualitati germane 
In BerJln a murit h vârsta _____________ • _________ ... u __ -. d~ 68 de ani, Cari Friedrich v. 

CIl'JEM~7\.. 
Vineri, 2 August, o premieră palpitantă 

Slemens, şeful' marei firme cu 
acelaş nume. Meritele lui la 
"'''''''VI~'UO::'' CH;l:::,iU:lUrme - cea 
mai mare din lume în domeniul 
electro-tehnicii i_ sunt deose
bit de mari. 

Agentură generală de comerţ Timişoara II Strada 3 
gust Nr. 25. Inreg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 280110723 
mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi inchirieri 
imobile. Toate anunţurlle pentru vânzări de case, 
pământ, cum şi cele peatru inchirierea locuinţelor, !!! 
blicăm gratuit in dare, şi servim clienţilor 
mformaţiile in legătură cu formalităţile ce 
deplinite spre a fi aprobate de către Oficiul de 

Case ieftine de vânzare: CirC. Il. In centru Oravifo, ieftin de 
Casă cu 4 locuinţe curte, şi grădinii, 2 corpuri de case. 
apă şi canal in stradă; Cad cu 3 came- Tutungerie, in circ, IV, la.loc 
re, baie, bucătărie, camară şi separat OcazIe: Băcănie cu 427 djen~ 
1 .. ,unorA 'Ii Du .. AtAri .. ~u .. pA ,i ...... ..l, " .. :d,i, <;ou preţul numai de 16.00Ij 

casă cu 11 locuinţe având câte 1, 2, 3 pentru inventar .. 
camere şi dependinţe, curte mare, apă De vaQzare, 5 jugăre pămânf, 

şi canal in curte; casă Doul, cu 3 came- celabile pentru locuri de case. 
re, sala, bucătllrie, cămară, cameră Turna-Severin: de vânzare 
pentru bae, pivniţă, curte şi grădină; locuri şi case, cu preturi foarte 
casă cu 7 locuinţe a câte o cameră şi tine 
bucătărie. apă şi canal in stradă De vânzare 2 jugăre pămâut şi 

Cir. III. Casă nouă, 3 Camere şi depen- la 1 km. de Timişoara, bun pentru 
dinte. la tran.",.i: ", ... lI .... ~ubQ<>1 t .. r.... mă. 
nat, parter şi etaj sub acoperiş, la po Idem 7 jugăre şi alt lot de 9 
zitie admirabilă. Cir. IV. Casă noul cu aproape de Timişoara. 
4 camere şi dependinţie, curte şi grădi- Casă cu gtădină 2J6 stj pătrat 
nă. Cir. V. Casă compusi din 2 came- 250.000. 
re şi dependiţie. cu curte şi grădină. Casă cu prăvălii şi 2 etaje, la 
Frafelia. Casă cu 2 camere, antreu, Locuri de case: circ. 1. lângă 
bucătărie, cămară, curte şi grădinii, naţia; circ. 1 3 lofuri, circ. lfJ I 
zidire cărămidă ar$ă, pompă şi apaduct Meha/ă: Casă cu 5 locuinţe lei 

Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen- Idem, casă hl şi 7xl camere ~ 
dinte, curte şi grădină, 95 şi 105.000 lei pendinţe, 

Pentru anunţurile apărute in acest cadru a se adresa 
"Dacia Felix", telefon 1861 

IIIJJIIIIiIIIIJlJ/JIIJlJlJlIIJIIIIIJIIJlIIJJIJlIllIJIIIIIIJIIIilIlIIIIJJIIIIHIIIIIIJllIIIIIJIfIIIJIIfIlIIlUIiIIIUIlIIIlIiIlIIIlIlIIIIIIJlIIIJIlIlIfIfIIlIlIJlIIIJJHI 

In atentiunea 
automohilistilof' I 

Ministerul de Finanţe in exe· de conlrolorii de indirecte 
cutarea aet. 22 din legea fmpo- pectivJ cari au primit f 
zilului pe automobile cU ord. Nr. uni în ace~t ~pn". {"I" AI 
l.jU.~bb din 4 Iulie 1941, a dis- vele de Adm. Fin. de i 
pus introducerea a unui Impri- Biroul Automobilelor. 
mat care aşezat Într'un dispozl- Cel mai târziu până la 15 
tiv (masă) fixat la raza pebri- ~ust a. c, tode aut(\V"hj"nl~"; 
_._L~! __ ~.4 ____ L-:._I_..l ~ "-"igo.l5'1..u.~ y~ 111 \,;II\:U i:t~.et arat 
lângă permisul fiscal un control cât şi oHdale (scutite de 
mai rapid şi mai eficace al Im- impozitului) trebue să 
punerii auto:nobilului şi plălii imprimat de control cu 
impozitului. tivul respectiv. 

Marele artist PETER LORE Tramvaiele gHmane au trans- In acest scop Ministerul n'ea Cei găsiţi In neregulă 
portat in anul 1940 nu mal pu- pus la dispoziţiAc a~ât. jmpr~ma- termcrul de 1S Augu:st 1941, 
ţin de 5.640,000.000 persoane, I tele necesare cat ŞI dIspozitIvele fi amendaţi cani. ari. 28 Il!. 
adică mai mult cu 14 la sută 1· In. cari se vor aş€za aceste im- din legea automobilelor, 

în extraordinara aventură 
Mr. Motto în pericol 

faţă de anul precedent. prIma te. Adm. 
Llberarea imprimattdor se face (ss) 

Sec re ta ru 1 general al Ca merei UIilIIlI!llI!!IIllilIIllJllIIUllllltlilllllfllilllllllllflllHllilUIIlIlillllllUlIIllIflUII ::UIIIIIIIIII:llllllllla' 1lli!lI!illIIlII!!IJI;iill1l1!l"""lflMllll/Jiill1i1i!1l!lig~1 
Culturii Reichuluf. HINKEL, a 
,~omunic in Praga. cu ocazia 
unei şedinţe culturale, că au fost 
create In Germania în războiul 
de azi 189 teatre de front: în 
momentul de faţă 14.000 de ar
tişti dau lunar câte 70.000 de 
re prezen ta ţii. 

Târgui de Mostre dela Colo
nia se va ţine intre 14 şi 16 
S.!ptembde; străinătatea va fi 
foarte viu reprezentată. 

Din lumea sportului german, 
au fost decoratt cu Crucea de 
Războiu a Marelui Cavaler, pen-

Inştiintare 
M Toţi premilitarii evrei 

depe raza Municipiului Ti
mişoara, din contingentele 
! 942, 1943 şi 1944, să. se pre
dnte in ziua de 6 August 
1941 ora 7, la Serviciul Tec
bnic Municipal din strada 
Lenau. pentru a executa 
mUDca obştească. Celor ab
senţi li se vor aplica liIanc
ţiuni severe". 

pentru instalarea unui 
inaintat de RADlO. 
muntos al ţării a făcut a 
imposibilă stabilirea unei 
turi de radio. 

De curând marea 
germană TELEFUNKEN a 
uşit să ofere guvernului 
IRAN o instalaţie de radio 
unde scurte 25-32 KW. şi 
unde mijlocH 2 KW. 
de unde scurte, care se 
dica la 10 km. nord de 
RAN. capitala ţării. va face 
gătura cu străinătatea, tar 
ţiunea pentt"u unde 

tru fapte de vitejie pe front, O 
40 de sportive! germani. 

mare realizare 
tehnicei germane 

a este destinată numai lărU 
Noutatea acestei !ltaţiunl 
legătura cu 125 slaţiuni 
oare, incât programul 
auzit oriunde, cu cele mai 
aparate. 

lOiăşi 'aroH aerului Molders 
~i Gallan, decorafi cU cea mai 
inaltă dIstincţie, provin din lu
mea sportului german. 

Situaţia geografică a IRA
NULUI este foarte defavorabilă 

Mod ... a b ărbăteas c ă Ş i c roi t o • r 1 e 

10 Â N eOSMÂ 
_ (F O s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de stofe fine, desene exclllsiv~ şi Ârficcle de modă bărbăfcQ.:3că 
T. M. Ş o .II. K '" 1., HlJLEVA~DUL QEGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 
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T1xemple Două de ero,ism 
'el, 18, 

Cum s'au rupt rela1iuoile dintre 
Anglia şi Finlanda 

ale detaşamentelor de geniu germane 
RLlN, 2 (Rador). - fanteriel sovietice, tren bJindaf, utiHzând res
!ursă autori7ată se Detaşamente de recu- turile unui convoi sovie
~ că fo~maţme de noaştere din regimente tic distrus în parte de 
tlgermam au semna- de căI ferate au fost a- • 
'o intensa lor acti fectate elementelor de şoc aVJOanele de bombarda-
riia cursul ultimelor ale diviziiJor blindate şi ment in picaj germane. 
mânl ale campaniei fnfanterlei spre a examina Acest tren a pătruns 

AMSTERDAM, 2 (Rador). - de d. Eden. 
Corespondentul agenţiei "DNB'" In urma ordinului guvernului 
transmite: său. d. Gdppenbrrg a comuni-

In legătură cu ruperea rela- cat ruperea relaţiilor diploma
ţiilor diplomatice Intre Anglia şi tice între Finlanda şi Anglia. 
Finlanda, .Forefgn Offfce- a dat In urma acestei măguri, mi. 
la Londra, următorul eomunicat: nistru Angliei la Helsinki, d. 

Vineri seara d. Grippenberg Vereker, a primit ordin de a-şi 
a fost primit la lIForeign Office" cere paşaportul. 

1II1i1l1l1l1I1I! fllllllllllm!lIlIlilIIillIIIIIIiIlIIIIIilUIJUIiIlJliHffiIlIlI!IItUHHI! iilUIII:IIUIlIUIIIUtlftlllllllftlll Ullllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllll 

a,loc zst starea căilor ferate şi mult in liniile sovietice. C f 
dienp' eroase lin i de cale spre a imoiedeca didru Intr'o luptă corp la corp on uzia 
1600j' distruse de sovi~- geril~. sângeroasa această trupă 

• dezordinea ŞI 

~. 

au fost repuse In In cursul înaintării tru- ' . 
de funcţionare. pelor germane in spaţiul de geniu a nimicit o unt- ce 
rte adesea aceste estonian. Ia Vest de la- tate care păzea un pod 
au fost executate eul Peipus, un detaşament şi a împiedecat distruge-

domnesc în Siberia în 
dului din lOraşele 
Minsk si Moscova 

urma exo: 
Petersburg, 

locul artileriei şi in de geniu a alcătuit un rea lui. 
~ii!miIIUlilillIlIUllllllllllllllll fIIl!I1!iIlIIlIlIllIllIlIIll:W IlII/JlilJlIIllfllllllil!IIIilIUIIIIlIIIIIHlllllillillIlIun !llIlIlIlIIIIIlIIJllIlIllllllIll:i!/iIiIIlIlIlHlllilililillllii U1l11ll!lIlililllll:WIIIII!III!IlllillllllllI/JiIlIlIlIIIlIll 
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TOKIO, :1 (Ra.dor) 
Corespondentul agenţiei 
Ştefani transmite: 

3ea.3că on':lşdt:: Petersburg! 
Minsk şi Moscova. 

la ~D 

NFORMAŢIlJNl Un funcţionar al am~ 
bansadei japoneze din 
Moscova înapoiat în Ja

Pe calea ferată transi
beriană domneşte cea mai 
mare desordine. Trenurile 
nu mai respectă orariul 
din cauza intensificării e
norme a traficului. 

lâDgă UREŞTl •• 2. - In Ziua 
1fI I IulIe crt., a avut loc la 
,j 350( . un Consiliu al comuni~ 

, prezidat de d. general 

In aceiaşi zi, la ora 16 s'a 
ţinut un Consiliu de Miniştri 
ai ordinei publice, prezidat 
de d. general Ion Antonescu, .ionescu. 

:101 parte dnii: prof. Mi- la care au participat dnii: 
,Ionescu, vice, preşedintele general D, Popescu, ministrul 
: lui, de Miniştri} . ing. C afacerilor interne; general C, 
. mmistrr:l lz:crarllor pu- Vasiliu, inspector general al 

.~ comunlca(z1or: colonel. d . '. 1 C N' 
.I10nU, directorul genera: Jan armanel, genera ',. 1-

, ferate şi colonel Gh culescu, comandantul mllltar 
'!seu, directorul general al Capitalei şi general E. Leo
'dor. veanu, directorul general al 1'" iliul s'a ocupat de situa- r-_I:t:~! ~~ -:"'----t-~· 
lJf ae cemumca:u ŞI a? C " l' d 
wm s'a restabilit refeaua onsllIu s a ocupat e 

~te r f"ale, drumari şi comu- toate problemele tn legatura 
[situ: :ll~~Tafo.poştale în BaSa- cu ordinea publică! politia şi 
• rmt ti RUI"Oninn. in;;n'" lo.hfD OiSU1"Qcnţo.. 
ldlre :le pentru îmbunătăţirea II 

rlurilor şi cOmunicaţiilor. 

• hlcul :~Iasi zi la ora 17 R RVl1t 
UCUI3 I.oasiliu economic, pre-

ABONAMENTE: Pe uu an 
- 600 lei; pe şase luni-
.,0.0 ~ ___ J.., r- &. __ "- & __ A .&.:;jJJ"() 

lei; pentru instituţii de Stat 
şi intreprinderi particulare 
- 2000 !fi. 

BUCUREŞTI, 2 (Rador). - ponia, a declarat că in în
Printr'un Decret Lege apărut 
astăzi în Monitorul Ofic'al, func- treaga Siberie domneşte o 
ţionadi publici care ocupă o mare confuzie din cauza 
funcţiune civilă intr'unul din exodului a mii de cetăţe
îud:tel~ re:cupate din Basa~ ni ruşi! pe care guvernul 
rabla. ş~ Bucovi~a .. de Nord ŞI sovietic i-a silit să pără

Când funcţionarul japo
nez a părăsit Moscova, gu
vernul sovietic se pregătea 
să părăsească Capitala. care IŞI au domlclltul in aceste 

provine i, vor primi în afară de 111I1i1l1I1il1l11I1I1I1I1II1I1I'lllillillllIlIlilIli1l1l1l1il1i1UIlIlIlIIlIIII1I1I1I1I11I1I1I1 IllIlIJiUlilIlIIlillllllllllIlllillllllUlilUlIllIUlllllllrllllUUllIWIIJllIlUlllllll1ii 

salarii o indemnizaţie de reşe
dinţă, care se fixează astfel: 

a) 30 la sută din salariul brut 
pentru functionarU, având sa
larii până la 10.000 lei. 

hî ?() In a .. lX .JJ ___ '-_L_l '- ___ L 

pentru funcţionarii, având sa
larii dela '10.000~20,OOO Jel. 

c) 15 la sută din salariul brut 
pentru funcţionarH, având salarii 
d .. la 20.000--~O,ooo h:::l • 

d) 10 la sută dIn sa!ariul 
brut pentru funcţionarii, a vând 
salarii mai mari de 30.000 lei 
lunpr. 

Adcul indemnîzaţlel cuvenite 
se va face aplicând coficienţii 
de mai sus, pe tranşe de sala
riu. 

Statele Unite au ocupat 
în mod oficial bazele aeriene si navale 
«ela TrlntGaa 

AMSTERDAM. 2 (Radar). -1 nuniat că Statele Unite au ocu" 
Corespond~ntul agentieI "DNB" pat în mod oHdal fa noaptea 
",",."t~ • .1 ... YJm:a-l .pre "amnatA bllzaJe 

Postul de radIo brItanic a a- aeriene şi navale deja Trinfdad. 

~ p!a.:e d. general Ion Anto
pose il care a luat parte dnii = 

IIspo r Mihai Antonescu, vlce
'Jtde Consillului de mi
leneral D. POl'escu, mi~ 
lfacertlor interne, gene
)toenescu, ministrul Fi
I general I. Slchitiu, 

-0- . I Oln această indemnizaţie de 
Bl. CUREŞT1, 2 (R,)dor). - reşedinţA nu se face nici o re

In ziua de 1 AU,E!ust eri., d. vi· ţinere pentr'l impozite saU pen
ct!preşeJznte al Consiliului, pre- sie: ea DU poate fi poprită sau 
şedinte ad inlerim al ConsiliUlui urmărită pentru nici un fel de 

Vineri, au 30~it 10 Hcw-Yulk 
foştii reprezentanti diploma
titi americani În Germania 

ltJnci Agriculturii şi Dome-
cif" L Marfnescl.1 ministrul E
l"'l'~ il Naţionale, gzn~ral C, 
,,,~, ,subsecrdar de Stat la 
sisle ,ul Apărărei Naţionale, 
ader Valcănescu, subsecretar 
pr0.11a Ministerul de aviaţie 
I legi: llgel, su bsl:!cretar de Stat 

iterlll Economiei Naţio

cielal 
a riul s'a ocupat de pro

II 'economice, in legătură 
dio 'rabia şi Bucovina j de re .. 
,şi ?fO"fzionărilor, de regi
ţtunentarierif bunuri 'or şi de 
va !rea financiară şi econo
:EH acestor provincii, lut\nd 
ce I 'sudle pentru a se asi
ir sll lctivare a vieţii econo
lij!o: tetitorifle desrobite. 

Ira inistru al Finanţelor a 
li es ~Iuaţia bugetului Statului 
:nte lărilor. arătând marile 
>ate .le bugetare reaHzlle]a 
i mile din ultima lunA. pre~ 

rltuaţia circulaţiei fidu-

nI a discutat şi stabilit 
: planului financiar şI e
: care se va intocmi. 
listru al agriculturii a 
\uaţia agricolă. 
:netal Ion Antonescu a 
1e şi indrumări in legă
acth·ltatea economică şi 
:ă ţlnând seama de pro-
~ I'II!Ir. .. e g'\ll~."';;D-w.l .... 'IiÎfI'L. ......... 
tzeze in folosul ţărăni
l~ntru slabiUzarea pre-

NEW-YORK, 2 (Radol').- Statelor Unite, l'epatriati din 
Germania. 

de Miniştri şi ministru al afa- datorie. 

COft'spondentuJ agenţiei ilD
N. B." anunţă: 

"Associatt d Press" anun
ţă că vaporul de pasageri 
"Westpolut" sub pavilion a
mtl'icau a sosit Vineri la 
New- YOlk, având pe bord 
pe reprezentanJii consulari ai 

Vaporul ... Westpoint II a 
cerilor străinp. a primit in au· 
dien(ă pe dnii: Suphi Tanricf!r, 
ambasadoruL 1urciei şi Rene de 
Wl'ck, ministrul Elvetiei la Bu
cureşti. 

Aseară, individul Petran Vir
gil, de fel din comUna Urseni, 
fiind găsIt pe stradă în stare 
de ebrietate şi făcând scandal 
a fost Inaintat circ. II de poliţie. 
Pentru acelaş motiv - scandal 
şi beţie - a fost inaintat la 
aceiaşi circumscripţie de poliţie, 
ieri individul Blaj Ioan, domi
ciliat in strada Telegrafului nu
mărul 19. 

Individul Clemcan Gheorghe 
a fost inaintat circ. II de poliţie 
pentrucă oprea trecătorii pe 
stradă şi ii legitima dânn.u-se 
drept organ al poliţiei, inschtmb 
individul Clemcan Gheorghe nu 
avea actele în regulă, cu toate· 
că este şi militar. 

Sazul se cercetează. 

-0-

BUCUREŞTI, 2 (Rador) 
Prinir'o decizie a subsecretaru
lui aprovfzionărif. s'a fixat drept 
preţ maxima} dela data publi. 
cării in Monftodul Offcfal pen· 
tru închirierea vagoanelor cir
terne, necesare transporturUos 
petrolffere, 200 lei pe zi, pen-
h v VLI "'11"'IIU, {/lra vreun al-
adaus! precum; prima de asit 
gurare. cheltuieli de revIzie 
periodice, etc. 

• hd seară, într'un cadru fes
tiv, a avut loc pe arena "Rapid" 
ultima reprezentaţie dată In o
raşul nostru de către "Teatrul 
german de front". 

Un public numeros şi select a 
ţinut să asiste la această ultimă 
reprezentaţie şi a răsplătit cu 
aplauze şi flori pe artiştii ger~ 
mani. Cele lDai aplaudate părţi 
ale programului au fost execu 
ţii1e de gimnastică. pentru care 
pllblicul timişorean şi-a mani
festat entuziasmul, prin aplauze 
indelungate şi printr'o plcaie de 
florf. 

Pentru Întregul material 
apărut În acest ziar - fără 
semnătură sau CU pseudo
nim - răspunde numai d. 
COnst. 1. Ştefănescu, direc 
torul nostru, care e totodată 
şi girant responsabil. 

li 

transportat după cum s'a a
nunţat Ia timp la Lisabona, 
pe reprezentantii consulari 
germani şi italieni c<v"e func

tionau in Statele Unite. 

Exodul bolşe'vic 
continuă către extremulOrient 

rOKlo, 2 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei "DNB" a
nunţă: 

D. Sumino! care a fost până 
acum, . secretar al Ambasadei 
Japoneze la Moscova. a sosit 
dela Moscova la ManciuU. in 
ziua de 25 Iulie, după o călă
torie de 15 zile. 

EI a declarat ziariştilor. că in 
timpul călătoriei, a putut să 

vadă indreptându-se spre Răsă
rit numeroase trenuri pline de 
fugari şi numeroase persoane 
care voiau să meargă la VI adi
vostock. 

In ziua când a părăsit Mos
cova d. SumJno a putut să con
state că toate prăvăHiIe din Ca~ 
pftala sovietică îşi Incetăseră 

acUvitatea. 

BUCUREŞTI, 2 (Rador). C - 1-b ,.". 
D. Al. Bădălută, directorulPro- Ine e I ereaza 
pagandei şi secretar general 
delegat al Ministerului Propa
gandei Na/iomal, a lost numit 
prin decizia dlui prol. Mihai 

autorizaţiile pentru' comerţul 
de cereale . 

Antonescu vice-preşedintele Con- Subsecretariatul de stat al Ia Cerealelor- ci de oficlul Cen
siliului de miniştri_şi titularul aorovJzionărH A ........... n ... i....... ~- ~.~I _1 ...... _1_1 ...... y ...... b .. tuh ... -

uepartamenlulul rropagandel socla1iei generale a micilor mo· prinderile prillcJpale, sau de 
Naţionale. secretar general al rari, că 'autorizaţiuntle pentru OHcU1e judeţene ale cerealelor. 
Ministerului Propagandei Naţio- exercitarea comerţului de cere- pentru Intreprinderile mai 
nal,. ale nu se mai dau de .Cenfra- mici. 

lfl 
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Sub prgşedinţia d·lui genfral adjutanf Eugen Zwiedinek, 
ministru subsecrfdar de slal al românizării, colonizării şi in
vClniariului. s'a tinut alaltăieri, prima şedinţă a consiliului dl! 
adminiStratie al institaiuiur de credit românesc. 

In afară d. d. g,nlral Zwif!dinek, ca titular al departa
mentului şi dnii şecr~/aTi g~n~rali Ceauşescu şi D,m. Teodo
'flS<U. car. fac parle d. drept din Consiliul oceslti institulii, 
consiliul a Iasi format in felul armălor I d. Constant Georg(!$cu, 
preşedinte şi d-nil: Horia Gr'gorescu, Anlon o viei, Sever Andru, 
general Mlhăllescu, C. Gănescut Dobrolă fi Buznea, membrit in 
consiltu. 

D. gllneral Zw1denek a făcui, inainlea constl1u/al, o expu
nere asupra problemei de romfil1fzare, din care ~xlradem 
urmdtoarele: ". 

p:mdenlul agenţiei .,DNB" tran- dai de răsboi ce i se 
care priveau cum se jefue:ic a- s:nHe S II 
ceste bogăţii. Şi totu'" Românii Se anunţ' din Batavia aJi!en-

Y fi i D tU 1 I VICHY, 2 (Rador), D. nu putea să aJ'unriă la aceste bo- e Of ome ,că coasu Il Ji!ene- d ' 
li 1 I J i i i 1 1 :Ioa, elegatul general"J 

găţit, nu aveau cu ce, nU aveau ra a apon e Ş comlsaru .. 
1 I d 1 01 Qulul francez il teri 

punte. Pur şi şlmplu să le fi pentru comerţ a n ii or an 
distrus ş\ să le fi sfărâmat cum deze a convenit să inceapă 10 patE', a sosit la amI azi la 
am arătat că au vrut să facă curând negocieti in vederea în- In cursul dUpă 8o:liezll d. 

h ii i d Bdnon a fost primit d" 
altii, aceasta era şi Insuficient şi c eer unu DOU aCOr comer .. 
primejdios. Botfăţiile trebuIa lu' eial Intre cele două ţări. şalul Petaln şi de amiralul 

tF. IaD, vice-preşedintele 
ate. Dar ce, prin ce mijloc. Ori, • de miniştri. 
RoAmânH n'a veaa şi n'au. NEW-YORK, 2 (Rador). - D. de Brinon urmeazăd 

şa c~m soldaţi cer pe front Corespondentul atienf,iei uD. 
ă Il 

d i 5 t numeroase conversaţii eu 
s se ea arme Ş muniU ca N. B.u transmite I rităţile oficiale. 
să lupte, tot aş:l şi Românii ce- Preşedintele Roosevelt a 
rea\1 neincetat să li se dea pc declarat in cadrul unei • 

Precizările d.::'lui general Zwiedinek acest front eco:J.Omic, mijloacele conferinţe de presă că nu a ROMA, 2 (Radar). -
de luptă. Un cuvânt se auzla avut şt că nu 'Va lua nici o nal~ d'Italla ~ anun/ii CIi 

Purtăm ta suflet bucuria im
plInirii celui mai scump deslde
rat al tuturor acelora ce au lup
tat pentru politica reală de ro
milo.inre, tnauguratâ de noul 
regim şi In ale cărui rânduri se 
găsesc, fără indola!ă, cei dela 
subsecretariatuJ de stat al româ~ 
nizărH, care, pornind dela mic 
pentru a face totul, Intâmpinâod 
toate greutăţile, luptând cU toate 
adversUătile şi trecând peste 
toate nerăbdările şi scepUcis
mele, văd acum rodind, primele 
lor eforturi. 

Orice Român ,tie care au fost 
treptele actIunii acesteia de re
punere a naţionalltătilor ln drep
turile lor fireşti. O primă peri
oadă o caracterizează formula" 
rea cuerllor Românilor şi a 
pJângerUor lor împotriva inva
ziei şi a acaparării - perioadă 
stearpă: şi intristătoare fn care 
Indrumărlle tuturor Românilor 
de bine, erau puse la o parte şi 
neluate în seamA. 

-'-'-~~ In urma U1trlrll tuturor con-
, fuziUor, ideile s'au tăfmăcit. s'au 

lămurit şi cuvântul Conducăto
rului a fost: românizare. 

S'a spus: românizare ia 
România 1 El bine, da, să nu 
lUt fie ruşine a o recunoaşte, 
România era io situaţia de 
a trebulai fie românizată. 
Evident, nll se inţelege prin 
1'0mânb:8I'e o operă de colo
nizare - din acest punct de 
'Vedere se ,tte prea bine că 
puterea creatoare a neamu· 
hd nostru nu are nimic de 

intrege. 
gimulul. 

politici a re. ca o permanentă plângere: Cre· hotărire cu privire la noul- m.rAnistrul Românilli pe 
dit. .. le cereri de credite in baza stalliui Vatican d. ge1l'71l1 

Antisemitismul care cores
pund primei perioade, este un 
de siderat abstract şi negativ: 
să alun~lm evrel.f, Iar români· 
zarea, cu perioada doua, în ca
re cea dintâi e3le ccrpnnsă: să 
alunglm evrei dar să punem 
Români in locul lor ,1 imediat. 
Numai astfel completatâ, :ozin
ca devine un program pozitiv 
de guvernare de {Stat ~t de în. 
făptuire naţiOnali şi numai in 
acest sens, la senall că româ 
nÎzarea inseamnA continuare 
necurmată a producţiei neamu
lui dar sub stăpânire româneas
că, a fost este şi va fi indrep 
tată politica economică a regi
mului actual. 

. Fără aceht Insii lut şi mai cu 
deosebire fări. I.leeace reprezin~ 
tă acest IasUlut fn noua con
strucţie a României, orice de
ziderat este inutil şi imposibU 
de infăptuit. 

Cana se va aDaliza isto- legii deplinelor puteti până niiă Pap a jost primii in 
ris economică il aftimiJol' ce nu se Va inapoia in Sta- dienfă de Sanetilatea Sa 
douăzeci de aDI, va I'eeş; tele U~ile . din căl~toria in i~a prezental scrisorile de 
ill pilnă lamiDă ca d,1IC:ă streinata~e d. Hopklns. dltare. 
, 1: d . ~ . Pre,edlntele Roosevelt a După ceremonia 

.1.1' I as o Iusta poblt- des mintit apoi că Rusia So' scrisorilor de acreditare, 
că de credit şi .'ar li vietieă ar fi primit sau ar ministru al Români,i Pf 
sprijillÎt prin credit, iDi- primi bani in baza acestei Vatictll1 a lost relinat " 
ţiativa l'omâDească_ n'am lelili, căci - a spus e~ - e~ cu Care a avut o lungă 
fi ajans aici. poate perfect de bine aa bire. 

D IJ nefericire nu s" a IIIiUlilllIlIIlilllIUlllllAKllIIHllllil1I UllilllllmIllIlIlIlIlIIIUIlIIIII!llUllilliillillllllllllflllltmtll,:nl!mI!JUIIIIlItIIII!IIIIJ1!IIIIIIIII~Ul1li1 •• 

das această polilică. 
Imense averi detinute până a

cum de evrei. sunt libere; uzur
paloril au fugit. Acestui Institut 
li revine sarcina să readuc' In 
aceste Uh âmurl pe Români şi 

Constituirea 
superior al 

consiliului 
corpului a 

să-i reînscăuoeze în drepturile Alaltăieri .'a făcut COD sti- Agricola Carda, ,1 C. 
lor. luirea consiliului superior cea nu. 

PământurJ, case, prăvălii, in- al corpului agronomic aub D. prol. Nasia, 
dustrH aşteaptă pe Români ca preşedinţia d lui secretar nând din consilin ,i 
să rod€a'Jcă şI să producă sub general Frunzăneacu. siunea fiind· primită, 
stăpânirea lor. A fost alea preşedinte d. său II fost ocupat de 

Dorim cu toţii ca acesta si fie prof. N. Cornăeţanu şi 'Vice. M. Constantinescu 
in adevăr primul Institut de preşedinte d. N. Săuleacu, tul respectiv. 
credit Românesc, pentru împll- decanul facultăţii de agro. Secretarul consiliului 
nlrea acţiunii pentru care a fost nomie, membri d·nii 1. An· d. fng. inspector general 
creat. toaescu, P. Morco'Vescu, prof. Ştefănescu. 
ntlllnrlllllllllllllnHIIIIII'lIIIIIt!JIIlUIIIIIJIIJ!III~IIIIIII!IIlmIlUIlJIUIliUIINII~IIUIUIltInlltllllllllnllU1II1III1InIl!lllliliIUlnIllIIIlIlIllIlIlIUII~IIIIIU1II11II1IIlMIIIIIIIllIlIIIIHIHlIl*lImlllll~filIIJIIIIIlDIlIII 

Pentru a defini 'fncA dela In
ceput printr'un singur cuvânt 
misiunea acestui nou organism, 
dar aşteaptat de atât de multă 
vreme, vom spune că el este 
puntea RODlânUor spre bunurile 
şi drepturile lor, puntea unei Rai-dul asu pra IL·OSCOV 
vremi apuse şi triste către o l .... 
vreme mândri. şi dreaptă. 

Intr'adevăr, iaU! spectacolul din noaptea "pre.2 August ~ avut mare suc 
României in ultimii ani: de o BERLl"l1' 
parte toate bogătiile el din care J~ 2 (Radar) -
se infruptau toli străinii de Se anunţă că raidul aSrl
neam, de alta, massa Românilor pra MoscoveÎ, din soap-

tea spre 2 Aogast II avat astfel ca piJo{ii aa 
an mare s l.cces. observa cam 

Ceral a fost limpede atins obiectivele 

cerut in plus şi bogăţia noa- 1OlllIIllfIllllltlHlIllmlll111f1l1lilNlltlllillIIllilillIIlRllllllmullilleur.mllllllllllllll1IlIlIlIllIlUIIHIIIIIIHIUIiIlUII.IIIII11IIHIIUIiIIUIItlItlIItIIIIIIIIIIiIiIIIIIAUllllUllmlUlllllluIImmllIIUIlUIIIlllIIUllilllIIllIIlIlIUUfllIIUIiHlllIlllllllilllRI 
O Incercare II 

ciior de II ,ape 
atră demografică ne l'a fi O 
totdeauDa mărturia prinei- •• bIe w. • ~ t 
fgii:~#i:li[~ţ~:i~.~gl PIDID

A 
pu IC~· ~~erlcana ~s ~ 

~~::1;~~f:' ,~~i~.st:~~~!~:i 10 marea el majoritate contra IntrărI! 
:!~i~p:!I::!~r.;~:~~~ Statelor .. Uoite 10 rAzboi - declară cu-
aibe case. atlesta fiind visul I 

irea dia mÎjlocflI 
lai a eşaat, 
vietice compuse mai 
din formaţiani de 
bliIJdafe, aa fost 
se, dapălapte ~'~!lJce/llF' 

O mare cantitate 
lapte aa fost 

1,actoare şi maşini 
agticole sosite ÎIl 

!~ ţării, Romint.t trebuiau SăI n-O· scutul publl·CI·St Hearst 
ee! mal Plode,t pe va re ,i .. l 
poate face orlc. om ihililci .. · NEW YORK. 2 (Radar). - rea Sa ma;orifale contra intrării mori preciS părerta poPorului După ultima situatie a 
lor ,i totuşi el nu a'Veau Corespondentul agentiei "DNB" Statelor Unite irt răsboi. american, ar li necesar ca po· tului de tractoare şi 
case, ci erau chiriaşi, transmite: Totuşi scrie d. Hearsl, d. porul Statelor Unite sd fie con- gricole venite dln Gelrmanllf'l\ 

Intr'o zi, sub ind .. u- Cunoscatul publicist american Knox ministrul marinei şi alţi sultat intr'un plebiscit. Poporul aflau sosite il.'! ţară până, 
Olarea d· IIti general HlIarst, declară inlr'un articol "aW It· ... #ntrLJbrlt dacă Statele U~ Iulie următoarele ~antitlt1i 
Aat'onesc .. , Cond .. eil- de fond apărut în Ziarul "New- membri ai guvernului american." Of' Oi'" Tractoare 814 dtn 100 
tor ... Statal .. i RomAn, York Journal", cd opinia pu- nu .ant convinşi de ac,sllueru. nit, urm,ază sau nu să intri! comandanle. Pluguri 
.-a dat libertatea de bUcă americand Şf ridică In ma- Pentru a ,e pulea cURoa,t. In in rd,boi, - termină d. Hearsl tractoare 945 din 1000 
deseătu,are ,i de des- comandante. 
voi t are, d reptl1 ril or InllllnlllllllftlllHIIIIIII/IIH1lHHIUIIRIIIII!IIII1ImIlllUIIIIiIlUlIltl!!llIIIlIInl!llllflllllmlllllHmllll!lmlTllIHltlIlIIlIllIlIlllIIlluHlIlummlHllllllllllmUlIIlRlml/llllRIIAllnllHllllllllllUHlIIllHlIlIIlIUHUHIIUIiIUIUIiNIlIIIIHIlIlIIIIJ Semă nă tod 2241 din 

române,U. mandate. Pluguri Cl1 

Dar a romAlliza dU Se res,-mie ,e. sa de benz,-na" nima}ă 27063 din 5.000 ioseamaă. CUOlS'. ere- . IP date. 
zut; a.. 'IIlod ... e,it, a Prăşitori 10.000 
lua e.. ori ce pr·f, d a .... ·o · .... 10 Statele-Unl-te? comandate. 
chiar cu riscul de a e w I n ŞI Trioare 386 din 
dl.t .... ge._ A romAniz. . . 'AS''':N G ON R '. _. d ' date 
iu.eama.6 a lua pen- W rllN T ,2 ( a·suspende orIce e'Xport Il a celorlalte produse petroll~ Secerători 750 
tru a' da RomAn .. l .. i ,i dOr)" :- Corespondenlu~ a- b~nzi,!ă pen.tra avioa'!e. tă- lere cu exceptia Iărilor sus- mandate. 
aUdiat aa ooadlţhulUegenţie, .",DNB" comumciJ: Trlor Inttm,./era occrdtmla' . t tr b ... Treerltori 189 din 
io ca .... RomAnul poate "Associaled Press lf anunţă lă, cu . ~xceptla imperiului me1Jţiona e, nu . e. ue Ba mandate. d 
folosi ce' mai mult. că preşedintele RoosefJelt a britanic şi ţărilor neocupnte depăşească canII tătrle ex- Grape cU discuri, JO In 
:e:!'!~::U1 A~d::::a~~ dat ordin comisarului pen.\ care se opun la agresiuni. portate în epoca dinainte c°S:l::~!:~e 128 ditt 
ceaAta.' c:a atare a Iru controlul exportului, să Expedierea în strfinătate de isbucnirea răsboiu/ui. mandate. 
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