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Europei într~un singur crez, a
unei singure forte, impotriva unui
singur duşman: bolşevismul , •.•"

ŞI ADMINISTRATIA:

Em. UngureaDU,

. Eugen

Iulie

~ .. "Pe un temei de credintă ş'
luptă~ ca în vremea cruciadelort
se infăptueşte azi întruparea

----.-

tU'M1iWJU'f.lJ1l,

10

cu

Timişoara

Prof. MIHAIL ANTONESCU

'feIelon: 39-36,
Telefon tipografJe: 14-69.

Vicepreşedintele

COLlsiliului de miniştri

A pare la ,orele 12

~iBd a. îIDoolriva
boisevismn:ui
Sol
d
de MJHAIL AN ION ESeU
r. '
vjcep:~~edmt~Je COll.8!li~lul ~~ ~iJHşlri ~E

. ..
REŞTI) (SIR). - Zwrele dtn Cap~tală publtea un arÎntituiat ),Cruciada împotriva boZ.,emsmului" semnat de
ministru Mihai Antoneşcu) vicepu~§edintele CO~8t;iwui ap...~ .
un capăt la celălalt al Europei străba.t~ ca (ro &tClgăt
creştină a luptei eontra pravălitol'ilor bisericii.
Ca în veacul de mijloc ,ti lumii, când cruciatii cloooteau în
de credinţă cu platoşe şi armuri - ~ care strlilucea
cruce - p,cntru a·i .spăra veşnicia, aşa pornesc azi, spre
~te ŞI .VOIWlt~l da pretun:l(leni, spre a duce pe
luptal atltlcomumstc, semnul lIlsufIeţit al apărării şi
în contra du~ma.nului comun, războiul sfânt.
Prin el se îndel.lineşte ma,roo. râvnă, marea. chemare a unităţii
un temei eie credinţă şi dp luptă,' ca în vremea crnciadelor
azi, • întnil?areaE~o~lei într'un singur crC'7, ~
faţe~ iDlpotrlva umu smgur duşman: bo!şcvis-

a -do' i1
i 's"o.vie tic_ i

DEDAU LA tELe HAI ODIOASE PROFANARI

O C .... PE'( -. T '
a . ~A
RANSi'ORMATA IN CLO~ET - ICOANHLE
ŞI CttliCILE O~ p~ ll'lOttLU.,N
TH.ANSFORllIAI'E iN

l'.N.I.~

r.....~

LE .lIK

BERLIN. 9. (Rador.) - Când
soldaţii germani au pătruns in
castelUl couteloi Skerbeck în· spropiere de satul ukrainea.n Milolajo,'
în urma retragere; bol§Oevicilor. au

găsit cripta din capela castelului
sp:l.rtă şi prădată, sfcriile deschise
laI' osemintele fuseseri răspânditf'
prin toate colţurile de către soldaţii sovieticL

Capela din cimitirul satului a
fost

transformată

în closet iar al.
crucile de pe morminte, fuseseră întrebuinţate ca
ţinte pentru exercitiile de tras cu

torul.

icoan~le şi

arma,

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . .~• •_.~ •••.•~..
. - ~ -- ~ ~

Un sătean din judetul
. a· ~es(oper,t

]fâine,din această unitate simbolică se va despica lămurit
drumul sigur, spre o nod epocă a istoriei condnennosh1It spre o nonă. fa7a a civilizatiei şi a vieţii oomuJlE'.
EI.,R
După marile J'ă,zboaie religioase din veacul al 17-1ea, au Înpr~~pus
săsubstitue unitatea. spirituală: de până atunci, cu o altă
1&ici•. '
.
.
Deatunci Europa a f!)st sbuciwnati În revoluţii nesfârşite
BUCUR.EŞTI. 9. (8, L R.) - Sl~J
şi sfâ.5iati de lupte in teme. .
.
) te&nul L Lata din comuna Duda
Iar după războiul cel mare, Europa neunită a lăsat să tră.- jud. Filciu descoperind în primei..
în trupul ei cuibul de "j pere şi de anarhie ai slalramului zile a.le războiului un spion 8OVletL'
.
.
care ameninţa. să prăbuşească nu numai reli~a. şi
.....rietajl;ea.. familia şi i>âre;hme civilizaţiei, dar si arunce lava
vulea.n de întunerec barbar peste străvechea. noastrJi.Ju..!IlIiIWIJU,.,

Fălciu
un spion sovietic:

fost recompensat t eu 20,,000 iei
.1tl. Sale itegelui pentru
in comuna sa. 1... predat autorităţilor.
. D. vicepreşedinte al consiliului
le miniştri lUihai Antonescu a dis•

şi

u~corare

p~s să se t~ti săt~ului 20.000
le1 pentru ""ŞI cumpara cu acest
B~u~.o.r ~el~ trebuincl~ gQSpYsda.rleRl Iru 1'11, 1... propns Maje.stijll
a e ege ru pentru decorare.

Mâine, o pace wesiafalică. ll()uă va da Europei unită azi. în
unui du~man din ata..1, o aşezare care să unească azi înă
şi să asigure. viitor-ti naţiunilor europene.
Este marea minune li războiului sfânt.
Istoria va înregistra târziu opera lui Adolf IDtIer - ('8. pe
ltJăr'I'
. de profet ziditor.
MlIlitn:1a se mândreşte de lupta pentru vechea eredinjă
BERLIN~ 9. (Rador). - In Inăltâ7uJu-.se·deasupra.. a'vio~.1
şi noua civilizaţls euro peană.
Iar generalul Antonescu va. întra în Istorie~ contin':and ziua de 6 Iulie) pe coa.sta Mării ne-lor U()~evt.ee ce sc; "etra,geuu)
Negre au avut loc lupte aeriene et a COOOI'l-!'t Ul plC{J,J asutJr~ av,·
noastre destine, de<;tinnl de cruciaţi al lui Mircea cel ~âooem.
d
~newr t.n coauu, Jonnaft.~l)
şi &1 lui Ştefan cel Man~.
O formaţie de avioa,ne de lup- Din UMatata aprop~re" amotă sovietice au căutat să se a- nuZ german aaescn~ focul cu
•
propie pe un front larg) de un toate armele de pe bord. Âu

a unuI aViator german pe coasta
Negre

".>.

eanalu' de Suez

ţ~.spre

soare, spre a imPiede.00
astfel avionul german să ţiT...
tească şi să tragă in bune con:"
diţiuni. Tunurile de pe a'!JiorH~l'
german şi-au continuat focul.
Alte trei avioane de bombarda~
ment Martin au luut foc şi s'au
prăbu.§it.
. ,~.
In acela.ş timp, celelalte a..
uioane din formaţia' de lupti
germană~ au doborât în totai
11 avioane de bombardament
M artin~
Astfel în mai puNn de (J ju-,
mătate de oră din, 18 aVI0at!6:
sovietice care' daserri atacul 11
au fOl'tt nim~dte.

port române8C.
jost atime mai multe avioane
Avioamle de vânătoare ger- de bombardament sovietice d(
violent~ bombardate m-ane care se rwicaseră la timp t~puZ Martin. Unele din ele au
,. luat foc.
de aviaţia germană
în vfizduh, ~ !mpră§tiat .fa:- . Trei avioane "'au prăb~t in
9 (Rador).·'- După tele acţiunii lor : toate bombele maţ~ ,bol§ev.wa II a~ ~orn~t tn apă.
anunţat, în noapt.:>n. de au atins obiectivele ţintite.
urmarirea ~. Un tanar locoApoi avionul german a atacat
spre Duminnecă, o lor·
Toate avioanele germane s'au tenent care. pilota un avion
alte trei avioane sovietice oărad~ avioane gel'm'ln3 de fnapoiat neatinse la bazell3 lor 8s6Tschmitt a avut un noroc de· ra le-a tăiat retragerea. In Zll'
au atacat oraşul Suez şi de plecare.
osebit.
' d a r s'au străduit ele să sboare
Suez. Cu privire 11. acease mai dau următoa-situaţie nu durea:ză decât foarte frunte cu Simion Mangiuca. III.- .
FOITA ZIARULUI "ECOUL"
puţin, căci în curând energiile eercarea din diverse motive nu
antiaeriană ~ toate
spirituale ale tuturor românilor a reuşit, astfel că abia la 1874 '
, a deschis un vio!elJt şi
Q,
de dincoa-ce de Carpaţi !';e llD.2SC besc şi Banatul Temişului". apă
. foc de baraj în jurul aceintr'o singuri şi graJdio3,să. a(.- rută la 1851 şi continuată sub
~giu.ni. Cu toate aceste~ ade ION STOIA-UDREA ţiune, cu ţelul unic: eliherarea titlul de "BuleHnulu Guverniului
lIJle~ germane şi-au îndepliţa culturală a românilor bănă de sub stăpânirea maghiară . .A c- Provinciale alu Voivodatullli
m.
llDJsrun..,.
In urma acestui fapt Timişoara ţem, <carI neavana o axa ne gra- ~lUne care lŞI a~mge aeoan scu- "'pare In Tlm1:;uara prun", tJUU;l~ lwn.ina lunii aviator ii ger- care în baza poziţiei sale ge~Jra· vitaţie culturală unică, nu-şi pul Ia 1 Decembrie 1918.
caţie periodică românească. din
Iti au zărit jos canalul de
Banat,
revista umoristică .. Pr!.. '
In
toată
această
epoci
Timipot
conta
energiile
pe
o
singufice, a rolului ei politic, ,>ocid.l şi
!r.
şoara,
fără
să
constituie
un
censcoasă mai întâi de Iu- .
culiciu",
ră
linie
de
evoluţie.
Astfel
vial·
. .
economic, constitue .în toate
:100.nele germane mfruntând vremile centrul firesc al Banatu- ţa culturală românească din B!1- tru principal de gravitaţie, joacă tian Grozescu la Budapesta, apoi
martileriei antiaeriene brita- lui, în epoca maghiară dintre nat se divizează pe regilUli şi totuşi un rol fo!trle important după moartea acestuia mutată'
~s'~UCOborît şi au bombardat 1861-1918 nu mai este în stare confesiuni, gravitând spre cen- rn viata nationali si cultnrală a 1& Timişoara şi redactatli de Pţlf.T""L ....
r.-..!_ ....
..
___
.a __ ......,;...."'-,...
_ ........ e __
......
!Ctiv"li1f> f'iv,,"~
~
:r.-_-c ~ ca Ora mare şi miJ1oelU.
conducătodn desv(lltarea eultu~ jul şi Caransebeşul, unde în ju- ma fncercare de a se sco!l~e o blicaţie periodică apărută b r(J~ :
~~ina exploziilor şi jn~en rei românesti din Banat. Prin rul episcopiilor româneşti se a- ~azetă românească în Banat se mâneste în Ba·nat li fost "Foaea. '
,lZbuCnite, aviatorii ger. aceasta însă. se creiază t:.'l mare dună şi toa:.e instituţiile cuitu- face în Timişoara., la 1860, ele Ţărariă de Legi şi de Aetele GuDj au putut observa rezulta. des avantaj şi pentru insişi via- rale. Din ff'ricire însă acea9tă către un ~p de mtelectuali In vernului pentru Voivodatul Sif..!

au fost
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10 VII. Anul

Vaţi l1cnltJu

"Crucea fRo,jlJU NOILE T~X~
ae.~r!:~~~~I;i1t:l~~:I:~~
d:n~~~~!!~~~! CII NIEIMIA

M spripuul MU Crucn Romtşoara. fa~ un. ~lduro:s nl){'~
SL'IDele de bani cu care 'iecare
către populaţia Timiş&arel ea sa d.oreşte a. contribui se vor de-. • • • . • • ~. . . . . . . . . . . . . . pune numai Ia sedi~ filialei în
Paldul Cu.tural (fost Hotel

S' tz.C cfa.c.o.te

Ferdluand) etaj 1, uşa 38, Între
c,.--el-e 5--6 d. m. unde se vor linllUirllUi ~Ullijiilh" ., •. ,:'liUlillIHIII :l!1III UII/lIIIWHI bf'tl'8. chitante de sumele donate.
CI N E L .i TUfi n A f' E'
Nimeni altul n'are dreptul a
Cap:ito}: "Noapt~a ll..>tărâ- incasa în numelra Crucii Roşii
tIoa.re" .
nici o sumă sau alte ria.rud, de
'l'halia: ,.~=orii!P"".
aceea populaţia şi întreprindeAroiJ(}: .".:J'd f0me~a spune rile sunt rugata a se adn~sa i'ă
..nu".
rect fi:lllalei Crucii Roşii.
Corso : "Bel Ami".

xvn.

1941. -

nr.

.

"CORS

M An E SE N Z A 'J' lE!
Numai două zile: Astizi şi mâi.oe

al Cultelor 'prin Decizia Nr.
125.994/941 publicată în MonitoruJ
Oficial Nr. 139 din 16 Iunie 1941, a
fixat un nou tarif (lunar) a "Ta.xe-

BEL AMI

lor de compozitor" ce trebuiesc
plătite de restauratorii, cârciumaril

eu
organizatorii de concerte, petreWILLY FORST şi OLGA TSCJlECHOWA
cerii cu muzică etc.. din care axtragem:
Reprezent&ţiile .incep 1a or ele S, 5, 7 şi 9 şi 15 mhIl1ft .
Municipii reşedinţe de judeţ şi
staţiunile balneo-climaterice el. il
1IIIliIIllllll!IlIIl1UIIII/IIIIIIII Illlllll1l1l III II II 11111 IIIIIH!IIIlIlIIIIIUlIIIUlmlllllllll!!
şi III: Da.ncing-Bar cI. 1: 4400 lei,
iar cI. il-a 3300 lei lunar. Localuri
de lux cI. 1: 2200 leii cI. n-a 1540
lei; el. m 990 lei şi cI. IV-a 550 lei
lunar.
nlUllllll!!IIIIIIIl!!lllllllllll::m:lllllliillillll!II!lllllllllllll~[llIllll!!llllllllllll!lllf!I:lillll!ll:lIII:;IIIIIII!lllllll;J11Illllli In comunele urbane nereşedinţi Apare in heeare zi. Minimum 10 C
de judeţ: Localuri de lux el. 1: 550 Anunţurile în schimb, preţul dublu, iar cel*' cu clişeu
lei, iar cI. II-a 440 lei lunar. In co· eial. Urice MlUl1ţ cerut să. app ră in altă rubricA decât
peetivă, se taxează iublu.
IUIllItHIIIIIIIiIIUIIUUUjjlililiUUII"IIIiIIUIIIIIII"IIIIIIIIlIIIIIII!IIIIII~illll" 1lllllilUilIIIIIIIllUlUliiUIIIIIIIIIIlUlIII munele rurale, (localuri cu muzică
Anunţurile
pentru
rubricile
.,CElUaU DE SERVICIlJ",
şi ocaz) localuri el. 5, lei 220 lunar.
film se nzaţional
JCJ:e)
nu
se
pot
publica
cu
adresa..
exactă ci num.a.i
Dacă in localuri, pe lângă muzică
Post
Restante
sau
la Ziar.
lJea mai super.M dansa toare a tuturor timpurilor
este şi program artistic, se va plăti
o cotă de 25%.
Şcoli şi saloane de dans cu ma tiTel. 1~.61
.,1) ACI A It' ELI X"
neuri
şi serate dansante: ci. 13300
1imlşoara
li,
str.
~ August .Nr. 25 (vls-a-vis de P~ta
~h":l',~,::~~·l~'~**"%%:'$:~.;.fi~>~'ti...~~,~,~m<,~"'.~~i~'i.'If~'~r?.~~~?t;
lei; ci. II 2200 lei; el. lII-a 1650
!lijloceşte vânziri, cumpăr iri. 8ChimburJ şi inchirie:l.
..
•. . ,. .
'.;.tr lei; el. IV 1100 Iei.
~':~;i~!'~'''~ ,"'{ . ~'f.:~t*'(;'.. . ·l;t..,,~,~~
<'·,·J;il';' M··"~·. H~~~'~q'~i\'
tirie, 2 cămări
Concerte, baluri, ceaiuri dansan· VANZARI DE CASE: Circ. Il: La
casă nucă In curte din 1
te, matinee şi serate dansante, petramvai, casă de raport. 11 loşi bucătărie, grajd,
treceri cu muzică, festivaluri, kercuinţe, cu câte 1, 2, 3 camere şi
stj. patra ţi, cu pomi Oi
meze, serbări câmpeneşti. etc.
dependinţe, curte mare, apă Şl
tuti. ldem, casă cu 2
Contravaloarea a 11 bilete medii
canal în curte. 1dem, lângă trama
stradă,
bucătărie, cameri
de intrare.
bac, verandă mare, ..
vai,
casă. cu 9 locuinţe şi depenDacă intrarea la spectacolele de
clină. Fratelia: 2 case !Ii:
dinţe, cu bae, apă, canal, curte
n:a.i
sus este fără plată, se va
, .• 'jj .. ,~ :t-:C'~·k.,.-\',ţ'~,:rf~ t;;~~",~"'r.,~,·ţ,*-,,::-ix,... ",," ~,;", , .... ~,
cameră.
bucătărie,
frumoasă. Idem, casă cu 7 locuinachita ca drepturi de autor 6.60%
~, ~1' ':;~7;~~;~·~~;.}~~;~ţ;'i~;'~i~~:~1B;Wt%;?ţ~i:K~t~~~:~~;·.~~~ll1.:~;t:' din
mente,
cu
curte ~i
ţe
a
câte
o
cameră
şi
bucătărie,
bugetul cheltuelilor totale de
'. ~at'!f."'~0.)' ~r..:;~'> ~:r;i,;r/f!! t,J:.'f~"jt:";~;'i~· ~:'C;,.:)~~;\/'''i. ~"~'i.;" ..<;.
1925
şi
1927.
preţ lei
cu loc liber pentru zidit la stradă,
organizare (chiria sălii, onorariul
104.000.
curte
mare,
apă
şi
canal
la
orchestrei. onorariul artiştilor,
: , I'~,.~~.~·.t-".l.>"x,:: .•:·' • '.iÂ.'~+·~~"!"'·,~,,,*~." .. J' ,.",~;,,,.~ .... <, •. \.:A'.. ~'" ·~·".""'·A'.~'.V'.'"
•
:). ţ.;'~:P.- ... , ~;'l"':"
. ...,t.:~j!t' :1il .;'-'Il"', .. '."'.1'; ",&''''v,. ~>&~.~ "il." ,;.. &"'1.'F.:'f~:r afişajul. venitul garderobei, etc.).
stradă. Circ. m: Casă cu etaj, 2 LOUU!U D~ CAS~ iN
apartamente a câte 4 camere şi
Horele ţărăneşti, nu intră in
152 stj. lei 55.000, 176
:r:1fr.~"~~~i~"'it·lri:,'", .';'~;i'~~"~ ~~,~,.,{, r:':?'rrf<;:~~' ''''fJJ.''f~~' cadrul perceperii drepturilor de
dependinţe, bae, parchet, tera·
65.000.
191 stj. lei 75.000.
c.?tă, b.:.:CN1, ct.rte mare. Idem,
autor.
('.l'bă nouă, 4 c.smere şi depen- VANn urgent imobil cu2
Prin hore ţărăneşti Se inţeleg
chnţe, curte şi grădină. Circ. V:
petrecerile organizate de tineret la
de case, situat in centrul
sate, după obieeiul străvechi la lu2 clI.se a câte 2 camere, bucătă·
Oraviţa.
rie, curte, grădină, lei 150.000 şi
mina zilei în loc deschis, la care se
execută numai cintece populare cu
180.000. Freidorf: Casă nouă, 2 P,REDAU urgent
caracter naţional.
Piaţa Iosefin.
camere mari, bucătărie. antreu.
Nu intră în aceste prevederi şi
magazie de cărănudă, grajd, gră
(V ERA BAR N O V A)
nu sunt scutite de plata drepturilor
dinii i şi jumătate jugăr. cu zar- DE INCHIRIAT una
2 cam.ere şi dependin~,
de autor, petrecerile dela ţară or· . zavaturi şi 100 pomi fructifieri.
. suprat;t~tă "Fomeia. cu cele mai scumpe picioare"
in
localuri
şi
la.
care
se
ganizate
de
centru.
casă
3
camere
mari,
bucăldem,
Un film-reVISti m care lJ.vcntur" , dragostea, muzica. şi dansul
ex('ru~ muzică protejată de lege,
:;uut in fiecare scenă. 1
indiferent de condiţiunUe organi- Pentru anunţurile apărute in acest
telefon 1861.
Incep. Repr. 5-7-9.
DlUU. şi să.rb. şi la orele .11 şi 3 d. m.
zării lor.
şi

,li

MICA PUBLICITA

lA CfllNllEMA ,ilHJAILIIA"
un
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"ZORINA
rr

Serbicu şi a baLlacuiul Tinuyianu" până la 1860. Aceasta estt:
insă o publica.ţ.iune oficial·a, eUltată de către guvernie în limba
germană şi română, şi care nu
se încadrează în seria publicaţiunilor de luptă românească. dm
Timişoara) •
La 1876 eruditul doctor Pavel
Vasici scoate o revistă medicală, "Higiena şi Scol'a", apoi in
1880 apare prima gazetă. politică românească în Timişoara,
,,1~uminătoriu", redactat de Meletie Dreghid şi Pavel Ro tari u.
La 1885 apare ..Timişiana", redactată de Teodor V. Păcă.ţian,
automl de mai târziu iiI marei
opere "Cartea de Aur", iar Între 1886-92 apare "Gazeta Po·
porului", redactată la început
tot de Păcăţian, apoi de Nic.
Coşariu, iar mai târziu ne GeorgA AMf>lf>!lTI_

n~ ~<!Î

inoolo

n~l

mărul public3Jţiunilor perioelh.:f'
creşte din an in an' (Advocatul

. Poporal" între 1886-87, "Sat€:nul" la 1891)' Îns.ă presa româ·
nească din Timişoara întrl în
epoca ei de glorie abia la 1894.
când ,.Luminătoriu" se transformă în coUdian
sub ti~1ul

,.Dreptatea" t a.vând .ca. edit')r Ee

•Dr.

..

......-1

GUnMEftC38~~nmn==""~7R""ua ma""mM,,"".Ir.~mm"""""""I."""""""""""""""

Cornel ula,:;oLlvvJ.l.:U, laC (;a alte ineer·cad s au mai 4:âc.J.t la alaturi ac germanii L. BUhul. prin înfiinţarea ~jJlJJj\;\;'l".
redactor pe unu! dintce cei lU<il 1787, 1805, 18D9, 1828, apoi io~ Joh. N. Preyer, 1. Gerul, sau ma- mâneşti a Timişoarei

talenta~i şi mai vIguroşi ga.z\::tari ai 'Har..silvarnie. <lin~inte de
Unire, pe Dr. Valeriu l::>ran..isce.
limp de câţiva ani 'l~şcara
devine cel mai aprig centru de
luptă gazetărească romineasdi.
în toată Transilvania.
La 1895 însă Brani.sce este

tre 1831-1840 "Temesvllrer
Wochenblatt" se menţine, cu
"Temesvarer Zeitung" contJ!ll. . ă
mai târziu cu Naue Temasvarer
Zeitung", ap"''''''' timp de peste
opt decenii fără intrerupere, pâ-

ni la 194.0. Pe lângă acestea o
serie de câteva zeci de publicacondamnat al doi ami t:;;'1îmiţl ţiuni de limbă germană au avut
pentru articolele sale naţio!l.a- viaţă mai lungă, sau mai scurtă,
liste, iar la 1398 se sistea.ză şi în presa timişore8lllă.
"Dreptatea". O serie de alte publicaţiuni apar apoi şi continu3
Presa maghiară in Timişoa.ra
lupta începută.
are aceiasi vechime cu cea. roDintre revistele apărute în Ti- mânească' şi a numărat o serie
mişoara cea mai Însmenată este destul de mare de publicCliţiuni.
desigur revista de studii româIntre presa germană, maghianeşti "Romanische Jahrbticher" ră şi româr.ească din Timişoara,
(1885-94, care continuă vechea în epoca dinainte de Unir~, a
revistă "Românische Revue". a- existat d€~;O'ur o diferenţă nupărută pe râ:nd la Budapesta, merica. în favorul celor dintâi
ViGn!a. '}i Sibiu, 'i'i la ca-re au cu- tn ceeace DI'iveste Insa nivelul
laborat cele mai distinse cO.ld~ie spiritual ai pubJ.caţiunilor, preale intelectuaIitătii româneşti.
sa românească nieiodată nu a
Fiind dată situaţia privilegia- fost inferioară. Dimpotrivă. au
tă a elementului german în Ti. fost epoci, ca de exemplu in timmişoara de atunci, este fir~sc ca pul lui Branisce, când ea a sf;at
presa germană !'lă aibe cea mai în frunte.
mare vechime fn acest or~.
Aceiaşi situaţie o vom l;5.si şi
Prima încercare {I?tează di~. a- în celelalte ramuri ale vieţii eul·
nul 17711 cu },Intelligenz Blat't"l turale ~orene~ In literatură.

ghiarii ( ..maghiarii" e un fel
de-a vorbi, căci dintre cei amiatiţi aci nici unul nu
fost de
origine etnică tIDolTUr) Pesty,
Ortvay, Szentklâray, Berkeszi,
Baroti, etc., stau cu mândrie un
Vicenţiu Babeş, Simeon Mangt...ca, A tanasie Marienescu, sa u
Valeriu Branisce, ca să-i amiu~
tim numai pe cei mai reprezeutativi.
La fel în artele plastice, in
pictură, Humborg, Bersuder,
(activitatea lui Brocky nu a,parţine Timişoarei) dintre germani,
sau Ferenczi, Ligeti, dintre maghiari, nu se ridică cu nimIC lJeste nivelul de creaţie al l:ri C.
Daniel, Nic. Popescu, sau t. Zmeu. Dimpotrivă, operele c~la!' din

a.

nit însfârşit şi acest
siderat al bănăţenilor),
şcolar, în ştiinţă, în 1~~••,.WllmlIIl
în muzi'că, în arhitectură,
să, în toate ramurile
culturale, Timişoara
grese enorme şi in două
de viată românească
realiză;'i pe cari în alte·
turi politice cu străduinţe
cole nu le-a putut atinge.
In muzică, - să
mai câteva exemple, tele creaţiuni ale
bin Drăgoi, ale ~OInPOZl::.
Zeno Vancea, Vasile
Cuteanu, sau realizările .
mul Ladea. in sculptură,
Catul Bogdan, A. Den:rl~·
Ciupe în pictură, nuoŞ!
I

ur.mi oovedQQo talent tjli putere ooroopondenţe, nici in

de

creaţie

superioare

celorlalţi.

de contimporaneitate,

După Unire Timişoara I'f'in- epocă anterioară, de
copciată in ~inutul ei de başti!~ă, streină.
In ultimul timp, prin
redată mediului său firesc, devine centrul cultural al !n~rcgjj VacuItăţii de ŞtHnţă, a
provincii şi în eeurt timp ajun- lui 'Naţional şi a Operei

ge la un grad de desvotare. Ia din Cluj 1& Timişoara,
.
eare niciodată nr ar fi put1Jt a· raş a devenit unul
mele centre cllltura.le ale
junp,'e sub stănânirile trecute.
.(SFARŞIT).
Pe teren bisericesc _(in 1940
.A

"
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PrPsa din Roma subliniază •••

D
ROOSEVELT
TI CULARITAŢI TIM OCENE (~OnlUndă
libertatea ~u pose.
nea e xci u s v a
lor
po~rulu~ ~ ~rbcsc bănăţeni

particularJtăţl dem-

e

xnai ales acum, când
exteme au actualizat
]IlIIl1nilor timoceni Acela
j;imOO6ni de pe ambele
riului cu acelaş nume.
câteva. ceasuri Între
'lÎlbi originari de pe
Le-am studiat
spirituJ. gradul de
naPonaJi, graiul.
In primul rând
identic cu aceIa al
bănăţeni, eu unele extipice ale
bănăţenllor, exreali §I servit de minunat
seriîulntlui Cassian R.
ÎDtr'o nnvelă, a cărei
Jfpet1'eCe pe ambele ma.Regretatul seriianume o convorbire
soldap, unul austriac, pe
Al Dunărei, altul sârb,
drept a bătrân ului fluviu.
cuprinsă intr'o moconvorbire care ar fi
la Inceputul războiului
. sintatizează întreaga traneall1ulul nostru la 1914,
sub stăpâniri străine, se
li intre ei. Identitatea
eexpliea.biIă dacă ştim. că
după risooaJa românilor

...................................

în c~ntra. s~pânire!
austriace, o buna parte dintre cel
implicaţi, pentru a. scăpa. de sa.ncţiWli, au trecut Dunărea. îngroşând
rândurile românilor timocenL In·
cuscriri între românii de pe cele
două maluri ale Dunărei s'au in·
tâmplat mereu şi influinţa. limbei
macedo-română nu se observi decât pe valea l\Ioravei.
Dacă s'a păstrat aproape intactă
limba. românească la Românii din
nordul fostei Serbii. nu tot astfel
stăm cu conştiinţa naţională. Evi·
dent inţelegând sub această noH'
••
..x'
,.une aceUl. VlZlune
cla.-n.
a mdivi·
dului privitoare la aparţinerea lor
deuna.numitgrupetnlc,dennanu·
mit neam.
Inainte de războiul mondial românii timoceni, mai îndepărtaţi de
Dunăre, nici nu aveau cnnoştiinţă
de existenţa unei Românii şi când
câte un grădinar "sârb" se intorcea
din vechiul regat cu chlmirol plin
de lei şi dinari, admirau povestirile
•
acestuia ca pe unele din ..O sută ŞI
una de nopţi".
Un sistem diabolic consmttt, a
eliminat din conştiinţa lor noţiunea
de român astfel, Încât timoceanul.
când vorbe~te românf',şte. nu spune.
că vorbeşte româneşte, ci vorbeşte
"limba maieU". Adică a mameI.

Noţiunea de români ~ ş1limba a S i U
j ă
mări
fost persecutată cu atata. inverşunare, încât pe stradă, chiar in saRO~IA. 9. (Rador.) - Presa din ţărilor neutre; sau d-5a estetele cu o covârşitoare majoritate Roma subliniază şi aprobă afirma- cum dealtminterJ chiar eate - d.
româ.nească, numai femeile şopo- tia ziarului japonez ..Kokomin partea Angliei, iar in acest cu AI
tese intre ele ..1i m ba mai cii". Shimbun" că ci. Roosevelt confundă trebui si mărturisească chIal' ciad
Bărbaţii, de teama sa.nci'iilliilor, o lil,;(>.I'\Atea :mărilOr 00 p08csiiWeil afuma contrariul, oi luuead. fm..
dau pe sâ.rbeşte, când o ştiu. Cei cu exclusivă a mărilor.
potriva libutăţil mărilor in detrlarmata făcută o ştiu cu toţi. CeiaIn I'calitate sau Il. Roosenlt este mentul tuturor popoa.relol' şi bQl~
lalţi numai cei ce au frecventat favorabil libertăţii mărilor şi in inţeles şi a celor neutre.
şcoala unde era. aspro pedepsită acest caz ar trebui si fie de partea
La drept vorbind nu sta văzut
,,1 i m ba mai ci in.
celor cari sunt impotri\'a ltlarei piinii acum atitudine mal agresivi
Portul, care de altfel numai În Britanii ce violează normele de şi hipocrită ca iiCef:ia a. beHcl§tiIor
mici amănunte se deosebeşte de drept internaţional În detrimentul din America de Nord.
acela al sârbilor, e nedterat, educând pela Gladova, cu acela al 01- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
tenilor, cu cămăşi cusute cu roşu. In
-- la- In dreptul Banatului acestf'3 sunt l;fof~it~:;'~~~ll SCM1~
cnsnte sau cu alb san cn negru.
...
,
h
d
...
Din biserică şi şcoală fiind eUmil~lt
nE.~&S[r
nată Umba românească, pe stradă
fiind persecutată, ea s'a păstrat in
BERLIN, 9. (Rador.) - Şi in brlicaţi doar cn o cămaşe, panta..
familie. :3a, după cum îmi spunea ziua. de 7 Iulie în diferite puncte de loni, moletiere şi purtau in picioare
nn soldat, şi Ia horă. Deşi "Colo", pe frontul de Est, sute de soldaţi pantofi de pânzli. rupţi de tot.
a fost impus obligatoriu, ferit-a SO"ieUci au dezertat predându-se
Ei au declarat că sunt supravl..
Sfântul, ca flăcăul să poată cuceri
.... _.,
in liniile germane.
ţuitorii mai multor regimeDte noN<
o fată, dacă "n n·1 vor b e Ş t e
"
în 1 i m ba mai cii".
Ei erau cu capetele goale şi Îm- pite sau aproape nimicite.
iată câteva particularităţi timo·
~
ccne. cari impun deJa sine cont'lu a
ziile. Şi mai ales învMăminh~ penfru cei Cl' pIpI! ('fl in nrop.? ...a.ndă cnl·
Ş
Ş
Ş
Ş
lumIi pe acele me]eaJtOri.
~
A. OJ\IEGA
C311turaţi

I

1

..I!1 $UI1:

un

I.D

I ue

ls

............................

1·

..................................-.-.-.........

t· t· Il
UIl de t a aIn ent dep ar ad
U I 1 ro
.
de iinlan eZI

Hf'lsinki, 9. (Rador.) - Un coIn aceiaşi zi aviaţia sovieticI •
municat oficial arată, că Luni dimi- bombardat Kirkonummi, Saer]dneaţa. avioane sovietice profitând salmi, regiunea lacului Pielia şi re-de cerul inorat au bombardat din giunea Valkeala fără a face atrică-.·
nou localitatea Kotka. In cursul ciuni.
&,lnllllnUIIllIlUIIlIIUIIIIlIllIllIllHHlIlililIlllllnIllIllIIllIIIIlIlIlIllIIIlIlIUlIIIHI1III11II1II11IIIII1HIIIIIIIIIiI"lluIIIIIIIlIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiII111111111111111111111111111111111
acestui atac au fost distruse o casă
A fost capturat un detqameDt
de
piatră
şi
vreo
60
case
de
lemn
de
paraşutişti inamici.
: Pe un
cari au copii surdo-muti, sunt ro- aut()rizată de Ministerul Cuhurii
pe şase luni _ 300 gaţi să inainteze cererile pentru Naţionale, s'a mutat în Cetate, dintr" care cele mai multe erau
Forţele aeriene finlandezeau
lllllÎ - 200 lei; Deil'Lru primire până la 1 SeptemHie il. c. Bulev. Reg, Ferdin,and 1, daj 1. locuinţe de lucrători.
doborit patru aparate sovietice.
de Stat şi întreprin- Direcţiunei acestui aşezamânt, str. anul şCOlar 1941-42, în JlI.,
. .rtj,~nlll.rA _ 2000 lei.
Doja Nr. 16, Timişoara III., im- Inscrieri şi informapWli p:ntru 11111llllll!1Ullllll1ll1lillllHlllllllllllll11111l11l11UlIIliiiiilIlllllUlllllllll11111ll11llUl111111111111ll1II1l:11111111UUlHl111111ll1ll
preună cu următoarele acte: Ex- Str, Rozalia 4, etaj, (colţ l~U Gctraa de naştere, Certificat de cetă.- oeral Moş.oiu)t zilnic între orele
întregul material ajJă· ţenie română, Certificat medical şi 11-1 şi 4-5. Cursurile hlcep la
1111111111 "UiUII ""1111 i Iil il III i11111II111i JlI 1111111 ~ III II H11111111111 ~ 1111111111111111111 MIMI! 11111111111 HlIIIIIIIIIiIlIlIIUlIWIIII
ziar - fări semnăr in caz că nu dispune de avere, Cer- 10 Sept. 1941.
eu pseudonim - rus- tifica.t de paupertate, vizat de perDupă un timp in.1tluD gat iarăşi împreună.
nmnai d. Coost. ./.. ~wfă cepţie. Cel ce sunt lipsiţi de mijPOLA NEGRI
IVAN PE7ROVIC
Primăria munioipiukU Timidirectorul nostru, care e loace materiale, pe baza certificatului de paupertate vor fi primiţi Ijoara, o(<<Jiul de aprovizionare
în
şi girant resprnlsaMt
ca burseri.
.şi specuta~ l~ind in) armat ca unii comercianţi, cari pro[)aol.
-o-'tiutitutol de surdo-muţi din
. , au stocuri de zahJr d •.,l tun~k:
se Drimp~ elevi snrdoScoala de Steno-Dactno~;"<~
elate de 7-12 ani. Părinţii şi Lucrări de Birou ,,1\1. LJ;SU
tT~c--utP.,. pTe~uin. Ij~ unete 'mt.re'

FORMATIUNI
MI

\LA CIIINIIEMA "CAI!)IITOr'

ptlnaer-t ca-rora tt. sa

.

CI"ne ma

replJ,rc~/..

treou,nţe

propl'U,

AP O LLO II, ~~,::u7~~~~~~ţ~;'J~n:::::::.

"
Pentru
ca UC68ce
cari.
1IIIIliIlIIIIIIIUIIIIilIIIIIIIIUIIlIlIiIIlIII1IIIIIIIiIlIIIIUIIlIIIIlIIl1llIHlllnIlIIlIIl1l1tlllltll",1IIIHIllItt
~
. . persoane
"
~n aceste ttmpun se tndeZetm-

cesc cu astfel de

contratmnţii

de speculă să poată fi pr~1l.§i cat

mai repede,
. toţi

cari

;;A"'Y;~;;>A.<i;~: '

primăria roagă

pe

cetăţenii de bună credinţă,
au cunoştinţă de asemenea

i cazuri, să denunţe faptul

pri-

măriei, poliţiei

sau parchetului
general. In feluZ acesta toţi cei

ce

speculează să

judecată

pentru

fie

trimişi

crimă

în
de sa-

botaj.

Eri, la orele 8 a. lll. a avut loc
prima şedinţă a Consiliului de
A~tra.ţie

!nd femeia spune "nu

-

zCNhar pentru

:1111l1l1ll111IUH1I11111111I111I1l1i1I1I1I1IUH1lI11l1l111111ll1l11l1Ullll11111111111l11111Ul111111111l11111!11111
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Al fedenllci \.:uu-

perative "Octavian Goga", D.
prof. Andraşiu a fost real~ preşedinte iar d. Cristea vice-preşedinte. D. director C. Po~scu

# a

făcut un expozeu asupra operaţiilor de aprovizionare ale uni-

,

oOOllledie delicioasă, pUnă

de plcanterii, haz şi bună. voie.
~lA DE HA VILLAND mai ti nări ,i elegantă ca niciodată, intera
~ pe picanta eroină.. Alături de ea partnerul ei DlCH POWELL

--

tăţilor

cooperative cu 7.a.ltar,
bumbac, ulei, etc. D. prof. A.'ld.raşiu a referat asupra concesionărli Liptăriei c.c:nuna..le, Cllre va fi exploatată înce~ ':'.::;: de.

zilele

viitoar~

o

drami pasionantă, In ,că.rei desfăşurare va tine inCONată
at.:mţi.1, spectatorilor
-.
o .......
C-_ _ _ _ _ _'""

Incep. RCp'r•. 5-:~.-O.

Dw.u. ~ sirb. ti·~o.relş

llji J II. ai.

i

~

••••

J_~ .~ '.'~.~~~~'.=~=~='---='~~";';
__

••

Ee o
,

~et:d~ de loPt~8oVietiee••:

•

SOldatiacoperati
SOUI211CI ~II (osll~QroP~1I
cu
la gat,
~a1!1antDana

$1

Dentru a IUDla cana la Uillma sufJare

101 ultimul
trari--

,BERLIN, 9. (&dor.) _
_ _ lQpl4'10r date in sectorul sudio al flODtului oriental, trupe germana de Infan~rie. au dat în zilele
"'_ ~ 17. . . 'AuDe peste soldaţi bolşe'rid cu mitraliere ascunşi în tran.
fe8. Soldaţii erau DOstati in ...&~.,;
complet închise având şi umerii
acoperiti cu pământ, nnmai mâinile
le erau liber~ pentru a putea să

FI .. ~

tl--' ..·..;tt...

cartuş.

I"... a lIS

Soldaţi!. sovieti~ luati prizonie:::
de soldaţli.ge.nnam. 8..... d,,:,:I.U'.. ~ ••
I~seseră silili de ~o~u:-aru ~htic~
sa sape un ţmnţ ŞI sa mtre In el ŞI
('3 apoi comisarii an a.<itnn.t .... -,....
ŞI au batut pămâ.nt în jurul oamenilor. Prin acest procedeu ei au fost
siliţi să lupte până la ultima

(1 f ..

10 VII. Anul

Basarabia a fosl desro·.
DOlseVICU

ZiaruZ
de, asear~J
a anunţat~ dupa Radw-Dunarea, fJ!l''mn+ nn ....,l., ..
,
BERLIN, 8. - AgenţuI DNB
transmite prin postuZ din radio

~.od.6

___

D_'-... .;: ___ _ .:::

lână

au fost aruncati

,)3iruinJan

D9.If1U~" ~

a fost eliberată, trupele victorioase ale generalului 4nţonescu
reu.şiM să alunge pana la vechiul hotar rezistenţa hoardeZor
bol.şevice.

In Germania produce o mare

omfJ!a .....

."'..u.

------ -

- - -+-

~-_. . . . . . . . . . . . . . . .~~.................................,

Una scufundat,
aviator
se
În (ursul u'ilei
. vfofente, un

vo!a

să

distrugăiOr sO:~le[(

atac2 coasta rcrn
Mai IDainte ca

Politica10SI viuinlervenlionislă
fi dlui· Roosevell
ulnCOIO de preşeGIDIele Llnu americane "firSI"

gătornlui sovietic să fi
în foncţiWle tun\U'ile

. il

preşedintele trebue ca guvernul american si timentele sale prin scrisori
~,F'irst" a ata~ iasă de pe calea intortoch:ată liP prin alte mijloat.::e potl'1Vlte.
printr'u,u UlbCUrs

Generalul Wood
~ ~M:Il:1oent

la radio politica~ d~ intera dlui Roosevel'., ce~
rind preşedintelui să pună cheţinut

venţioItistă

stiunea inte1"\1'f"nfi<>.; ,,,,.......".-4.__
lită.ţii

în

faţa.

Congresului,

da~ă

sau

"'f

Bucăţi întregi din
ao. fost aruncate in aer.
0.0. mult după aceea
sfărâmături de lema ti
de oţel din distl'ugătolll

,

,

Normele 'după

care se vor fIla

pe vutor preturile maXlmate

nza.rea., c'

o

tă. cabanos de vaca

Ji porc, 'Sa- le, subseeretariatul

lam de vacă şi porc, ~ulleă tiartă. toba simnlĂ }'311'n~tii~ Z''''-:'''''':peţi. p~te afara de ,pastravl,
unt animaJic, cartof!., fasole,
,:ceapă, varzâ,lapte, c~ava1 ro,Jnâuesc, brănza. burdlli, brânză
\itelemea de oi, brânză telemea
de vaei•. brânză. penteleu. ouă,
gia.ţă. soda pentru spă!at rufe.
acânduri etc., sticle pentru lam,
pi, var bulgă.re praf şi stins,
•uhin.q
r-' c;""'ent
..u.., carton , gudronat, ţigle 11i oiane, lemne de foc;
mangal de pă.dure, brichete" o·
pinci. căciuli ~e o~e ~i de nuel,
cojoace de DUel Oale etc.• bam-

nării, care va hotărî.

Mai lllulte mI-I
Y

°

~em=cii~~~~:u:t~~a~: pr~eJ~r~~ - ~or::~~~ ~~
~b~eŞ&:~~, !~~,i~: ;~~::~~~ir!a~re~:n=

Aceasta în discuţia avută cu un acest fapt, a continwot
cetătea.n, a cutezat să adreseze in· departe.

o

Lucrarilo de luaru în PD8C81B a!m
urbane Si

desăvârşlrea 'rtHÎtâ

I. n genere. vor f a gra-bO'le
i
BUCUREŞTI. 9. (8'.L R.) - D.
profesor Mihail Ant,nne.~~ vi....preşedilÎteJe Consiliului de miniştri.
a dat delegaţie d-lui general 8toenescu ministrul Finanţelor. să pre-

~

Consiliul
care funetinn_:ii pe lup
na~onal de rom;nizare,
se grăbi lucrările de
sie a imobilelor urbane ~l
vârşi românizar.ea în geam
ZÎdeze

Illid~Sllbtu~ile

, dintre· Jletll si
metode ale oolici.~tilor

ri(l8, de Nord,
Da.că este vorba să se
influen Mt -stravm'
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~ ~ua.ror e POSibil să. Ii jucat enta dolarului american,
vre'un rol influenţe străin~ sunt avut să provoa{'.e coDlplirJi:l[~
considerate la Roma ca o nouă America de Sud in

'.,.

transmite: H
.• ,Sir Soir anunţă că numărul
voluntarilo .. ""re s'au ;-"'~crl's I'n
Legiunea franceză. ce urm..:ază
să lupte contra forţelor sovietice
se ridică la mai multe mii.
L
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BUCUREŞTI, 9. (s. L R.) - In
zilele de 6, '1 şi 8 IuUe a avut loc trei
Consilii de miniştri, prezidate de d.
profesor Mihail Antonescu. vicepreşedintele consiliului de miniştri,
cari s'au ocupat de organizarea. ad-

I

minlstrativă a Basarabiri,
vinei de pregătirea, 1lPl'!;oI1''11t'~",l ..
d tin t d . ' t t" aceslG!
es· a a nums ra)6J
vincli ,i de organizarea
căruia vor fi supuse..

americani vur li mentinuti sun dregel

si dUpă exolraren ilnnlnl de serviciu mîlitur de un UD pUi
'.
li trimisi În orice Durle alumii,obligatoriu
unde prezenta
lor Of li ,
NEW-YORK, 9. (Rador). '- serviciului
prezenţa lor ar fi ce~ti de

~mal~,. se. pedepsesc p<:>trivit
dispoZlţlUrulor DecretulUI-Lege Corespondentul agenpei Hava&pentru activarea producţiei re- ofi transmite:
'
gimul ,p:~ţ~o:, reprim~e~
După. infonnaţille ziarol~
specuiel IliCIte Şl a sabotaJUlul New-York Times Casa Alba
eeonomic. după normele publi~ sau Ministero.l de rizooiu vor
In confonnitate cu prevede- cate în Monitorul Oficial Nr. cere încurâ.nd Congresului să
rile a,rt.' 4. alin. ultim din De-, 102 <ţin 8 Mai 1941.
.
,probe un amendament la Legea

'.

:

de francezi fUDt Îl1crisI cu manifestare a binoounoscuteJor riaJismului Statelor Unitt,
VO)UD un DeB fU il uuta ..................~.....~............~...........................mlaţle
IlHDotriviI Sovielelor 'Organizarea Basa rab
Paris, 9 (Rador). CoresŞi
B u c O vin e i
pondentul agenţiei "D. N. R"

~F=rs:En;~: ~~I:'~J~~:i. 9~ Soldatii

:.t

Stănescu născută Marion Wagner .
o ra
,
din Bucureşti, Str. Izbâ.ndeÎ Nr. 3. cmţe ce va avea de SlIftlt.

BOMA, 9. (Rador). Hedactorul diplomatic al ~enţiei
"Stefani" lSerie următoarele:
n ..
'I'~m'
...l.rile dlUl- Sumn uo
"lI'e·
ll~ .....
n
aprovizio- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. Des că în conflictul dintre renI

A.t<:.f. 4. -l're!turile maximale pentru articolele şi serVltUţll
prevazute in rut. l-~t-se vor StaoHi <ie pI'llnarll, avandu-se in
vedere uispoziţiunile deciziunilor de preturI date de Ministerul Economiei Naţionale subsecretariatul aprovizionării. Or.
donanţeie vor fi aprobate în
prealabil de oficiile judeţene de
aprovizionare şi controlul preţuriior şi vor fi comunicate _
imediat după. afişare _ Ministerului Economiei Naţionale
subsecretariatul aprovizionării

lubri-ia.te, gaz aerian. electricitate~ transporturi în cuprinsul
municipiilor sau comunelor urbane precum şi pentru alte ser, ii sau locuinţe de interes 10-

I

chetul

noue' eonslilu~Ji ÎrllllC€Ze

..• .................•..._. ........... :~~~~:~::'OUei
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BUCUREŞTI, 9 .(S.:I.R.>: - Par: suite naiiunei r<,llilÎ.ne,
Ilfov a trimis in JUdecată câ.nd ta. f--* ""'~_".l.
1_~4.:",_t""·~ .........,..,l'i....~n' pe: JUleta ascultători as p

lundamentallJ

acesta îşi mai păstreazii. autonVICHY, 9. (Rador.) - Cores- consiIJuJui de stat, s'au reunit
tat.ea lui oonstituţion.alii.
pondtlutul agenţiei IINB. comunică: Marţi la Vicl1y în prima şedinţă
, Numeroase personalităţi poli·
Comisiunea pentru redactarea spre a discuta principiile fundatice afirmă că congresul ar vota constituţiei formată din membrii
constitupl a sta.~
_
_
":"'~~I"'I remm care a prezidat
,edinta a ţinut o lungă cuvintare
in cursul căreia a desvoltat prineipiile fundamentale ale noni constituţii. Acestea sunt: 1. O nouă 01"Bu\".u",t:.~J..1, ~. t~.u\oJ
cretul Lege Nr. 1215/941, sunt ganizare ,i o redresare a elementeMinisterul aproviziona.ru a dat exceptate dela dispoziţiHe de lor sociale care alcătuesc nafinnu.
decizia :urmal.Oare:
ma.i SWI: preţurile ~i. LarllUl'l!e 2. Fonnarea şi definirea unei noui
Al~;.c. ~. - Primăriile muni~ serviciilor şi locaţiunUor care substanţe palitice care l'a fi radical
ciDillor ~i comunelor vor lJULCo sunt date prin alte legi în corn- diferenţiată de aceea care era o
staDiu p-;'eţuri maximale p'~l1tru petinţ& altor departamente sau maşină fără frâne şi fără respony~
J. amanuntul li. arli- instituţiuni publice.
sabilitate a vechei constitutii. 3.
oolelor următoare;, H,in& p<;ptlART. 3. _ Pentru a.lte arti. Retsta.bilirea încrederii În viitorul
Iară., făina pa.tiserie.. UliWl.l, cole de importantă l()(>~l" n",,,, Frantei.
nâine 2'filhAm. 'I'",,;,tn. +';>i01:=-.'.... , St'Olta, ofjciile judeţene de a.
Mareşalul s'a ocupat apm de dimacaroane. fidea etc.:) cb..ifle ~l provizionare şi control al pre- ferite probleme şi a declarat, eă
~ornuri, carne de vacă, biVOL, ţurilor, vor face propuneri în statul ce se va fonna În unna recarne de porc, miel, oaie, etc., vederea fixării preţurllor maxi. voluţiei nţionaJe, Va trebui să fie
osânză, untura, slănină, siinina male la vânzare, anunţându~:;e un stat autoritar şi buat pe
~ s l~'
ma
'
ierarhie.
muncitoreasca,
aIll.l\d. ai U
' - Ministerul Economiei Naţlona.

'

război bolşeviccan

A' insultat. naţiunea-.

..............................
(JJ~ineipiile

bo_b-oJo ljOecma.ne aII

plozie.

DACA I S'AR CERE. CONGRfSULAMER.CAM AR vorA IMPOtRIVA

Lige:i americane

la N

bucurie ?Ceastă vic~orie de arCercurile germane
me romana-germana. MrpJ"N<>~UQ; u,Um;raţ~
.:sa :f:P,are ~o mare ne..d~8'J!~ate ca- armatelor române
re I s a facut RomanWl- tn anul entusiasmul de '
trecut.
tJuIaUPi lV"~-'_"",r",-

. BERLIN, 9. (Rador.) Un
grup de avioane "Stuka" germane
care în ziua de 6 Iulie au doborit
mai multe avioane sovietil'A IN'
r.oasta română a Mării Negre, au
obţinut Încă un succes.
In cursul ,unei violente lupte
lI(\riene în care se angajase, un
avion german a. atacat un distrugă.
1"IRARii ~IAT~LOIl ufI.Tt IN RaZdOI
tor sovietic care voia să deschidă
lIlew-York, 9 (Rador). -Cc>- ·l1d '&ţurdo ·af'B1n1:1.q,n~u tuluoo care merge. El şi-a incheiat d,s- focul asupr unor obiective de pe
JeSp:JndentuI agenţiei "St4',Hll" blică este ostila unei intervenţii. curscl înaemnând publicul să coastă.
tral'tSIDite:
Generalul Wood a adaugat că arate guvernUlui care sunt sen-

.

xvrr. 1941. .... ~:,

a-I

militar
pentru ca guvernul si fie auto- teresele apărării na.pOJJBle.
riza.t: .
Se ştie că DU de mult
1 .. - a menţine soldaţii sub· generalul Marscl1aU rom::w,"'1
drapel dupi expirarea anului de tnl forţelor annJl,te a ce rlll -.WII'"",....l
serviciu militar;
, mod public să se adueă, l1Iibunică.:
2. - să poată ,trimite .soldaţii r11lOdifidri legii servjciulUl
l>eclara
in orice punct al. Lomiiundt t&r..
',
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