ll~

3

Unor Pala tul Cultural

Arad

I inscris
l'eglstrui publicaţiunilor I
periodice la lribunaluJ
fi

XVII. ŞI

No.

I

9989

liIBlş

Torontal. sub Nr. 79

I

Vineri, 97 Iunie 19 ...1

pagini 2 lei

.,

PH .. _ " .. ',' Y"'R:

1. Şle'ănescu

\~.;,.-'--

tK~U~~j~~Ş1AD~TRA~:

Ungureanut

u

colţ,

eu

dreptatea lumii va fi dreptatea

Timişoara

noastră

I
General ION ANTONESClJ

telegrame cu succes istoric

lenii refugialJ in Aiba-Iulia, solicită
infJBntarea 8eg~Unilor ardeiene
In şedinţa exa comitetului Asore!u!!~aţi.lor din Albaconvocată din prilejul eistorice prin care
Neamul spre definitiva
membrii comitetuliicâmiu-sc interpreţii ma~:~8e a refugiaţilor ardeÎ" dorinta lar de a aduce
şi 8ânt";'dnicei
lor la reclă.direa Ro. Mari, printr'o telegrar;ăresaM dlui general Ioan
'''iJM:~(7U, Conducătorul StaComandantul . suprem
qermano-române ·'de
...

U;1·~UU"'.

-

- _ " ' , ".fJ.Tf!,

Sunt

'"

Toti trebue să păstrăm încrederea in drepturile neamului, să
ducem o luptă de credintă, de
muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă.
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă
dreptatea străjueşte lumea. SI

\~r,~"\

- "-',e:

7

două

telegrame ce. vizează deodată două baricade.
Copleşiţi de emoţia momentului, nu putem deopamdată de
cât 8ă înserăm textul lor; 8CTUtatoml obiectiv al posterităţU
îşi va revindeca~ aebunăseamă
dreptul de ale interpeta fUJa
cum se cuvine.
lată textul acestor telegrame:

'[ezaurul Ecmâoesi
dela
MUSEItItD
Ce· ne-a
furat rapacitatea

De când s'a pomenit neamul
acesta românesc, teroa.rea ,,001080lui dela nord" a plutit mereu asupra lui. Nu ne--am putut războii cu
el că eram prea mici şi o asemenea
înfrunta,re ar fi însemnat o nesocotinţ,ă pentru UD popor atât de 8000tit.
. Rusia ne-a răpit multe tezaure şi
in primul rând ne-a răpit Basa.rabia, una din cele mai scumpe pietre
din cununa neamului nostru valah.
Dar pe lângă a~easta, puterea.
rapace moscovită ne-a răpit: şi
osârdia poporului nostru năcăjit,
munca lui împovărată, zi de zi, ne-&.
răpit tot ce bruma adunasem şi Doi
pe urma atâtor osteneli şi soferinţi,
ne... răpit tezaurul nostru bănesc
şi atâtea alte tezau.re istorice şi de
artă, pe care noi DU le~amJi yând\lt
pe niciun preţ din lume.
De sigur, azi când a venit ceasul
socotelilor, nu ne vom gândi decât
la ceeace ne este mai scump pe
lume, pămintul rupt din trupul
ţării noastre, Basarabia.; dar străjue mereu in sufletul nostru nM!'.idea că, va veni odată ziua socoteli''''1' totale când va trebui, pe sfântă

I

dreptate, si ni se dea îna.poi tot ce
ni 8'a forat " tezaurul nostru dela
Moscova" a cărui răpire nu ştim
dacă are vreo asemăna.re în toată
istoria popoarelor.
Pentru a însemna numai, in
aceste clipe de înfrigurare. o revoltă care no s'a stins şi aştea.ptă mo-.
mentuJ isbăvirel. aducem in amintirea celor ca.re poate nu au trăit şi
nu au simţit durerea ţărei de eri,
când ~foscova ne.. furat tot aurul
nostru, toate podoabele ţării şi acele relicve 8tWre din trecutul vechi
al acestui pământ frământat în
luri de sânge, aducem, în preajma
punerei pe tapet a tuturor socoteliIol', şi această chinuitoare pro-

moscovită

făşu:oo.t cu o iuţeală uimitoare,
până când bolşevicii au cucerit pu.
terea. Străduinţele legitime de a
zădărnici cuibărirea. anarhiei 10

sâ.nul poporului nostru, arestarea,
dt:'urmarea şi expulza.rea soldaţi
lor ruşi revoluţionari peste Nistru
~ ocuparea Basarabiei, au condur
la inăsprirea şi apoi la. ruperea reDOMNULUI
laţiunilor diplomatice româno-ruse.
Situaţiunea aceasta e. determinat
GENERAL ION An.tONESCU
pe bOlşevici să sechestreze tezaurul
Conducătorul Statului,. ~Iarele
român care era. in cea mai
()artier al Armatei
parte proprietatea instituţiunilor
VB-I Particulare, eăJ.eând astfel regulile
·.,Ii'mll.;Il.< basarabean~ solicită
uRefugiaţi.i ardee1ni, înfioraţi
care.guvernează depozitul şi textele
Legiunilor de arde- de măreţia. clipelor pe care le-aţi
prcclRe ale convenţiei dela. Haga,
dat Neamului, înaljă rugăciuni
care prevăd "că bunurile supuşilor
sorţii, Români din pentru biruinţa de mâine.
blemă.
unui stat, aflate pe teritoriul unui
sociale, refugiaţii.
Ei Vă oferă sângele şi trurlniPentru lămurirea 8uma.ră a celor stat inamic. nu pot deveni proprievrednici urmaşi ai le- ela vietii lor şi Vă-~ă. cu pa(Ul1'e.U C'lD08C amămmtflle acestui tatea inamicului) nici nu pot fi puse
lui Tra4an7 incă ne· trio,tică cutremumre să. creiaţi
furt epoe.aJ, desprindemdintr'un sub sechestru". ConfiscAnd valode rănile refugiului Legiunile Ardealului pentru des"
complect studiu a7 d-Iuf Mihail Gr. riIe, Consiliul comisarHor POporului
RomruJCanu, şef de serviciu la Ban- a afirmat de nenumărate ori că ele
expulzării, îşi oferă servi- robirea Basarabiei şi a BucovÎ- ,
lor şi chiar viaţa7 atunci oei.
ca Na.ţională şi fost secretar gene- vor fi restituite intacte poporului
Refugiaţi.i ardeleni vreau să.
raI al Ministerului coordonărei, o român. Acelaşi lucru rezultă dealtevorba de Ţară.
încheiere din interesanta d-sale lu- fel şi din scrisoarea comisarului
4 doua telegramă este a- cimenteze şi cu sâ.n.~t)'~ lor te.
crare apămtă focă din 1931 şi afacerilor străine, V. Fritsche,
marelui
fila-român, meliile României de mâine, a Roscrisă cu toată competenţa calităţii adresată la 1(14) Martie 1918 con"'p.~nn,I./.1/.j. italian Gino Lupi, mâniei Mari de totdeauns,".'
P.re.,oointe,
d-sale.
sulului Franţei din Moscova.
Universitatea din Milano,
Ce a urmat se ştie, Aurul romiprin scrisoarea publicată
(
Dr. VIDICAN, Allm~Iulia
~i tum na.au nese a fost întrebuinbtt d~ hnlSlA"I,,;
, frp.flutp., n. !i'HJiP'rn.t !p.QP.U.iloistorică a unui
DQm:::NVLVI rl\oQ.r~v", U.lnU
"all-atll~
pentru plata cumpărăturilor făcute
U -LUPI, UNIVERSITATEA'
I
1
tii
Ij,
în străinătate, iar celelalte obiaote
gazetar~ ce fiind pus
MILANO:
La sfârşitul lunii Decembrie a' conducătorilor noştri. Măsurile în care n'au putut fi prefăeute imeunor oJicine 8trăine
anului
1916 - spune d. Romaşcanu vederea transportului s'au luat in diat în arginţi sunători, se mai
istoric.. căuta 8ă
..Ardelenii refugiaţi de pe melearomânitatea popu- gurile de totdeauna româneşti ale în încheierea lucrărei sale, - valu- grabă. Valorile trimise de Banca află incă şi astăzi la M.oscova. C.ert
autocktone dintre Nistru~ Transilvaniei lui Traian şi a lui De- rilevrăj.m.aşe bătând furioase in Naţională cu acest prilej şi care au este faptul că România n'a primit
§i Tisd.
ceba.)~ Vii. aduc prinos de gratttu- coasta Moldovei, Banca Naţională fo~t dep:Jzitate tot la Kremlin, se şi nici n'a autorizat pe nimeni să
când alte neamuri ar dine pentru obiectilitatea cu care a României din îndemnul Guvernu- ridicau la 1.594,836.721.09 lei, din ridice in intregime sau in parte
gazetarilor de 8eama pro- V'aţi pronunţat asupra drepturilor lui şi cu al său consimţimânt, a care aurul efectiv reprezenta tezaurul său depozitat la MOSCOVL
. Gino Lupi) invitări şi imprescrictibile ale Românilor 5t8.- evacuat la Moscova odată cu biju- 574.523,57 lei, iar arhiva 500.000 Toate svonlllile răspândite în acea.
triumfale în ţările lor) pâni de două. milenii intre NUitru teriile M. S. Regina Maria în va- ! l",i. Avutul celorlalte instituţiuni stă privinţă, sunt şi ră.mân neinteloare de 7 nul. lei aur, bttregul său: publice şi private expediat prin meinte.
dela Alba-Iulia) fiind şi Tisa.
imposibilitatea fizică de a
Atitudinea dvs., d-le profesor, a stoc metalic care se ridica la I Casa de Depuneri şi instalat in . Mai târziu. în luna Aprilie 1922,
. mai mult decât 8ă omagi- fost pentru noi o strălucitoare rază 314.580.548,84 lei aur. Delegaţii' compartimentele de la Sudnaia Conferinţa economica. internaţio'
telegrafic pe acest curagi- de lumină în întunerecul profunde-- autorizaţi ai Guvernului ţarist şi-au ,I Kassna, depăş.ia şapte miliarde ~i nală dela Genua a recunoscut drep' au~. D e1ega ţ"li of'ciaJ'
. -t ~ te iel
1
I tatea noastră recomandând Sovie.
?ublici8t7 au, făcut totuşi în lo~ noastre dareri~ . pe~tru Patria luat prin scris angajamentul 80- J~m~
lemn
faţă
de
România
şi
Banca
Na~
.ce!w
de
al.
dollea
guvern
d~
C08.- telor la 2 Mai acelaşi an prin mi·
ca în numele unui atâ~ de nedrept sfa.şla.ta:
pe nedrept tratat 'până
ŞI pen!ru aceasta rnga~ cerul să ţională, să păstreze ,i să restituie I tţle rus preZldat de Kerenskl, au nisterul de externe al Franţei, să
dr t· l
tst"
.a' Vi. de... mt""Aga lai BUl ....o'o&n- valorile pe (!are le-A. primit~ depn-l glU"8.ntat. în s~~ df!D.onenţ~lor pi\- restitue guvernului rom3.n toA.tp
Cip U t:a
OT1C!,,'
•
8
tare".
nâ.ndu-Ie apoi după o minuţioasă ~tt'arei, ŞI r~StitU1rea mtacta a am- valorile sale.
IAll1tm,ea.~:m
8avantulut ttaverifi~are terminată la 16 Februa- heJor depoZite.
Toate au rămas insă fără. rezul.
.
Preşedinte: dr. VIDICAN
rie 1917, in cetatea Kremlinului. In
Evenimentele din Rusia s'au de&- tat.
urma revoluţiei din Februarie, Guperfidă
vernul provizoriu sub preşedinţia
lui
Lvof
venind
la
14
Martie
1917
Pentru
B
se
cunoaste
si
Întelemunj~Jnul
sovietele? IatA întrAhA.1'.P!A ..r~
tn rrom,ea ~mJlel ŞI aeclarana ca . ge periidia mosoovită e oost'ul să reia îi vom da pe scurt ris:pun
recunoaşte toate obligaţiunile luate' arătăm că la un moment tb~ sUl.
:aţă de ~.Iia~i .de Gu~e.rnul ţ:rist, ; Moscova, sfârşind tos.te arguIn scrisorile.. procesele-verba~~&drid, 26, (r~dor). - '
~tă. ~ pot face oa,m~nii' Uberi. In mod ImphcIt a ratlflcat ŞI ga- 'mentele prin care încercase să le şi protocoalele semnate eu o~~~entul a.genţiei "Stefani" Serviciul adus omenirii de Fin- ranţiile date bt privinţa păstrării; respingă restituirea tezaurului cazia transportării şi depozitării
;~te ~ ,
lan&, este considerabil.' .
şi Inapoierii tezaurului nostru de- ! au avut îndrăzneala să susţină valorilor la Moscova, nu se po-~~ryu fala.ngist ,,Pu-cblo" Acest mic popor, se sa.crifică. pWI la Moscova, care era proprie ta- cA, In cele din unnă, nu Rusia meneşte nici un cmimt despre
1. n111aza ~C.plicit~tea brita?i- pentru a d~onsţ:a ~p_a.dta tea particulară a. Băncii Naţionale. ! are 'de plă.tit ceva., ci R()mâni~ taxa de păstrare. Tăcerea În a~ ~Pmduca~d cuvmtele roabte ·tea armateI roşu. Toată 1'.1- Cu câteva zile înainte de sânge- ; va trebui să plătească Rusie: ceastă privinţă ne indreptăţeşt.e
.' ChurchIll, in calitate de mea poate vedea acum, cum roasele lupte dela Mărăşeşti. la pentru serviciul adus, o sumă să. tI'ag<,m OO'Ilclu'ZÎa că. guvernul
~u11ord al" amiralităţii. la 20 comunismul conrupe sufletulu- sfârşitul lunii Iulie a anului 1917, 'care va depăşi valoarea aurului rus ră.splă.tea astfel în parte nu~\194?
nei naţiuni, făcând-o abjectă în punerea !n siguranţă a tuturor depozitat la Kremlin.
lOO1'Oasele obli'ga.ţiuni pe care le
ti'~~l~~da atitudine a poporu- timp de pace ~i abdominală tn comorilor româneşti ce se aflau în
Este oarE) legitimă ~tă a.vea faţă de România. Gratitu·
~dez in fa~ ,Primejdiei, timP. 4e zăzboL
\ .(Continuare in pag. 4--a)'
Moldov&, .. ispkit din. nou minţile pretenp.e pe care ~-&u însU§it-o

um le.am inrredir lat
.nOS',r
rADit

I

tez!!Iurul

>

Mascarea

. eor ... pe

sufletul unei natiune
CO-l

y

mare
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·fAbiI!""""'~",..::'w~ [Jmrpunerea creacă,ofJilor
LA ClllNllEIMIA "JIHIAUA" de
. IlrJ,ma
. 1tJ la ta mercial

Starea

seu~a nat~ J'dor

Suntem inform&~l (;J.
cJ.2ute în ult •.ne.e
n'au s.tricat culturilor de
~', ,ele mai multe re~,.uni
e copt şi sec(?ratul Va .rleep,
vreo z~e zile.
Culturile de porumb si
ţele au folosit mult de pe
ploilor.
M ini.'1t I'.TV.Z ..4 Dr1J.H U ....
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eXCC>;i-;;:

Monitorul Oficial din 21 IU11ie male,

care se impun la comersuprafaţa de
teren pe care este instalată cres-

a. c. publică următoarea decizie cial, oricare ar fi
a ministerului de finar~ţe :
Vitele crescute în cadrul exploatărilor agricole, pe unităţi
de suprafeţe de teren până la

cătoria

sau

Numărul

1941. Nr. 2~,

îngrăşitaria..

vitelor crescute pe

unităţi

de suprafeţe de teren
100 hA_, nll !'lA ;mlmn h I"nYVlt>.._ mai mari dA 1 ()() b~L, (,JL~ ~ J1()t
eial, ele considerându-se impuse considera. ca intrând în exploa- Domeniilor~ prin Directia.
Ia agricol.
tarea obi.:muită a solului, va fj nomică agrm'ă a dat 11.,',_"",,,,,...,...

i.

uni Uniunei Centrale a

s;.p p.x{'pptpstu ~r8.,,('i'i.toriile ji fivat, pe l'9.teg<:\:rii de "Vite, pl'in_
îngrăşătorille industriale de alU- tr'o deciziune ulterioară.

catelor A gri-cole pentru
rea, plata şi expedierea

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

de Manilla la Sindicatele

.~.-

MICA PUBLICITATE
Apare in fiecare zi. lUinimum 10 cuvinte
AnunţuriIe în schimb, preţul dublu, iar cel., cu clişeu tarif special. Orice anunţ cerut să apară în altă rubrică decât cea respectivă, se taxează dublu.
Anunturile pentru rubricH~ "CER~~R.I DE SERVICIU" (Mena
jere) nu se pot publica cu adresa" ; exactă. ci numai adresate
Post Restante sau la Ziar.
l

Tel. -l-s.-61-·--,-,D-A-C-I-A-F-E-L-I-X-'-'--T-e-l.-1-S.6-O/

Timişoara n,

cale din jud. Dolj. Bi·''I 1a.·
zău,. Ialomiţa,

Ilfov. '

Boto,<.;ani, lasi. Timi.s
cum 'şi instr~LCţiunil~ de

""'~.".."...

CU'In urm ează a 8e ""''''h~':_
In acelaş timp s'au d.at

zitiuni i ....<;tituti11 nilnr

r.(!TP, ,

.<::fof1ră u<>; lJfanil7i blor"',, î~

'I1{)zite să o predea Gr"trr
rJniunpi CfPr1frale a
lor Agricole.

~ 1tL

str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţa ..,Coronini". )

r"

et t a t O-

l\Iijlocim Încheiere.t înţelegerilor de "ânzare-cumpărare şi de închiriere III1iU"l1n"lIIn"IJIIIII"lItWlIlJllJ"~IIIJJlflllllfll~I:C11
~ imobllelor, în condiţiuI!i foa,rte aVIl.J1tajoase.
CI NE MAT O G R AFE

Filmul este o risipă. superbă de lumini, de muzici violente sau
langunăroase, de dansuri priv.e li~ti de vis! Aspecte reale din
culisele varieteurilol' internaţionale.

-------------------

Incep. repr.3-5-7-9. DUllJ. şi sărbători şi la ora 11 a. m.

iEp,.U21Y"~&c~~:1'flti~Z!~~~

CIIINIIEIMIA "COI~SO"
1

9 .... , 25, 26

cele mai fa,ntastice realiz.ări americane•.

VÂNZARI: Case cu câte 1, 2, 3,7, MOŞII:
9, 11 locuinţe în circ. II, Str. Ovi-

diu, Titu Maiorescu, MoldOVei,
Pummer, Irlanda, Lunei, I l'.
Bontilă, Gh. Asachl, H6ni.;-; circ.
liI: Bulevard Clemenceau, Regent Buzdugan, Eneas, 3crobişte,' Crişul, Cavaler Martini;
circ_ IV: Strada Şincai, GaIu;
Fratelia, centru tramvai; Buziaş,
cu restaurant, grădină, sală de
mese, locuinţe, pivniţă, lângă
J

parc.
Pentru

anunţnrile a,părute

50-90 jugăre HerneaCapitol: "Cine a ucis".
2 jugăre, hotar Moşniţa-' Thalia: "Iadul Ingerilor".
Nouă. Loturi: 152, 176, 191 stj.
Apollo: "Fata mea e un
patraţi lângă gara Fabrică. Oca- ger".
zie rară: Moşie 52 jugăre arabil,
Corso: Buffalo Bill
lângă gara Strehaia, jud. Mehe- pieile Roşii.
dinţi, cu conac boeresc (vie, in,
orz, ovăz, grâu, porumb, zarzaCadouri şi articole casni~
vaturi, 20 jug. pădure de 22 ani,
În
partelan şi s ti (II la
exploatabilă, drum petruit. bun
pentru orice vechicol,

cova;

l.

în acest cadru a se adresa la. "Dacia Felix",
telefon 1861.

HSUl

__

SCHUSTER
Timisoara 1., SIr. Lonoiici~.
rJ.

_._-.=.-_lIi&~l!UIZ&

bucătăreasă Dr. Krausz DE V ANZARE o casă nouă cu etaj
Str. Paulescu No. 2. (Casa
şi atelier. grădină de flori şi leLinoleum).
gume, în str. Honig Nr.l1, ~is-a
vis de gara Fabrică.
TUTUNGERIE Modincea, Bul. Regele Ferdinand 3, caută pentru
imediată angajare, dactilografă CAUT cameră mobilati în Cetate,
cu intrare separată. Adresa la
cu practica. De preferinţă să
cunoască limba română şi gerziar.

ANGAJEZ

r.

LA CIN EMA

AI~OfLlO

mană.

Al\1 DEPUS UN PREMIU DE LEI
5000 în cancelaria d-lui dr. Sava

L In vâltoarea, t<mmtelor.
2. In ghiarele Cuguandui.
3.

Răzbunarea, Metisu~ui.

4. Vin Indknil.
5. Săritura fatală.
6. Dinamita.
7. Duelul morţii.

PROFESOARA, dau lecţii de pian
şi meditaţii _ pentru cursul in.

SCHM~D'

Fetil~

ferior - la orice materie. PreteJ1ţiuni modeste. Adresa la ziar.

mea e UD

Iorgovan, str. Cavaler Iacobici
eu
Nr. 2, pentru găsitorul cinstit,
RALPH ARTHUR
care, in zorii zilei de 17/18 Iunie
şi GERALDINE
a găsit intre Piaţa Axente Sever CAMERĂ mobilată cu intrare
şi cafeneaua "Palace", o broşă
separată, baie şi toată între- Un film în care generaţia de
pătrată, cu diferite pietre mici,
ţinerea de închiriat, strada nu poate inţelege
colorate.
Mercy, Nr. 7, enaj 1.
de azi.
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LAC I N '1; MA" C____
A_P--.;I--.;;T;......O~L=--"
In acest film
vor:ba

de

misterioasă

a
Kreuger .,regele ehibriturilorJ'
O interpretare est:'
lentă!

cunoscut în rolul
senzaţional ,) 11 d

Stiss"

Repr. 3-5-1-9.

Dam. şi sărbători.
ora 11 a. ro.

!eutur

Ln
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U~aU~~i dV~~~~:i (~~:~\~tă Functio!l~rii~ţlni~ipiuluiTimisoara
presei a01erh:ane

Cu p

rPuOIU I ger01ano-so-vielic:
,,_L

. 26

•

(R~d?r).

.~:l(;IW~"" agenţlel "UNB

ale Rusiei, "New-York
Drul)' News", constată că Rusia.
Sov~etică cu mult mai despotică,
decat se pretinde că ar fi Germa
nia. Ziarul atrage atellJtia cititorilor săi asup"" f ptul'"
~ ~
,
.... a
w ca In
oQ.Cu} unoi -vid..orii ... lui Okiliu,
Europa ar dev'
',.,C
oăci d eru. comurus '3.,

centrelor autorizate
pentru colectarea lânei.
Ministerului Economiei Nationale
la cunoştinţa. generaLă
cu art. 5 din de-

No. 1706 din 1940. miaeconollllel naţionale a autourmătoarele

colectare a lânei
· Uniunea agricultorilor din
Arad, str. Ion Calvin No.
Sindicatu! agricol Alba.,
Bacău: SindioatUil agri_
str. 10 Mai No. 1;
.,,",\II""'~W· agricol Baia, FăIstr. Primăverii 1; Bihor:
Crişol, Beiuş; Braşov:
agricolă SăSească, BraMihai Weiss 13; Brăila:
agricol Brăila, BrăJ.la,

No. 2 i Buzău: Sindicastr. Nae
· No.25; Botoşani: Sindi. Botoşani, Botoşani;
Uniunea sindicatelor agri~
. Constanţa: SindicaBuzău, Buzău,

Constanţa.,

Te •esromo
fi

Constanţa,

cel Mare No. 69, Cogea.Negru-Vodă, Cerna~

CiJvurlui: Sindicatul agricol
· Galaţi, str. Domnească
Dâmboviţa: Sindicatul
. Dâmboviţa, Târgovişte:
.'-U(;UC&Ill'. agricol Dolj, CraioCarol No. 3; Dorohoi:
agricol Dorohoi, DoroSf. Spiridon No. 1; Făgă·
sindicatelor agricole,
Fălciu: Uniuenea sîndie8.Hw,i; Gorj; Uniunea
agricole, T.-Jiu, ca.iea
2; Hundeoara: Uniunea
. agriCQle. Orăştie; laloSindicatul agrkol Iaiomiţa,
B-dU:! Brătianu 5; CăIă~
'.'8.n<larei," las1: ""lD~
'"
! a,gricoi Iaşi, Iaşi, str. ArcuI; lliov: Uniuenea sindica,!gri?DJe, Bucureşti, şos. Re~
:.21dinand No. 2 (Colentina);
. Sindicatul agriCOl Dolj,
T.·Măgure1e; Neamţ: Sin~

agricol Neamţ, Piatra~
Olt: Sl'n"'l'catul
agn'col Olt,
'"
.~; ~ova:
Uniuenea sindi~

col Putna., Focşani, B-dul Petre
Carp 33; R-Sărat: Sindicatul agricol R.-Sărat, R.-Sărat str. Victoriei
84: Roman: Sinrucat:U agricol Roman, Roman, str. Cuza-Vodă 46;
Romanaţi: Sindicatul agricol Romanaţî, Caracal; Severin: Sindicatu! agricol Severin, Lugoj, str. Caranse beş 32; Sibiu; (Cooperativa
Oierilor Poiana-Uniuena sindicatelor agricole), Sibiu, str. Abator 5'
Târnava-Mică: Uniunea sindicate~
lor agricole, Cipău, gara Cipău;
Tâ.rnava-Mare: Uniunea sindicatelor agricole, Sighişoara; Tecuci:
Uniunea sindicatelor agricole, Tecuei; Telcorman: Sindicatul agricwtorilor Te1eorman, Roşiorii de
Vede, str. Mărăşeşti 46; Tulcea:
Uniun-ea sindiretelor agricole, Tulcea, str. Isaocea 22, Babada.g; Tutoca: Sinrucatul agrkol Tutova,
Bârlad, str. Regală No. 33; Turda:
Sindicatul agricol Alba, Alba-Iulia;
Vaslui: Sindicatui agriCOl Vaslui,
Vaslui; Vâlcea: Uniunea sindkateIar agricole, Băbeni; Vlaşca: Sindi.catul agricol Vlaşca, Giurgiu, str.
Principele Nicolae No. 133.
Centrele de colectare din jud. Argeş, Muscel, Câmpul'l.lllg-Moldove~
nese şi Rădăuţi se vor publica ulterior. Lâna producătorilor din
aceste judeţe, unde încă nu s'a infiinţat un centru de colectare, se
primeşte insă imediat şi In centrele
deja infiinţate.
Se reaminteşte tutuTor producătortlor din intreaga ţară, că sunt
obligaţi să predea lâna, potrivit
dispoziţiunilQr decretului-lege No.
1706 din 1940, până cel mai târziu
IA. g1 AUsru!'lt 1941. la centrele de
colectare ale Uniunei centrale a
sindicatelor agricole, care este singuxa în drept să eolecteze lâna.
Se atrage atenţia, că acei care
vor vinde sau înstrăina sub orice
formă, precum şi acei ce vor eumpăra sau dobândi sub orice formă
lâna, contrar dispoziţiunÎilor decre..
.
tulw-lege
CItat, vor fI.
sancţionaţi
cu pedepsele severe prevăzute de
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impOfJlantă conlefJinţii administ'lJatifJăl
fl>fJe#ecluta jud. fjimiş..fjofJofltal·.

Eri, În sa.la de şedinţe a Prefec- nu pot fi duşi la munca cimpului
turii judeţ.ului Timi~-Torontal, sub şi cari nu pot fi lăsaţi acasă sin~
preşedinţia. d-lui prefect Colonel gud. Asemenea cămine, conform
Alexandru Nasta, a. avut loc o im- dispoziţiooilGr date de MinisteruJ
portantă conferinţă admi.nistrativă Instrucţiunii, urmeaza. să se infiin·
In. care au luat parte toţi pretorii teze În fiecare comună rurală.
Cu organizarea acestor ciimine a
din judet.
Intre altele, s'au discutat diferite fost însărcinat Inspectoratul şcolar
chestiuni cu caracter administrativ. judeţea.n.
Cu această ocazie s'a predat preIn cadrul conferinţei de eri, d.
krilor ordonanţa comitetului jude- prdect eolonel Alexandru Nas1;&, a
ţf'an agricol referitoare la seceriş
dat dispoziţiuni d-lor pretori pentru
,i org~mizarea braţelor de muncă
a fi inştiinţate şi autorităţile comuÎn vf>odrrca strâ.ngerii recoltei.
S'a discutat a.poi chestiunea că nale despre iniJinţarea. acestor că.
mlnel:>r de vară pentru copiii cari mine de vară..

La sfârşitul conferinţei s'a discutat problemaaprovizWnării poplJot
laţiei rurale cU articole de generali
necesitate pâ.nă la. DOua :recoltă.
D. prefect ColonelAJexudrw
Nasta, il dat, d-Iol' pretori, o serie
de instrucţiuni ce urmează a fi.
aduse şi la CW10Ştin1& autorităţilm
comooale. D. prefect a stăruit pentru o cât mai buni distribuire a articolelor de primă necesitate pentruca populaţie si. nu sufe... nici lUI
neajuns. Fiecare locuitor .trebue
să-şi p~că cantitatea ce t ee
cuvine de zahăr, ulei comestibil etc.
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ABDN<~~NTE: Pe un an mânească ce s'a dat în aceastJi. co- săca.ră, ovăz, porumb şi minl de
_ ()(lO rei; pe şase luni _ 300 mună. în onoarea fo~tilor prizonieri grâu tip popular s'a prelungit
lei; pe trei hmi -150 lei; pentru rom5.ni originari din Banntul jngo- până la data de 30 Iunie a. c.

instituţii de Stat şi întrt'pl'in- slav şi de pe "alea Timocului.
uf'r! particulare _ 2000 Jei.
--o-oIn str. Preyer s'a găsit un sac in
Pentru întregul mate:-ial RIJă· care se afla o nama !,'l U IJnJUV-"~
rut în 'lcest ziar _ fări semnă- de damă scumpă, care a fost depus
tură sau cu pseudonim _ ras- la biroul judiciar de pe lângă
Iln!lde n'Jmai d. Const. 1. S1>efă- Chestura poliţiei. Pagubaljul este
~escu, directorul nostru. ~re e invitat a se prezenta la. biroul poli.('ţorlat~ şi girant respo1lsabit ţiei judiciare pentru a~şi recunoaşte
-olucrurile.

Toţi cei cari n'au făcut încă aceste declaraţii, le mai pot face
până la data. amintită..

--~~""~Din partea Asociatiei bruta.rilol
din localitate, sootem ruga~ ai
a.tragem a.tentia bruta.ri1ol' c:i P
datoria. să respecte preţul maximal
e.\ pâinil, a.~a. cum a fost stabilit 41
către Primărie, chiar şi atunci ~4
fabrică pâinea fără. amestee de
mălai.
Nici un brutar, deci, DU,
-o-- .
d
Oficiul de aprovizlOnare e pe poate lua mai mult de Ulei pent1'a
lua' r:Ta~ Prefectura J"udeţului Ti~ o pâine de '%00 &rame. Cei cari Dii
.oT
t 1 adllce la cunos respectă prl'1urile maximale. vor ti
mlş- oron
"
tinţă
celor ainteresaţi
că terme- dati in judecată pentru sabotaj.
nul pentru facerea declaraţiilor
despre cantităţile de grâu, orz,
- o - Tim.işoara.,
Chestura poliţiei
>-
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pe altarul Patriei noastre
pet suma. de un milion Lei ~
tru Î1l7IeStrarea. unui spital la Ti....
lllÎŞ()&ray în care să ~
vind.eca.rea rănilor sfinte ale eroilor noştri,
cari t.,i
___ x ..a ....
- ~ ......
gele pe fronturile de luptă, peo..

,

i.t__ • • . . __ " ,:

r!a.ns.

şi supremă jertfă

Domnule General'f '
sa fIe mternaţl erOil Neamului. nemărginit entuziasm, au rupt
EUGEN POP
E un gest care grăeşte dela din bucata lor de pâine punâlld Primarul ~Iunicipiului 'TImişoara
sine, un gest pilduitor, care tre_
bue să găsească imitatori în toti
bunli români.
,..;
.
Cu această ocazie d. primar
perle;
Fmncisco
CiZa.:
Arie
După cum am anunţat~ d. AEugen Pop, a expeiliat d1ui general Ion Antonescu următoa drian Cirţiu~ cunoscutul tenor din opera Arleziana.. G. Verdi:;
care a cântat la Opera Română Arie din opera R-igoletto (BaJ.at\
rea telegramă :
şi la Radio Bucure§.ti~ va da în ta); G. Meyerbeer; Aruf
Către
sala
Palatului .Cultural din lo- opera Africană; F. 8chub·ertJ'
CONDUCATORUL STATULIJI
calitate,
un concert de propa- ~,stătUlcheny Hi.nduUed; T .. Bro-l
BUCUREŞTI
diceanu: ,,0 săracă bămiiţetJrO:
gandă în folosuZ refugiaţilor.
Fericită, pentrucă a lYltut
Concertul
se
va
ţine în seara nq"; T. Barbu: Doine din B~:
ceasul învierii în care a început
nat: "Cătănioară bă:niiţ~:
rblwiul sfânt pentru desrobirea. zilei de 26 l. c. oreZe 20.30" a- Emil Moniţa: ,,La fântâna eu
vând
următorul program: T.
Neamului, dus de mândra si vi·
gă.leată"; G. Mass6flet: Arie
teaza noastră Annată. 31â.turi Brediceanu: ,'pe sub flori mă din opera' Manon: nVÎS'1.lP; dj
de glorioasa armată germană.) ZegălUlf'; Călin Pintea: ,,GZuju- Puccini: Arie din opera T080lJ
stlb conducerea omului provi- le, mâi Clujule"; Paulo Tosti: şi alte balade §i 1'omanţe ~
denţial dăruit nouă de Atotpu- Ideale; Franz Seltar: ~$va", anesR
!
ternicuI, - toată suflarea ro~ rie din opereta Frederica;
Numele
âlui
itdrbn
'Oiiţift)
mânească Vă înconjoară. cu cele lohann Straus8: ,p noapte la
ca.re a mai câmfat in localitatel
mai adânci şi sincere sentimente Veneţia. Voevodul Ţi.ganilor".·
este o garanţie asu~ ~
Doine
din
Ardealul
oC'U,/Jat;
G.
de admiraţie, dragoste şi devotament. gata de orice sacrificiu Bizet: Arie din Pescuitorii de artistice ~ {J concertuluf..
_.~.~.:. ~
~.~.

~':I'o?,ra.,

_

D. Ioan l\lateÎci, notarul comunei
Remetea-:'Ilare. s'a prezentat, eri,
""'S,",, le
În audienţă la d. pref~"" Colonel
.....00 ,Pl....,..,ti
str Dom- acest decret-lege', lâna destinată în AIl'xandro Nas4-~ căruia,
""".. cu acea1::i6
~~,.,.
; Putna: Sindicatul agri- primul rând nevoilor a:rmatei.
.... un album con___
stă ocazie i-a predat
ţinâ.nd fotografii făcute cu prilejul
. " TimişOara., II. Str. Ştefan cel mare 10, 8~a deschis: marei manifesta.ţii de infrăţire ro-

!estaurantul MUREŞAN Gh.

gen. An'onescu de către d. primar Eugen Po

Aprec.iind .cum se
ro?de sânge. Im/JJ..U
mentullStorlc, pe care îl tra- pl<1răm Cerul să VA h;~ecuvm'
eşte ,Neamul Române~c, _<lin eli· ~. având nestrămutata cunp~ cand_~ta R,?mana a por- ~gere că., astfel veţi. putea
ruh.lupt~VlteJ~:~ pe;tru ~es.- fauri~ ~nia. fericită tuturor
ro lrea asara IeI ŞI UCOVllleI, Romanilor.
f
.
.. Prim ~ . .
.. ,
I
un~l,onarn
aneI muruC1PlUn această înălţătoare stare
lUI llnuşoar~! au rupt <1l~ ou- smleteasca, IUllCflOnaru lUunlCI~
cata lor de pame pentru a da un piului Timişoara apreciind 00m.ilio.
n lei pentru. înzes.
TUn
mItr.are, la vârşitoarea impo'rtanţă. a zilelor

"jut?r

nR. ('()n'~~aptlOOt;;
t<:; Lian:; ;sunt.
~ ~ ~ ~nsdt:UcţiadoelfurHo1PUe~r~ ~. - t ~•
s'ar prăbusi'
Euro a .~. n ar mal ra~ne 10
. P ru lC. altc~va de.cat CO~
~urusmu!. ChIar ŞI. Anglia. ~r fI
m acea:sta eventualitate, faţa de
comumsm, iar rep€reusiunile în
America, ar Ii imense.
,v:.I~1ViiILtu1 apărării demoIn conseci~ţă. - încb.ee zialume, urmele lăsa tE' rul - AmerIca nu trebue să se
în Finlanda, sunt încă an?,ajeze pe calea acestui războlU, în care n'a intrat până. a·
cum.

funcţioneze

au darUit un milion le. pt. inzestrarea unui spital
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Un eren al DuiDli~i rumân~~ii ~ in loale biserici'le din
A n~~;tri
1· n.n"mnl')!ml~lIl· ) Jl n"i!r2 .A\.Wn.1fi"il
1:-11 .. H

tlJlJ"lJl.'"

26. (Rador.) - In
legătură cu marea victorie aeriană.
obţinută de loootenentui
Horia.
Agarici. din s\'ÎaJia română, citată
, de comunicatul cartierului general
al 1orţelor armate germano-române, ziarul .,Ordinea" din capihJă, aduce nrmă.toarele amănunte
mf'dite:
Din rânduJ albastrelor noastre
aripi. se inalţă astăzi in lumină de
~tejie, locotenentul Aga-riei Horia.
Pilot inceroa.t deplin, stăpân pe
~ ...vJonwui l!N\u de vanatoare,
locotenentul erou este în vârstă de
bumai 27 ani.
A plecat pe front cu unitatea lui
de vânătoare. in prima misiune ce

t+... ••.•.•• •••• •... .. .•.......... ...
Darul' unor
modasJi
fu~cUenir~
n

l\1anevrând cu iscusinţă. .,picând"
şi .,redresând" lovit in plin pe inamic. Locotenentul Agarici a reuşit
in câteva minute să doboare in
flăcări trei avioane inamice. Celelalte au fost puse pe fugă.
Absolut teafăr, pilotul şi-a continuat apoi sborul spre locul destinat.
Astfel a fost înscrisă., prima victorie aeriană românească.

BERLIN~ 26. (Rador). EpiscO'patul german a trimis, la
24 Iunie) pTeoţiZor tuturor paTOhiilor un mesagiu~ în care arată că lupta împotriva Uniunii
Sovietice) este O luptă pentru
creştinism a lumii întregi.
In predicile lor de Dumineca
viitoare, preoţii. vor arăta că
în Rusia bolşevică creştinii au

cr

goane.
In cercurile catolice
toare) se crede' că
german va exprima
lui, în curând~
Germamia) va sprijini
vântul şi CU fapta"
tă împotriva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- - - - - ....- - - _. . . . . . .'...................._ .... 1

Comunicatul . înaltului comandalnent
al forţelor armate germa
Alte atacuri au fost îndreptate contra instalaţiilor portuare, din estt:.a.rele fluviilor Tyne
şi tfess şi impotriva aerodromurilor din Sudul Angliei.
l'crmaţiuni putetr.'luc.e de aviO'lue de bombardament germane, au aruncat bombe de calibru
greu, asupra bazelor navale eng'~ze dela Haiffa, în noap~a de
:?4 Iunie.
Cu prilejul unui atac exacutat
de avioane de bombardament
britan!lce, escctrlate de o formaţie de avioane de luptă pe L~ri
toriul ocupat, au fost doborîte
l:i :ivioane engleze în lupte, pe
când doal au fost doborîte de
artileria antiaeriană.
AVioane oritanice, auaru,1 ' ;at

Berlin, 26 (Rado.r). - Inaltul
coma.n<iament al. forf€lor armate
germane comunică :
Pe frontul de Est operaţiu
.cile armateI, av.iaţiei şi mal'lllCi
impoui\!a iorţelor armate sovietice, au avut o d.:.siişurare aLU
U j U il ~Hli
,
, il 1. i3 tJ ~ ~ ti U împotriva fOlţelor armate s:l"ieBUCUREŞTI, 25. (Rador.) - D. pământ al basarabilor şi al marelui de favorabilă, încât ne i>uten:
aştepta la cele mai serioase sucministru al apărării naţionale a pri- voevod Ştefan cel Mare.
Convinşi că lupta &cea.sta este cese.
mit ~ătoal"ea scrisoare:
In regiunea maritimă din ju
numai un inceput pentru desrobi·
J).le ministru.
rea fraţilor noştri, vă rugăm să ru! Angliei, avioane de bcmbarMal mulţi funcţionari ai unei in- binevolţi a primi d-Ie ministru asi- Gament au distrus pe C(Y:l~ta de
răsărit a Angliei, două regate cu
treprinderi semi oficiale, Îndemna.ţi gurarea respectnlui nostru.
Trăiască majestatea sa regele, o dep1asa.re totaLă de 11.00 tode frumoasele sentimf'nte naţiona
llsteettre animă astăzi intreaga trăiască armata română, trăiască ne, care făceau parte dintr'un
suflare românească, ne permitem a d. general Antonescu, conducătorul convoi, şi a bombardat cu bombe de calibru greu, lovind în
stafull1i român.
vă ruga să binevoiţi a accepta moNca.vând
posibilitatea
să mulţu plin, două vase mari de comerţ.
destul obol în sumă de 5000 lei, dat
Noaptea trecută aviaţia a
mească pe altă cale d. ministru al
din toată inima pentru ostaşii 'fării
in!:talaaparării. naţionale aduce viile sale bombardat cu succes,
n088tre.
mulţumiri acelora cari in anonima- ţiile de răZ1boi ale portului LiVi rugăm d-Ie ministru să bine- tul lor dau dovadă de atâta mo- verpol. Bom bele şi-au atins ţin
voiţi 8 primi urărilE" noa~tl'fi de
destie dar in acela, timp arată că ta, jovi~d m'lgaziile cu provizii
victorie, în această gres luptă înce- sunt anima-ti de sentimente de o şi alte instalaţii care au f03t inpută pentru reocuparea sfântului inalta valoa,re patriotică.
cendiate.
::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'

Pontr

tine pred[cl ară~â

Dr~soana bof:21Cică (Ofi~ra

...&1--... . . .

i-a fost încredinţată, s'a distins cu
df'Osebire.
Asupra felului in care a cucerit
cele trei victorii aeriene intr'o singur~ luptă, se relatează următoa
rele:
Locotenentul Agariei, singur la
bord, se indrepta în sbor spre zona
frontului unde trebuia să ducă
avionul luat dela un depozit.
In drum, a intâlnit o escadrilă
de şase avioane in3mice, ce se pre~
găteau să atace un oras românesc.
j<'ără să aştepte o Clipă, a d1"schis
focul ucigător al mitralierelor.
Lupta a inceput: unul contra
şase duşmani, cn forţe mult superioare.

BUCUREŞTI,

se vor

~S'I~~il·' '~·rii ~~~~f~~

w

bombe explosive şi
Vestul şi Nord-Vestul
llJe~, în cursul nopţ~
PDfiulaţia civilă a
plerd'::1'l, mai multe
fiind omorîte şi rănite.
înregistrat însă ,nici o
miliiară sau de natură.
că. Avioanele de \I><f,~,m,.
noapte şi artileria navaJă.
CiO;-ît trei dintre avioane!:
ni ce ata<:ante.
Avioane sovietice
aruncat bombe
lor de locuin,ţe din
nigsberg. Atacul a f;m,' _ _
me cu deosebire, printre
nipl'ii de mzboi. Mai linII''''' ••
diri au fost distruse
riate.

(Continuare din pag. I-a)
tot timpul Rusia însă B',
dinea era <feei apru·(ilil.C;.. In rea, pectat acest elementar
litate eXlsta. un atievarai; schiUlJJ al dcpozitului. In1~relbuiJlta;J1rmJJIVI
de scrvjcii~ pentrucă I{usia avea. rul rowâuesc dela ..... "'Wll'.._
îaiă de noi însemnate angaja- tru ale lr interese,
mente isvorâte din marile sa~ri numai că au scăpat de
licii pe care le făceam pentru a-l mai păstra, dar au WWI.I'.\1I1
între~Înerea armatelr sale aflate în acest chip am
pe teritoriul românesc. Din acest drept cuvânt 1;1Jl1111'"
pwu.:.. ac vooere prIVIta pretell- prwnut .forţat dela
punea ridicată de SO'viete~ ea ne Modul lor de a proceda,
apare nejustificată.
problema în adevărata ~
Sa păşun mai departe şi . să oi. Taxa de păstrare nU
adJmtem ca intra<le\'ar datorăm pretinsă pentru aunl Ul"l.'.'IIDnl'ocr"
.l~u.si'ei taxa. Cie ltast1'are. Adrni- la Kremlin, după data
!-and aceasta iporem, se naşte o şi întrebuinţării lui de """'W,'A__'
\i alorlle ceJefalte afl:III.
Jlouâ întrebare: poate fi lto<!nâmotive, dintre cari 17 în secto- nia o';';'Iigată să, plătească ţaxa Sudllaia-liassna. vor fi
rul unei singure flotile aeriene. tim momentul del'Wlerii şi pa.nă. mtei taxe de pastrare
In numeroase puncte liniile in dipa restituirii valorilor'f De- mai mică. decitt a aurului
.
slgm· cil. IlU. Nouă nu nÎ se poa- mai pentru timpul de YD~'''_'-'
ferate au jost d~t:~e. r:e~e- te llulHUle calcularea taxei decât In scnimb, Rusia este v,,··.·'.....
menea au fost mmunte gan m-. r'·enhu timpul cât am consimţit plătească. României
tregi, cu toate instalaţiUe lor.~::J, ie'i.aurUl să rămâJlă la ~Ios- prumutuI forţat 4YIl~trIW{at~....
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f C{h'd. Ve indată ce l-am reda- bânda care se va stabili .
m:.:t, şi :Savit:teio 11'1 ni I-au re mall acord. Scăzându-se
ROMANIA
stituit, orice llretenţhme pentru păstrare calculată pe
}[,inisterul Justiţiei, Direc{iunea I restul ti:mpului este nulă. ~i în mintite din totalul
Judiciară
ttrul acest.a bxa va trebUi 80'- Rusia va rămâne cu
cotită pentru stocul metalic aI debitoarea României,
~ li b 1& ca tiu ne
Băncii N.aţionale. şi bij~terîile să-i plătească restul.
•
ItI. S. Regma l\Iarla pe tunp de
D. Florea V. Incer zis şi Pe· un an (1917) iar pentru celelalte Pentru fidelitatea rPDrod:li1l
trache Paraschiv, n2.scut in: valori numJ..Î pe 5 hUlÎ (1 Au- ~un dat argwnent&ţia dluii
maşcallu, la cele obicetal
Bruila, la 2 Aprilie 1BCD, domi- gust
3.1 Decembri~ 19~17).
lUO'Soova.
ciliat în Timi<:,oara, functionar I Insbr!;at, să. c:onslderam .cl
Noi credem, şi rut.Ui1.1ruu~
,
':r
~
pretenţiunea Sovletelor este JUC.F.R., str. Iancu Vacare~cu i stă si că noi le datorăm taxa tot sufletul, că, la cele _It,"II",~
No. 26, a făcut cerere acestui ~ventî-u pv.strarea tuturor valori- de cercurile moooovire, VI
Minister de a fi autorizat să lor, din ziua depunerii şi pâ.nă în vrem1m să li se răspundă.
schimbe pe baza art. 1 numele' cliva restituirii lor. Aeceptar{,3. argum~nte, ce nn vor maI
său patronimic de Inc~r in ace- acestei situaf,:iuni presupune .P~ să ridice nicio replică.
(,,Argus"). .
TII·
la de Paraschiv, spre a se numi strarea intactă a tezaumlll1 In
Florea P. Paraschiv.
~
U
Ministerul
aceasta,
conform art. 11, spre ştiinţa a-It ....
d
.. ,,"(1
.
.
f
W,:'
Rf[2Sll.l~
~L·!
fit,tr~
ce1ora can ar VOI sa aca 0p021- •
•
• •
•
te line
ţiune în termenul şi conditiuni- AMSTERDAM, 26 (Radro).\da
1 ~t~lti~Ird lIre J L~ ,
necoA'II a e 'le razlJU"
le .pre~azuU: de alm. II .801 ZISlJ- C,{lres~den~ agenţlel,D.~.~.
Ministerul de fmante II
IUl artIcol Şl de arl. 3 dm legea anunţă dupa "fteuter' ca, JIl l'R-t că. aool't credit va a.ooJlf';
asupra numelui din 8 Aprilie cursul desbaterilor din Camera vo'1:le. pe timp de treI 10JIl
1936.
Comunelor. s'a votat nn credit t7Jla.

'Atacuri
vio!ente
ne
frontul
oriental
tlumeroase
sO!dGti
de
Ber~

~ări,
!ov~et~cJ

fe~~ta $]

'upia

26 (Rador). - l!"orma.ţiunile avi~ţiei germane care
operează pe frontUl oriental, au
intervenit, i.n ziua a treia a ostilităţilor, CU efective foarte !lUmeroase in luptele terestre şi în
mai multe pW1ete, au deschis
drumul trupelor, sdrobilIld rezistenţa inamicului.
Nu numai avioanele de luptă,
drur şi cele de vânătoare au atacat carele de luptă inamice, pretutindeni unde aeestea au apă
rut. Cu un egal succes, ele au
atacat mari cncentrări de trupe,
aruncând bombe şi trăgând cu
armele de bord. Numeroase coloane de aprovizionare au f~t
deci:mate, iar şoselele sunt hloeate, de sfărămătarile vehiculelQr•.
Avioanele care au făcut operaţiuni de recunoaştere, au in-

format trupele noastre, \l.(;; situaţia inamicului în taţa lrontului genm,n şi au zi,.dăl'n~cit
reacţiullile pe care inamicul SE
pregătea să le deslănţue.
Lovituri puterUlce au fOGt date împotriva caselor de aprov,,·
zionare al inamicului.
BERLIN, 26. (Rador). - In
ziua a treia a df'sfc':;urării ostilităţilor pe frontul ol'iental~ a'Vwanele germane de luptă, au
dat noui atacuri violente asupra căilor ferate şi a materialuluiinamw. Pe o singură lInie
ferată~ 17 trenuri au fost lovita
?i în parte incendiate. Toate aceste trenuri erau tixite cu soldaţi şi cu vehicule.
Au fost)
deasemeni, ;JistTUBe de mai
multe bombe numeroase loco-

..............................
Lucrătorii

11mericLni
io pragul unor Douigreve
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In," I!D milinrd,,-1l~~e Sl"tt~",~'I
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publică
v

WASHINGTON, 26. (Rador) Sud) să proclame greva pe ziua
-Corespondentul agenţiei D. de 1 Iulie) dacă proprietarii nu
N.B.· coml.fnică:
Sindicatul minerilor ameri- consimt să le majoreze salariiccmi, a decis ca lucrătorii din le aşa cum au făgăduit în mai
. minele aflate în statele dela multe rânduri.
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