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ION DODU BĂLAN 05.10.1929 – 06.05 2018 A plecat dintre noi, în lumea veșniciei, cel care a fost
profesorul universitar doctor Ion Dodu Bălan, scriitorul care a reușit prin eforturi și riscuri demne de
un adevărat patriot român să rămână în istoria literaturii române, a culturii românești prin eforturile
ce i-au adus satisfacții sublime și prin restituirea operei celui care fost poetul neamului, al „pătimirii
noastre”, Octavian Goga.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

2.07.1504: Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, devine domn al Moldovei. Va domni până în
1517 și va fi succedat de fiul său, Ștefăniță Vodă.

***

3.07.1759: S-a născut Petruș Sigerus, botanist din Transilvania.

***

4.07.1957: S-a înființat, la București, Arhiva Națională de Filme.

***

4.07.1911: S-a născut Victor Nadolschi, astronom român (d. 1996).

***

5.07.328: Inaugurarea oficială a podului lui Constantin cel Mare de la Sucidava (Corabia), construit
peste Dunăre, de către arhitectul Theophilus Patricius.

***

5.07.1833:  S-a născut  Visarion Roman,  publicist  și  om politic  român,  membru corespondent al
Societății Academice Române (d. 1885).

***

6.07.1413 – Prima mențiune documentară a Episcopiei Rădăuților.

***

8.07.158: Data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superior.

***

8.07.1392:  Menționarea  prezenței  monedelor  emise  de  Țara  Românească  în  cartierul  Pera  din
Constantinopol  („perperii  de  Valachia”);  era  atestată,  astfel,  circulația  monedei  românești  în
comerțul internațional.

***

9.05.1520: Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o „hotărnicie” – se referea la fixarea
hotarului dintre Țara Românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei.
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***

9.07.1941:  Armata Română încheie  operațiunile  militare  în  Nordul  Bucovinei,  atingând granița
existentă între România și URSS în vara anului 1940.

***

13.07.1928: La concursul  automobilistic  de la Monthelery din Franța,  Matei  Ghica stabilește 8
recorduri mondiale.

***

16.07.1920: „Acordul de la Spa” privind reparațiile datorate de Germania puterilor învingătoare din
Primul Război Mondial. României i-a fost repartizată o cotă de 1% din totalul reparațiilor germane și
10,55% din cele orientale (de la Ungaria, Austria și Bulgaria).

***

17.07.1821:  Lupta de la  Slobozia.  Cetele de panduri,  rămase fără Tudor Vladimirescu,  au fost
înfrânte de turci. Printre cei luați prizonieri se afla și Papa, fratele lui Tudor. Este sfârșitul revoluției.

***

20.07.1514: În urma înfrângerii răscoalei țărănești condusă de el, Gheorghe Doja a fost torturat și
executat din ordinul lui Ioan Zapolya.
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