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Consilierul dlui Roosevelt a fost primit
de Stalin şi Molotov
YORK. 31 (Rador). - superiori sovietici chestiunile
agenţiei .. DNB" in legătură cu ajutorul pe care
Statele Unite urmează să le dea
Sumner WelJes subsecret sovietelor.
U"'I,:.no~t"mentul de stat a conD. Welles a adăugat. că vizi- după cum anun1ă a- ta la Moscova a dlui Hopklns,
Associated press - intr'· nu are nimic de a face cu in_·_·""O~".n1ro",t oficlal. că d. Henry
consilierul dIu! Roose- sărcinarea sa de a coordona ajuse va duce la Moscova torul pe care U. S. A. II dau
a discuta cu funcţionarii Angliei.

La o intr&bare cu privire
la plah. furniturilor americane pentru l,Jniunea Sovietică d. Hopkins a răspuns
că ea nu p't'ezintă dificultăţi
pentru U.R.S.S.
După cum a adăugat pos.
turile de radio sovietice d.
HopkiDS este Insotit de doi
experţi militari americani
şi locueşte la ambasada a~
merieană.

admiră
,31

(Rador). -

~!lli'tespOlldE~n ul agentiei

II

U.R.S.S.

preşedintelui

Roosevelt spre

"D. a vedea pe Stalin, Dsa a a·

dăugat că Ta mai avea două
sau trei intrevederi cu a~
cesta.
D. Hopkins a vorbit apoi
Roosevelt d. Harry de "admiraţia" stârnită in
a fost primit de Sta- Statele Unite pelltru lupta
otov.
Uniunii Sovietice. Dsa a vorîntrevedere d, Hop- bit apoi de ajutorul pe care
primit pe reprezen- Statele Unite vor să-! dea
presei străine ,i a de- Sovietelor fără a da insă a·
că a IOSU la Moscova mănunte asupra acestui af'Ii8ft• • 8'1'm .. dorintei
eltprese ajutor.

STOCHOLM, St (Qador). - Corespoadentai agenţic.i' .,DPi!B" rctranamite o informatie din la vor britanic
din ca,e rezultă eă d.
H.r...y 00 pldDa trimisul pre,edlntelui Rooaevelt a fo at primit de
Stalin care i .. a remis
UII m ••• glu personal
pentru
pre, .. dintele
Qooaevelt.
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constitutie a Frantei
va· Întări unitatea imperiului; ea nu va
urmări

nici

revanşa

nici reactiunea

Se va reintroduce cavale .. tăi unitalea imperiului fran31 (Rador). - Contul agenţiei "DNBu rismul in domeniul muncii. cez căoi spre deosebire de
Munca este totdeodată, un consţituţia din 1875, noua
constituţie va pomeni de im.
drept
,i o datorie.
8artbelemy ministrul
Viitoarea
consUtutie
va
In
periul colonial.
a dat reprezentan.

..--"1· •••'..."'.

ziarului uLe petit Pari~
câteva Informatii prila Constituţia a Franea constituantă a
este actualmente ma_P!&lilll P etaiD.
a con.Utuanţă va rebazele societăţii. Indoctrină a noului stat,
să fie eoncentrată
teltul constituţiei. Lozin-eşalulul este = Constiva trebui să aibă vaeducativi.
Mareşalul Petain vrea să
i
Q primul plan servipentru stat ,i popor.
Toate problemele v1)r fi
te cu realism şi acu privire la război ,i
COllsecinţele infrângerii.
Noul regim nu va urmări
nici revanşa nici reac-

......~lIitlll..

Foita "Ecoului"

Spiritualitate
Desrobirea Basarabiei şi Bucovinei, găsite cu biserici distruse, cu şefi locali bolşevici. cari
din oportunitate au acceptat sltaaţta ereială in 1940 prin nă
vala sovletelor, botezându' ,i totuşl. pe ascuns, copUl reaclualizează, in toatA imensltatea. sa.
problema bisericei. misiunea sa
in viaţa noul neam. Aceasta cu
atât mai mult. cU cât unH şefi
bolşevici, - după cum o relatează articolele corespoodenţilof
de război apărute In ziarele din
capitală. - de teama divul~ă.rli
ttSecTlltului". care i-ar fi costat
capul. au găsit mijloace ca să

şi

reÎDolre
de A. Omega

suprfme pe slujitorii bisericlf,
cad l-ar fi putut trAda.
Distanţa dintre aceste asasinate mişeleşU şi dintre motivele
de ordin sufletesc ,1 spiritual,
care a determinat totuşi pe aceşt1

Renaşterea României
Un interview al d:lui general Ion
..Antonescu acordat presei italiene
ROMA, 31 (Rador). - Ziarul este de rasă latină şi In acest
Tribuna, sub titlul. "Renaşterea spirit el priveşte Roma, stllgută
României", publică un fnterviev şi adevărata sa maml.
luat Conducătorului statului 1'0Identificată cu politica Axei.
mân d. general Ion Ăntonescu nu din calcule politice, ci din
de către d. Ferranova.
spontaneitatea de sentimente,
DIlP!1 ce constatl cât este de Komanla a Legat destinul sAu de
iubit Generalul, trece la inter- destinul puterilor Unere ale Euvlew.
ropei. Acum câteva luni spu=
neam
eli nu :numai ca Român,
.. Lumea. mi-a spus Imediat
ci
şi ca soldat, cuvântul meâ
conducătorul, incepe in sfârşit
era unul singur: cu Axa pensă- şi schimbe opinia falşi pe
care o avea despre poporul ro- tru totdeauna. Evenim~ntele ac",
mân. opinia care se datoreşte tuale au confirmat acest luaru.
desigur activităţi nu prea lim- iar- viitorul le va dovedi din
pezi a fostelor guvernări ale ţă in ce mal mult.
România este perfect Inca",
rit. Poporul era lăsat in voia sa,
dratl
in ordinea nouei Europe,
iar exemplul care îi venea de
iar
politica
sa interg~ şi ~lI;tţ:r
sus era pur şi simlu edificator,
nă va avea acele degiăşur~ri
aşa fncât fn streinătate întreaga
gradate pe care le-am fixat dela
naţiune era judecată după faptele câtorva conducători ai ţări. inceputul guvernării mele I drepoameni corupţi şi care nu oRlin- tate, muncă şi ordine, In oricl!'
de&u adevăratul suflet şi spirit sector al vleţii naţionale.
.. Viitorul ne pregUeşte mIsiuni
al popo-ului român.
Dacii insă se ţine seamă· de indrăsnete şi de lungă deBVoI~
faptul. că acest popor a dat do- tarE'. Sunt sigur <:ă. C1l a;l1ţQrul
va dă in decursul veacurilor de lui Dumnezeu le voi rezolva ou
a fi un popor capabil, chiar in rapiditate eficace şI cu tenacimijlocul nesfârşltelor greutăţi tate latină, adică cu aceiaşi tepe cari le· a întâmpinat şi in mJj- oacilate datoritl dreia noi Rolocul nesfârşitelor şi grele lor ad- mâllii ne-am menţinut atât ea
veacuri In ciuda tuturor greleversităţi ale istoriei salE" de EI
lor
intâmplări pe cari le-am
şi menţine nu numai integrita.
străbătut.
tea teritorială ci de a.şl păstra
neştirbite personalitatea.
Hmba IIII:UlfliHUllllllItUl"",·lIUllllllllllllllllmUli'ai'
c_
obicehlrile, fără să piardă O cli~
STOCKHOLM, 31 (Rador).
pă din vedere marea şi glorioa. Corespondentul agenţiei
sa sa origid latină, se poate "DNBu retransmite O inforuşor tntelege cum dintr'o stare matie .,Reuter" din care rede desagrare morală el s'a pu· zuită, ci Tribunalul Militar
tut ridIca numai decât cu mai din Moscova a condamnat la
multă putere şi Ulai multă ener- moarte trei funcţionari ai
gle.
Sindicatului pentru piese de
Arătând moştenirea grea, d. automobil pentrucă nu luaGeneral a continuat I
ser8 suficiente măsuri de aEu insumi am avut prilejul sti părare impotriva bombelor
spun marelui vostru Duce, că' incendiare.
poporul român este sănătos şi
In cursrl unui atac aeriall
vrednic de o mai mare conside- german. uzina unde funcţio
raţiune, fiindcă o tradiţie nu se lIau a avut mui stricăciuni
poate anula: poporul aceslal de suferit.

ce

Infiinlate ~ aici in inima Bănatu
IU1 desfgur, că şi-a dat seamll
nu numai de acest rol din toate
vremurile al biserIcei, ci şi de
misiunea cultural-naţională a bi~
sericei ortodoxe din metropola
Banatului. a bisericei dominante
dintr'un cenlr u cu o episcopie
catolică cu vechi tradiţii şi cu
episcopi aleşi dintre cei mai
crudiţi discipoli ai Romei papale.
Constatăm aceasta din atenţiu
nea deosebitA, pe care Dsa o

asasiui sl1 cearli biuecuvân- acorda cadrelor de aici

tarea odraslelor lor, botezerell
lor In religia şI credinţa moşi
strămoşilor. ne indică In deajuns
rohtl şi misiunea slujitorilor al·
tarelor creştine. de a căror nu·
măr, capacitate, chemare misJonară depinde (n bună parte formarea spirituală a unui popor.
P. S. Sa Episcopul Lăzărescu
al TimJşoarei, al eparhiei nou

CI

h1se-

deei dominante a neamului. Do.
minante nu numai prin efectul
legii cultelor, care nU face. decât să consacre şi codifice realităţi. ci mai ales prin trecutul
acesteia, funcţia se istorica, nu·
mărul credincioşilor să"

In adevllr aceste cadre;de parochia din "Ronat
dintre • Vii" se mărglnesc a-

afa1ă

şi

proape la ceiace erau sub domaghiari. când la 1500
loc. români Il veam aproape tot
atâtia preoti .,i parochU, câte avem azi, - excepUonând parochia din Iosefin, - la aproape
40.000 ortodoxi.
De sigur, că P. S. Sa, având
în fata ochilor realităţtle. verHieate printr'un recensământ exact
al cfE'dincioşilor ortodox!, va ş:U
să creieze. cantitafiv şi calitativ,
cadrele cele Ulai potrivite bisedcei, chemate aici, .in acest <;eg~
tru cosmopolit. să indeplineascA
IlU numai o funcţie spirltual-reIIg!oasă, dar şi uoa naţional-cul
turală. Dar va ştii, prin ostŞfU
lui Crtstos puşi la ap.Jstolat, si
şteargă şi urmele unei condamnabile inJ.cliviUi(i pl,l aCf1$t t,r,,,.
In adevăr datele rec~nsăm'ntu..
lui din 1930 ne arală. că in aContinuare în pal. IY.j
minaţia
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aranjează cU

concursul Corpului de
balet al Operei Româna, din Cluj la
Timişoara, şi a Şcoalel de b3.lel a
dilli IONEL MĂRCU maestru de
balet al Operei Române, la data de

3 August 1941 ora 5 80 d. m.
inTE"-'J:RUL COMUNt\L, ua

Recital de dansuri
l'omÂue,U, clasice, plastice

şi

caracter

Crucea Roşie face un că Iduros a pella
populaţia Timişoaref de a lua pade la
această producţie artistică,
sprijinind prin <l.ceasla cea mai nobilă
acţiune

Nr. 2320

CINEMA" TRALIA"

Prtmăria municipiului TimÎ- O comedie delicioasă plină de picanterie şi romanti!
şoara a fost înştiinţată, în mod
oficial. că ]JtI Irtlnlu! din r,hă
rit a căzut şi Iăcătuşul Ştefan
Aoramescu din servi! iul uzint/i
electrice din localitati. născut
la 1909 in comuna Felnac judetul Trm;ş· Torontal, fiind căsă
torit şi având o fetijă in etate
de 6 ani.
Intrai in serviCIul uzinei electrice comunale -la 12 Mai
1939. a fosl un meseriaş modeI. până ce a fost chfmal la
datorie.
Primăria
primind această
tris/ă veste a luat initiativa ca
in ziua de Duminecă 3 August
să se oliceZe un parastas în biserica ortodoxă-română din cartierul Fabrică. al cărei credinCiOS era.
După masă se va Face comemorarea eroului Avramescu Ia
casa culturală. Electrica", unde
se vor distribui familiei ajutoare
din partea primăriei.

TI~1ISOARA

naţionale,

1 VIII. Anul XVII. 1941 -
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patriotică.

APOLLO

Cinema

Biletele de Întrarp, Ia cassa Tealrlll16Î:

o

Preţul: Loje 400 lei, Loc rezervat şi Slleon 1. 120 lei,
Stai I. 100 lei, Stai II. 80 lei, Stai 1lI. 60 ler, Balcon II.

spirituală

comedie ameveselie într'un cadru elegant.

.
..
Fiorii prImaVer11

ricană, plină -de

6') şi 40 Jei, Galerie 30 şi 20 lei.

Comitetul

CINEMA
CAPITOL
INDISCRETII
...................................

'-"

Olivia de Ha'villand

cu

Mândră şL plină de patimă este dragostea ţărance! bogate. Soartea ei schimbătoare şi dramatică, ca şi dragostea nefericită pentru
- - - R' 1" - '-,UD curajos vânător de munte reallzează filmul de azi.

Madlelne .Carroll

Fred ' Mac Murray

ŞOIMANA

Walter Waaf Kin
Infăţîşe~ză într'un cadru modern şi elegant, efec
tele ciudate, pIine de picanterie şi humor a primei
de primă vară asupra unei familii de burghezi bine situa

Incep. Repr. 5-7-9
Dl1minecă şi sărbători şi
orele Il' şi 3 d. Jn.

Inceputul reprezenlaţiilor 5-7-9
Dumineca şi sărbători la orele 11 şi 3 d.

la

ID·
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fdlCA PUBLICITATE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._I. . . . . . . . . . .T.DB. . . . . . . . . . . . . . . .~
Tel. 18.61 De vânzare 2 iugăre pămâul şi c
Tel. 18.61
"D ACI A F E t 1 X"
Agenlură generală

de comerţ Timişoara II. Strada 3 August Nr. 25. Inreg. Ia Cam. de Comerţ sub Nr. 280/10723j941
mijloceşte vânzări, cumpărări, schimburi şi inchirieri de
imobile. Toate anunţurile pentru vânzări de case, locuri,
pământ, cum şi cele pentru inchirierea locuinţelor, le publicăm gratuit in :ziare, şi servim clienţilor noştri toate
informaţiile În legătură cu formalităţile de către Oficiul
de inchirieri.

Ia 1 klll. de Timişoara, bun pentru 1
mă.

Idem 7

;ugăre şi

aproape de
Casei cu

alt lot de 9 jng'

Timişoara.
grădină

216 stj pălrat

250.000.
Casă

cu prăvălii şi 2 etaje, Ia cen

Locuri de case: circ. 1. lângă
circ. I 3 loturi, circ. In I
Mehola: Casă cu 5 locuinte lei 35M'

naţia;

le/fine de vânzare: CirC. 11.\ re şi dependiţie. cu curte şi grădină.
Idem, casă
cu 4 locuinţe curte, şi grădină, Fralelia. Casă cu 2 camere, antreu,
apă şi canal in stradă; Casl cu 3 came- bucătărie, cămară, curte şi grădină, pendinţe.
re, baie. bucătărie, camară şi separat zidire cărămidă auă, pompă şi apaduct
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; Alte 2 case cu câte 1 cameră şi depen.
Portar sau Portdreasă, harnici,
ca~ă cu 11 locuinţe având câte J, 2, 3 dinte, curie şi grădini. 95 fi 105.000 lei
rată se cauti in Bul Regina Maria 1
camere şi dependinţe, curte mare, apă 1 In cenlru Oravita, ieftin de vânzare
1
(Palatul Băncii Victoria).
şi canal in curte: casă nouă, cu 3 came- 2 corpuri de case.
•
Case

Casă

j

I

cu
Sepp Rist

Heidemarie Hatheyer
Reprezenhlnţiile

Dumineca ,i

I

incep la orele: 5-7-9
,i la orele 11 fi 3. d. m.

sărbători

Mo d

..
a

re, sala, bU~IUă.rie, cămar~, ca~eră
Tutungerie, În circ. IV, la loc bun.
pentru bae, pIvnIţă, curte ŞI grădlnă:
Ocazie: Băcănie cu 427 clienţi incasă cu 7 locuinţe a cite o cameră şi scrişi, cu preţul numai de 16.000 lei,
bucătărie, apă şi canal în slradă pentru inventar.
Cir. III. Casă Două, 3 camere şi depenDe vânzare, 5 jugăre pământ, pardinţe, la tranvaii casă cu subsol termicela bile pentru locuri de case.
nat, parler şi etaj sub acoperiş, la po
zitie admirabilă. Cir. IV. Casă nouă cu
Turna-Severin,; de vânzare moşii,
4 camere şi dependinţie, curte şi grădi- locuri şi case, cu preturi foarte iefni. Cir. V. Casă compusă:din 2 came-I tine.

Se cautti un mogaziner cu balle ri
ferinţe la Banca Victoria.

l!

Vând câine pinci ,au schimb pentII
un canar. MUlsarilor 49.

S'a pierdut buletinul biroului popI!'
laţiei pe numele Traian Leveull. Gi·
sitorul este rugat si-l predea orgllIelot
poliţieneşti '

«

b

ărbătea scă

şi

cr o i t o r

•
I

e
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Mare asortiment de sfofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească
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" " " atacă
eVICll

Pae. 3

cu tankuri Curăţirea

Croaţiei

pe cari au imprimat svastica

de evrei

ZAGREB 31 (HadOr) Transferarea magazf~
31 (Radar). - Un nentul Petre Mihalskt a decla-I politici in recunoaştere in aCorespondentul agenţiei, nelor evreeşti tn mâin le
lmpotriva tan- Tat că a fost trimis de comIsarii cele care blindate.
DNS. transmite:
croaţllor se face cu cIrla Răsărit de
Ziarele constatA, că cumspecţia care se ima observat trei care IliHIlIIilUIi !1II11il1l1i1 II: ·1111 IIiHIilIiIlIIIliIi !IIUnl!lllll 11111111111 11Ii!11fI1 II 1111 IIliilllliliilUllllillilllllilIillllllll!iIIllliililllllIIlillIllllllIllilililillllllllilllli1l
:are coborau de pe Un
curăţIrea oraşelor croate pune. Mai ales nu se vrea
, de 29 IuBe.
de evrei. continuă În mod să se compromită intere.
le purtau svasmetodic.
sele economiei naţionale
germani au fost
forma neobişnuită

a

apropierea acestora
au observat semnele
ale UDor care chrisde armata roşie.
al1 deschis focul la
din lankl1ril au
dar câteva
fost deajuns pentru
~ II distruge carele

Populatia liolandeză se Întoarce
ÎD teritoriile. realipite

BERLIN. 30 (Redor). - Corespondentul agentiei "Rador"
transmite;
Berlinul consideră ca simptomatic penhn sentimentele puternice şi bine Intemeiate pe
siguranţă ale poporului Hnlan.
dez, faplul eli populaţia finlandeză dela front:-eră evacuat! la

inceputul răsboiului a fost reain aceste locuri.
In regiunile recâştigate s'a
reintors o mare parte din populatie,

dusă

In întreaga ţară s'au luat mlisuri urgente pentru recolonjza·
rea populaţiei din CareHa.

O serie de oraşe nu admiţându..se solicitatorU
improprH.
mai au acum evreJ.
IIUIIlIIIH.IRliIQJlnIIlIlIIlIUIIIlIlIUIlIIlIIIIlIlIllItlIlIIIllIIlIIlIIUIIIII1!1111III 11i11111ll1l111tl11JI1UIIIIiJiUIUlllllllflllllilIlllilllIll,mllllllUIIIlIIII1111111111'11

Urmărind

Moscova din nou

In caz de război Între Marea
· ŞI· J
. arm ateIe
apo'nla
B fI·tanle
· C·lunk·Ing vor f·1
urmărirei
g UVern U IUI· dIn
puse sub comandament englez ;~::ca:: f~~::i~~I~~~le

Co- claraţii de riabol a
.lagliel impotriva Java_
P oale. , armatele ..
.........a dill iavor au .. veraahal
dia CiaagUII act militar kiag vor fi paae sub
1IlIIIIII1II1I:tZ va fi semnat in comaadameatul
geaeralulal eaglez Poph am
ar prevede urmă-·
Ageaţia "Dom.~· mai
_1IPt:;apur ar deve- crede a şti cA .e fac
antrepozit de pregAtiri În vederea
d. rAsbol de uael apărArl comuae
CiuDgklag ar fi a Birmaaiel
a tutuiruiiJII,' ...'uo.u.t
via Bi ... ror căilor de pAtruadere din Chiaa. Ia vederea uaor aa.meaea
eventuaJităţl
importante fOJ'maţiual chineze au loat statioaate În Blrmaaia.

,1

Statele 110U. au dispua inapectarea .rcomercianţii
din ladil vor matei aerieae ~hlaeze
geaerab"
lit lor pea- de căt ..e
area pacta- Cluget orgaaizAad ,.
aJutol'ut viitor dat de
Statele Uaite pe ~Aad

Cruciada
'~!M.VJl

..

tra

bolşevismului
PARTE.4.n

Cu următoarele evenimente prinse pe cimpul de luptă:

de recunoaştere Masacrul dela Lemberg.

asupra unei fabrici de avioane sovietice.

bătălie de cuirasate dela Millak.

distrugătoare lIimicescbombardiere sovietice
oraşelor = Vilna. Dinabarg, Kalvaria ,i Riga
"Stuk.*' atacă cuirasat. inamice.

dârză pentru localităţile = J anova ,i Schaalen

de

muniţiuni

sovietic aruncat in aer.

"CAPITOL"

bombardată

BERLIN, 31 (Rador). - 10altul Comandament al fortelor armate germane comunică dela
Marele Cartier General al Fiih·
rerului:
In cursul
armatelor
sovietice învinse in Ukraina. formaţiuni1e germane au pătruns

In lupta impotriva Marei BrItanii. aviaţia a avariat prin
bombe la Est de LowestQft. un
mare vapor de comerţ. Alte a",
tacuri cu bombe aU fOlt efecluate la cursul nopţii trecute
asupra aerodromurilor din SudEstul şi Sud-Vestul insulei bl'i-

de retraIncercuirea inamicului la Est
Cluaek1ag"t l'paae • Ia 'de Smolensk a fost Inel şi mai
dispoziţia Statelor U- mult strânsă.
Ite ae o orturlle saFormaţiunile cari luptă in ES4
a
r p
lonia au respins pe inamic căle impotriva Japoalel. tre Nord.
In cursul ulHmei nopţi avioaIIIiHill!lII!11r1nUmiHlJnllllllllllllllilllllIIlliillllllill1!llIHllIlllilillllllllllllJ ne de luptă au bombardat cu
eficacitate obiective militare la
Moscova, precum şi nodul de
Citiţi
răspâlJdiţi
căi ferate dela OreI.
SubmarJne au urmărit resluII riie convolulnl de vapoare în
Atlantic. scufundând încă cinci
• "
vapoare de comerţ inarmate cu
z 'ar de cura •românesc un total de 24000 tone.
..
I
1
In urma acestor operaţluDI
pierderile totale ale inamicului
UlIIlUlllillllIIlIIIIIIl!lIl11l1lHHIi!llIllIIllIllHlHilllllllliiiumUiUIIIIlIiUIIIII se urcă la 140.000 tone.

=ta=nl=c,=.========

,

agenţiei "DNBu
agellţia "Domei"

ia UCI'siua

adânc În operatiunile de
retragere a boJşevicilor

GLIA va incheia cu CHINA

(Rador). -

roşÎe

Trupele germane au intrat

IlliIIlllllfllllllllllllillllllllllllJllllllllllflllflllllllllllllllllJllmUtlllllllllllmllBllltmllIlllIUlllll1flllnmll1l1n 1lilIIIliliilIIliiIIIliiUIIIIIIIHIIUIIIIIIIDlllflllHlUIIIIIIIIIHIIUliUIIIUIUIUlIIIIIIIIliiIlIlutIII

un pact militar

armata

,i

E C OUL

II I

INFORMATfUNI
ABON AMENTE: Pe uu aII
_ 600 lei; pe ,ase lUlli300 leI; pe trei luni

CINEMA »CORSO«
Vineri, 2 August, o

Marele artist

premieră

-

150

lei; pentru institutii de Stat
şi illtreprinderi particula'e
- 2000 lei.
'
' -o.".,.
• Pentru illtregul material
apărut în acest ziar - fără
semnătură saa cu pseudonim _ :răspunde numai d ..
COlIsl. 1. Ştefănescu, dinetorul nostru, care e totodată
şi girant responsabiL
.
-0-

palpitanta.

PETER LON E

------

1 VIII. Anul XVII. 1941 - Nr,

ECOUL

Pae. 4

D. Roosevelt a declarat:

Splrltoalitate şI- reinoln
Apărarea naţională a
de A.
Americei este ameninţată ce,t :.~::ar:o~:.~:~· .~~ndu•• au
să fie millată prin
NEW. YORK, 31 (Rador). Corespondentul agenţiei "D.
N. B." t~ansmite:
•
Assoclated Press anunţa,
Odă PI reşedi~tele~ Roosevel! a
ee arat, ca apararea naţlo
nală este ameninţată să fie
m j na t.a pr"n
1
s porirea infla1ll1diU"""..UtlWuUUlh '»UJutuUHlllU1DIIUil.lUHiUhudum ..

Situaţia

"aaţlonrsta
' · ., a preţurIlor
·,

sporirea In

•

"1
a preţurt o r . .
El a cerut congresului autorizarea de a fixa preţuri
le ,i de a cumpăra material
şi mărfuri spre a putea face astfel sI. se 8s i gure slal
bUitatea pr~turi1or şi si se

tionlstă

e-l'te i
cest domenl'u a"
n...
creditului ~derJte e~ece8e.
Putem evd~ o Inf1aţH~, numai dacă acţloaăm energic.
cu aceste cuvinte a motivat
,
preşedintele Roosevelt cererea adresată Congresului.

tu"IUIlWUtriu",.nI,Qltuu~p~f""l",,u;",~~m-H"""""~ _ _*"-'-__ "'.""''''''#H'''''_fmn.t""uuţfl.111ffJMf,nrmUNlrflllmUU"nUUfinl"'

din Extremul Orient

Japonia este gata spre a face

faţă oricărei eventualităţi
Declaraţiile prinţului Konoye şi a dlui Eden

U.S.A. a Înaintat un protest energic la Tokio

Prinţul Ronoye Preşedintele
Consiliului de miniştri a sublinial in eursul unui discurs rostit in fafa Reuniunii plenare a
sl.Ibcomisiei pentru mobilizare,
necesitatea de a se realiza cât
mai curând posibil toate măsurile
de scop
Japoma spre a face lata oncărei situatii în Exlremul Orient.
f(elevQ.nd ca rlisboiul în Europa
intră inlr' O fază nouă.. prin
r;;ermama ŞI Rusla Sovlet,ca pnnlul
, Konoye a spus într. altele:

at.1~nd

să preg~teasc~

ostil~tăti~e î~ceput~ i,!t~e

....... _

.. ., .... ,,'"

Lipsa d~ credinţă
unei cultivăti şi
splritualitătii şi moralei
am vâz'lt unde a dus
rabia şi Bucovina şi
trebue să salutăm pe
trând din casă In
adună P. S. Sale
cumentat necesar unei
zăd a bIsericei.

illllllllllllll! 1I1111I1l11I1II1I11I1HIIQIIIiIilIlIlIiIUIiUIUUIIH;rm1I/iIllIIWIII1II111 IIIHI,IHUHlIIII!IInRIIImmll 1I111IIil1l1l1ll1lU_

la cursul aDului ,cola.r 194/

Nu se mal lac transfer

,i

a,

Pentru presehi marea
b
.
.
rublelor dJn
Basarabia

situa~~,

toat~

zină

l~

de mai mult

Măsurile

100 l

l
d
Z'
d
1
·
el 1n va oare e mI la r

Ele vor fi înlocuite cu nl0nede metalice de .
ce' lmpre)urăriIe vor permite baterea acestora

Umţ.

luate actualmente
BUCUREŞTI, 31 (Rador).
permit un control complect al - Monitorul Oficial a pubJituturor transaciiunilor petrolffe- cat Decretul Lege pentru aure făcute cu Japonia, exercitat·
B
de către toate societăţile ce se torlzarea _ ăncii
Naţionale
află suo control brftanlc, smeri- Române de a emite bilete
can şi neoirlandez.
de: It i, 5, ~O, şi 100 Lei
In :ll'P:1AQ ti ......·,. , ..~ ~ ..~lft_AtJ- p ..... ,._ ."l 'eU. lU\JW • mllJl::;Lt!l'Uverbală 8. dlul Eden a fost dată lui finanteJor.
CamerH Comunelor şi O declaA
raţia scrisă in care se relatează
1't. t.. pâni! la baterea
schimcul de vederi dintre Japo- monedei metalice corespundnla şi Anglia in ce priveşte prO- toare, BllDCa Naţională a Roblema Indochlnei.
mâniei este autorizată să e-

,

·
Bucovrna

IS'
e vo r em 1'te b1'lefe de 1 2 5

ş'

nocL:u:.:::atiilo dlui Eden.
AMSTERDAM. 31 (Rador). Corespondentul agenţiei "DNB"
transmite:
D. Eden ministrul de afaceri
externe al Marei Britanii 8 fă
cut Miercuri o noui declaraţie
fn Camera Comunelor in legătu
ră cu sHuaifa din Extremul 0_1_.... CI .. "" ..... W'C'IIH mal lnlal
măsurile economice ce se cunosc
şi pe care guvernul britanic le-a
Il1at contra Japuniei, după incheierea acordului dintre JapoDia şi guvernul din Vichy.
D. Eden a anuntat c~ a mai
luat şi măsJrâ de a se lipsi liniile de navigaţie japoneze de
drcpial de 11 naviga, adAug;\nd
că Aaqlla nu a mai livrat ben~

_

Incadrari In Invatamint

Apelul printul Konoye
comunică:

.1:,,.

Caransebeş.

- Corespondentul agentiei
DNB anunţă:
Preşedintele Roosevelt a
avui o cnnferinţă cu geneBUCUREŞTI, 31 (Radar). invăţământ şJ _"_,h~.,,,...l
ralul MarshaU ,eful statului Ministerul Culturii Naţionale a jului intelectual, se
major
cu amiralul Stark dat o decizIe 'Drin ("are - 8- data ne 1 11111 ... IQ41
seful statului maior al _a_ ydUU IU veuere lmpreJurărl ex- cretuf Lege publicat In
tlnel.
ceptionale prin care trecem - rul Oficial din 30 Iulie
din care cauzil unH membri
IlJf.revede.rea dilltre ai corpului didactic nu au 'Dosi.mJ6".lul "I"uym;ia,
bJJ1tatea de a-şi valorifica drep·
tLSir Robert era/gei turiie la traDsferare sau Jncadrare, s'a hoUhll cA. in cursul
.
TOKIO, 31 (Rador). - Co- anului şcolar 1941-43 nu se fac
respondentul agenţiei DNB transferAti sau incadrAri, nici !n
anunţă I
Invăţământul secundar de toale
Că Sir Robert Crafgie am~ gradele, nici in tnv.lHământll1
b ....dol> Al Marei BrltanU la primar. In consecinţă nu se vor oasă spr~ a se
To~io~ a avut Miercuri după face in acest an nici numiri de opiniei publice m.ondial4 1
amiaza o inlervedere de nes-, titularI.
~,,_ .. ~.J_ - - - -..... - ••
.... v
' ... .-.ullle ae
ora cu
II
mane şi dela răsboiul
miralai Toyoda, ministrul
Art. 16 al Decretului Lege contra bolşevismului.
afacerilor externe cu privire Nr 3566 din 29 Octombrie 1940
La Berlin se afirmă
la felul cum a evoluat in ul- publicat In Monitorul Oncfa) NI'. fură cu această .......'_nri.l
Fără nici o îndoială. aClJsf
rdsboiu va avea grave repercu· tima ~reme re,~ţHJe dintre 250 din 25 Octombrie 1940~pen~ via/ia g~rmană Q
Japolua şi Anglia.
tru interzicerea cumulului ia acum 9.120 avioane
siuni şi asupra Japonie i,
Dat fiind că situatia se schimbă !ll!!lIliilllll!II!lIlIIilIIflIUIIU!!li!!ili11il!!illtllll!IU nl1llllfliHilUlliillllll!JiPlIlilliflllillllllnll1lillllmUiIIITIIiIlIUlllilllfllilUI~ 1IIilIIIIi!llllli:!llllllrllllll'Hl1l!!ii':!I!l'ilUUlW!lli! '''''':llll1,,''1I111''l!Illi!41l!!i5''1
neconlenit în lume. toţi japonezii
trebuil să fie gata spre a face
Iată oriecărei eventualilăti. Guşi
vernul face lot ce ii stă în pulintă
spr' a mobiliza toate rez~rvele
umane în scopul de a dornina
oricit
te ar putea prezenta p, vu/or.
,
,
,
lncheind. "rimul ministra a
'A
indemnat ptl mgmbrii subcomisiei, să studieze cât mai atent
problemele. privitoan
real,zarfla planurIlor de mobz·
Zizare aZ, guvernului.

WASHINGTON, 31 (Rador).
Ziarele americane anunţă, cA
_ Cores pondentul agenţiei o canonieră amerlcanâ numita
"DNBH traasmile:
"TutuUa" aflată la C[ungking, a
D. Sumner Welles sub- suferit stricăciuni uşoare in
cursul uDul bombardament ae·
sec::retar la departamentul dan executat Miercuri de a viade stat, a anunţat,. că gu.. tia japoneză. O bombă a căzut
vernul S tatelor U nlte a ))ro- >_ -"'t"- ~v •• , ....- .......
."'''.CI>'' eLn::'" "4'-' 1. ~ UJUU penD
i
f it
i'
Iru faptul, că In cursul unui
easemen a su er
avar 1
bombardament executat a- cu ocazia acestui bombardament
.
k
1 d
VI
şi imobUul in care este adăsupra CIung injl! ui e c,!i re
UUi ambasada U 3. A. dIn
_ ........ ~~u.vlalnluDlunara Japoneza, au VCt:J ki
•
căzut bombe in apropiere
un ng,
d
de clădirea 8 mbasadei StaInformat de bo~bar are~ ca·
telor Unite şi de o canonieră nooierei .. Tutuil~ preşedintele
a Statelor Unite.
Roose'Velt a d1scutat această
chestiune CU d. Sumner Welles.
NEW- YORK, 31 tRador). - Se crede a şUt că d. Welles
Coro.şpo1l.ceutul ag.m,lt"i .. Havas- va da pUblicltăt lI O decJarafie
ofi" transmite:
in această privinţă.

TOK10, 31 (Rador). - CoTtlspondentul agenţiei "DNB"

trlal. unde sufletul Individului e
supus la stătea tenlaţiuni ce I
deruteazi dela fondul mora1 clădit pe credinţă. la peste 24 mii
de ortodoxi mai aveam aproape
tot atMia preoli ,1 parochH, ca
ln 1918 la 6,909 credincioşi romini
Că~or imprejurări se datoreşf t
.
te aceaSlăhiinacUv tai e, de ~r:terese
mese
stră_..ne__ 1_'e ___
lse.,.I
... 1Ii al
.,." ..... &ne,
... a_
"
ca ea să. se preJ llng eascll până
acun, căni P. S. Sa, pdmul episcop a lllat in mâna sa problema
nu ne priveşte.
Trebue Insă se sublinfen, că
sârbU de aici l-au putut mentin~
in acelaş timp numărul credincioşilor şi deci a Sâ.bllor, prin
prozeliti români. cari de dragul
unei mici pensii vlagere. acordale de altfel tot dintr-un fond
macedo-român, administrat de

sârbl. Trebue să mal
eă diferH. secte, in
tişU, şi·
recrutat
mare parte dintre
ortodoxf. Şi mai trebu~ .
marcăm, ci tot aceast!
dă. după reformaUI
procentul cel mai Dlare
cubJnf.
Iată deci. că Infli
copiei de Timişoara
ficată numai de
istorice, etnografice,
el şi de realitAti, cari
t._'"
",,,,it

•

mita pentru şi

rn

locul minibilete de
Il
Lei până
WASHINGTON, 31 (Rador). la urmitoarele sume maxi-

t!f1' Roose-. sterului finanţelor
a.rmatet t, ~, 5, 20 şi t 00

Co;fe.rIDta
ve t ca ,e

Tipografia Coop. Nationala,

male: 35.000.000 1n bilele t
Leu: 130.000.000 în bilete a
~ Lei: 170.000.000 In bilete
a 5 Lei: 9l15.000000 ~ in bilete a ~o Lei = 450.000.000
tn bilete a 100 Lei. total I
IPlIlara Let.
Art. ~. aceste bilete se
vor emite pe baza unei convenţiuoi ce se tnchee inh'e
ministerul finanţelor şi - B.
N. R. - şi VOi' servi la preschimbarea rublelor din Bucovina de Nord şi Basarabia,
Aceste bilete fiind emise

Timişoara

pentru şi in locul .
lui finanţelor, DU f~J
din emisiunea BanCII ~
fi
nale României şi vory
se şi inlocuite de MlIl i!

de fin .. ntp ... n monedă ,l
lică de indata ce lmpreJ'

le vor permite baterea
steia.
Art. 3, biletele emisî
trivit prezentului Decret
au aceiaşi putere liber
ca şi aceia a monedelo,:
(alice de aceleaşi valo~
se potrivit legiJor îD llj

