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DIRECTOR ŞI p.lmHUETAR: 

C~I'd 1. Şle'ănescu 
4,' ~2gini 2 Iei . : .. "Neamul Românesc nu se va 

opri până ce nu va sparge în 
tăndări tot ce .. j ză găzuieşte viata, 
până nu va prăvăli în sânge tot 
ce opreşte dreptul sângelui, până 
nu va da Patriei tot ce este al 
Patriei şi al Tău, Erou necunoscut 
floare nepieritoare a veşniciei 
româneşti , ..... 

BEDACTOARE-ŞEFA: 

Ciura-ŞtefănesCo -
BEDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA.: 

da Em. Ungureanu, colţ. cu 
. Eugen de Savoya,. Timişoara 

p 
/ 

Telefon; 89-36. 
Prol. MIHA.IL ANTONESCU 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri I~ Telefon tipograrJe: 14-69. A pa re I a o re le t 2 
~~~:~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~",,;~~;,,~~~,~.~~~~,~,~~~~~~~~~ 
)Iri 

oJiliei",iafi; ,i doctorii Cifra 
. unioe",sităţilolJ, IăI'tI POStUfJl, ,ă II} 

adfJeseze flJl1f,f3dJflţJei (Jonsiliulu; de 
mini",; . 

a 
ma'rilor pierderi bOlşev,ce 
impresionat si pe eng~ez~ 

) 

Bucure§ti .. 1 (SlR). - Comu-
'cat; Preşedinţia Consiliului 
miniştri invita. pe licenţia ţii 

~ 1octorii universităţilor cari 
lIII!i III au posturi să trimită. de ur~ 

gmtă câte-o fişă. informativă a· 
iaII SJjlra situaţiei lor. , 

cialităţii, starea civilă, activita~ 
tea de până acum, dacă a servit 
Statul şi cu ce titlu, dacă. a avut 
vreun serviciu particular şi ee 
anume, adresa. actuală. ,. 

BERLIN, 1 (Rador). - ,A
genţia ",DNB'~ află că ştirile 
speciale publicate de Inaltul Co
mandament al forţelor armate 
germane au făcut la. Londra o 
a.tât de adâncă impresie încât a 
crezut că trebue ca textul lor să 
fie comunicat cw.ditorilor brita
nici. 

In plus cifrele cu privire la 
pierderile de avioane sovietice 
au fost §i ele publicate. 

Pentru a încerca .. ca cel puţin 
să scadă efectul acestor 8UCcese 
germane, s'a pretins in acela§ 
timp că pierderile germane ar 
fi proporţional foarte mari. 

Aceste manevre britooice 

sunt prea bine cunoscute pentru 
ca ele să mai poată produce vre
un efect. Aceasta e metoda care 
a fost aplicată şi în cur8'ul cam
paniiZor din Polonia, Norvegia, 
Franţa ~ Balcani. Dar ştirile au 
fost desminţite imediat ce fie
care din campanii s'a terminat. 

! ' In aceste fişe vor arăta : Nu
mele şi pronumele, vârsta, stu

. " e ce posedă cu indicarea spe-

Răspunsurile vor fi trimise la 
preşedinţia Consiliului de mi
niştri, direcţia. cabinetului. 

Nu se va alătura nici un aci. 

rn aFnent "fi 'Q,f'te Alte dovezi ale eroismului uerman 
), --!l lJ. 'i ~~ CA·,U,J.'1A - nun- la. adăpostul aceleiaşi baionete 

.~Ul eereallst din 'l'im~oara - româneşti care luptă azi, ală.~ 
,~onat lei 100.000, .. Crucii Ro-. turi de brava armată germană, 

I p', . tocmai împotriva pericolului 
se lapta. vorbind dela sine. nu bolşevic, primejdios întâi celor 
. " rom l:ilZrui asupra gestului pa- bogaţi - însă, n'am 8iUZit până 
h:; triotic tacut de donator - aa.l', la gestul dlul Catina, să se fi 
do; 1, ne·a prIlejuit o mulţime de prezentat Ia. datorie._ Că-cle o 
fi' 'filecţiuni:· . datorie sfântă. _ sau chestie de 
i O-.re, numai d. Vasile Catina obraz _ din partea fiecărui ce
fi" ,i fie, in 'i'imişoara şi în tot ju· tăţean, să vie in ajutorul Ţării, 

~~ţul nostru, în stare să doneze în orice chip _ ai mai cu ose-
, ,Crucii Rmjlu" - in timp de .... 
1 '00' f" " bire când ea sângerează. şi tu 
. ""ta" 1:-

1 
~e?Şl nWIl:al eate o stai acasă, păzindu-ţi bogăţiile! 

rJ;SJmuel •••• 
Cunoaştem atâţia milionari, Haideţi, domnilor, treceţi la 

~omâni etnici sau numai de ce- rând; lăsaţi sgârcenia deoparte 
:,iţenie _ dar cari şi.au făcut - până. nu deveniţi odioşi ! ... 
:cilioan€-le multe în România şi CONST. L ŞTEFĂNESCU 

BERLIN, 1. (Ra.dor). - Cu 
oC8lLia unui atac dat în sectorul 
Luck o divizie de infanterie a 
traversat râul Styr în ziua de 
26 Iunie. 

Comandantul diviziei a a.Ies 
el insuşi locul oei ma.i potrivit 
de trecere pentru divizia sa. . 

Pe malul răsă.ri~ al râ,u101 
erau ascunse forţe ruseşti ex .. 
traordinar de puternice şi .. 
vantgănile diviziei an fOlrţat 

trecerea StyrnIui cu. tot focul 
intoos al opozijillOl' sovietice. 

In timp ce liniile de trăgători 
erau în acţiune. comandantul 
diviziei a sosit la fata locuim 
spre a-şi da seama de progresul 
operaţiilar. 

'" "<:; ....... -0 ............ -....................... ~ ... ~.-.-.~.~.-.. 

• "fi "stat cre,t,n .... 
~~t~EifiJg;ul grOleSC al englezilor Incearcă sa-I Drezinte 

pe bolsevici dreDt cre~tini evlaviosi... spre a 
r~si;~ , aversîunea eny~ezilGr si 'americanilor 
fala de cei mal . crura li atei 

D-sa a trecut inot Styral şi 
a cucerit un cap de pod pe ma
lul ră.săritea.n al ritului cu toată 
resistenţ&. înverşunată a sovie
ţilor. 

In acelaş timp generalul s~a 
dus câţiva lan. în susul multii 
deşi era în câmpul de vedere al 

inamicului spre a alege alte po
sibilităţi de trecere. 

In baza observaţiilor sale şi a 
informaţiilor date de celelalte 
elemente de contact d-sa a dat 
ordinele necesare În vederea tre.
cerii Bului şi pentru construi
rea mlUi pod 00 geni5ti.. ................................ ~.-.. 

Cum au fost distruse 
22 avfoane ruStlli in câteva m~ftute • 

BERLIN, L (RailOI'.) - Un c0-

respondent de război al agentiei 
.. DND" raportează că la 28 I11Die 
UD aerodrom german dela Est a 
fost atacat de 22 avioane de bom· 
bardament sovietice. 

A viosnele atuaDte, 18 au fost 
doborîte de aviaţia germană ~ 
patru de artiIeria antiaerianA., qa. 
că nici un avion sovietie nu s'. Iua
poia.lla bază. 

In momentul când au fost Fem
nalate avioanele de bombardament 
sovietice, o escadrili. de vânătoare 
era gati. să decole'Ze. La aparlţia. 
avioanelor germane aparatele so
vietice au incercat să,..şi 8Chimbe 
direcţia, dar sOl&1'ta lor era Pe.let-

IoHA. La un minut şi jumătate 

după. deschidere. focului primul 
avion greu de bombardament sovie
tie s'a praboşit incendiat. Peste tot 
lupta era angajată între aparatele 
de vânătoare şi avioanele de bom
bsdr&ment. A vIa.torii gel'tlUl.t1i ve-

de&u pretutindeni avioane sovietice 
incendia te care se prăbuşiRU la pă-

mânt cuprinse de flăcări şi inoon. 
jurate de nomi de fum. V ăzduhuJ 
era plin de motoarelor de pocnetele 
mitrallerelor ş.i bubuit-ul tunurilor. 
Avioanele sovietice au fost doborite 
unul dupi altul. După câteva. mi
nute t-oate avioanele 50vietiee erau 
distruse. 

BERILV, 1. (Ra.do-r.) - O drept un stat creştin, spre a li- prin execuţii. Dacă această in- ....... 40-<>4-..,. •••••••••••••••••••••• 

(~t4 oficioasă declară.: sipi prin acest fapt aversiunea f{)l'maţie are tin grăunte de Druuelul de fO"zbol·U nermut!c n." . . Ştirea repetată de cinci ori de multor cercuri ale publicului adevăr în ea - ceeace este 
. ;.qstul 'de radio Londra in englez şi american contra poIi- dealtfel cu totul imposibif-
.• (~ul zilci de Duminică. cu pri- ticei ateiste a SO'Vietelor. atunci ea nu a.r face deMt să f ~ 1 fă 

\lfe la pretinse servicii religioa- Se atrage atenţiunea asupra. se dovedească, că .. numai după. a ied e azi d imi nea ţă 
, .Ie ale preoţilor rosi în cate- persecuţijlor pe care biserica opt zile de luptă, stApânit bol. 
: '1IIl,. din ·MosooVa rugând ortodoxă rusă a ~~t să le şevicl, tremurând pentru vieaţa deasupra Lem berţ!l.1lui 
. :trnl să f~(~ă să bime' in actuala sufere sub dommaţia bol~ • w' 

,Ptă armata SOlVietică. este vid, care, sub lozinca: ,,ReIi-, lor. incep a VOI S&.:acl. a ~ BERLIN, 1 (Rador). _ InsI- Lembergul a fO'St cucerit, astazi, 
. 'i'it']a. Berlin ca u,n truc gia este opium dat popO'nIlui" crede, că fac .con~u w~Ul tul Comandament al forţelO'l' ar- de trupele germane. 
~:oSOlan ser"inoJ propagandei. nu numai că a închis aproape I'US - a cănn credmjă relrglOa.- matei germane anunţă deJa Car- Drapelul german de rIizooiu 
tste un subterfugiu ~otesc al toate bisericile din U. R. S. S') să a fost perse~utată de ac~ti fluturi deasupra citadelei de 
:Irc~agandt'f en~leze de a pro- dar care a "epurat" mereu, dbt stăpini, pe toate căile legale şi tierul general al FUhreruloi, că Luni, dela Ol'ft, 4,20 dimineaţa. 
··ama af't~In Rusia. Sovietică timp În timp, cadrele preoţ.eşti care chiar au incercat să dis- ........................... _" •.• _ ... _ ...... 4>"! '~ !;"<>-.:~.,.., .... ... 

~·~·f~'·'~·~""'-·t·"·I······I······· ••• ::;!=~:=ţă reUgioa-- J ntă 11 diuiZie bcls~anlă 
1 • ore e s O V a e ~ Guvernul Sovietic are. de" -1 ,.,.. d) -

au rupt linia bolş~~vrcă bună seamă. încă pos!bilitat~ IRlfrlU1 U e G~tm~~l 
de a face să se adune cateva mll t· boIşev' Y lâ.n - ta" 

c:R~~SBURG;,,1 (Rador). ~ ,staZaţi4 fortific~t~;. ':r1;ităţi.~e slo .. : de ~~e În biserici, spre a. { BERLIN, 1. (~r) '. For: : Baltic:'oa 
ga coas TII". 

'. mun1Catnl m~lltar Slovac dm vace au ru.pt lumb !:"!amfoe pr- : Ien ft<Cl spectaoolul unui ser· ,ţele gennane care lmamteaza 1 .- t t' t ' 
,1/i1ll'e' t ~ ~. t lt 1 I f f 1 . ,~ . . 'Nd' d· . L' . . ncerCUl1ea. es e a a a'~ 
~ • ' amm.(t. ca tn re a ee, un ront oarte arg §.1 cont~mw 1 ':!ciu reIi~ios pentru stăpâ.nii J' f\pre • or In lrecţia ltuamel strânsă incât nim. i cire a, ac' ... to 
uPăce au cucer,t nu.meroase in- inaintarea.· ~, , bolşevici. şi Letoniei au incercuit O divi- forţe sovietice este sigură. ţOl:> , 
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ECOUL 

Finantarea recoltei c t 
Sâmbătă a fost la Banca Na... nevoie de numerar până ce vor ) ~ec, a,C 

ţionaM o importantă consfăr;u- putea transforma în bani pro- IUMtU'IUIlUiIIIIlIIIIIIilIIIIWIllIlIlIttlIfIHIIruI.J 
stă situaţie trebue să 813 pre- ire la care au luat parto ~ d. du.suZ T{}CQltei. CI NE MAT O G RA 

Suspendarea concediilor acordate 
personalului C. F. R. 

Direcţia generală c. F. R. fa... 
ice cunoscut că~ pe timpul mobi
'lizăTii~ toate concediile şi per
:misiile sunt suspendate de 
:drept~ fără altă înştiinţare sau 
:publicitate specială; in conse
:cinţă, personalul aflat în acea-

zinte imediat la serviciu. general lan Sichitiu, ministrul Institutul Naţional al Coope- Capitol: ,.N>rocw \iJle 
813 esceptează personalul a- agriculturii §.i d. Aurelian Pa- raţiei plăte:;te pe măsură ce noapte:'. . 

!lat in concediu de boală~ la do- nă .. subsecretar de stat. cumpără. La cumpărări după Thaba: Kora. Terry. 
miciliu, la spital sau sanatoriuj S'a discutat jixarea preţului cum e şi natural, vor fi preje- Apollo :. "Cine a. ucis". 
precum şi fllncţionarele mame cerealelor din noua recoltă §i raţi micii cultivatori pentrucă Corso : "Balalru.ca.". 
de copii învoite pentru ~i e- finantarea recoltei în general. se presupune că sunt mai în 8'l(,-

vacua copiii din Capitală. . E de sperat că agricultorii ferinţă decât cei mari. ,Judecătoria 1'Ul'&lă ~ 

ft11111l11111l1l1lHHl1111111ll1ll11llH1111111111:IIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIII1III1I11IIIIIHIJIII!l!IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID =:::::/~nd~:;:!t~T:::i- 8e~ ::;;i~::-;~ 8; ~~tt _____ -:---jU-d.-Ti-·lllJŞ-· -_TO_rfl_ntal.-J 

il:l A tF' II th.IIIE fMI &. C &.1'" 1110 IL II tuelile de producţie. Trebue ţi- tutul N aţiona}, al Cooperaţiei în No. G. 1138/1940. A ~ U~ IVI A I~ F' nut seamă că preţul muncilor a- calitate de mandatar al Statului Publîcaliune de lI'lIl'n~,. 
""I1IHlIIlIll1IlmtllllllllllllllllliIlIlfIlUlIIIIHIIIIIHIIIIIIJJ/IIW~!J/IIUIlIlIlIIIIIIMIIIIIlIHIIIIIIl1111111111111111111'11111 gricole e simţitor sporit. . pentru cumpărări de cereale) 

o comedie cu farmecul ve seliei şi cânt.ecelor vieneze ! 

JlllEUl!ul 
pEste ncaple 

Povestea. de dragoste, a doui. ero itorese tinere. -U:n film pU.n "0 
ha.z şi îneurcătu.ri vesele 1 
O interp.I"etaţie minulla:.;i ! 

MARIA ANDERGAST WOLF ALBACH RETrY 
HILDE HILDEBRAi'SD 

~RETE WEISER RALPll ARTHUR ROBERT 

.,--------------------.--------------------~neep. Repr. :i.-5- 7-9. Dum. şi sirb. 51 la Ma 11 a. m. 

! 

(~h~IIEIM'A "COI~SO" 
Cea nlai strălucitâ. pereche a ecranului 

Nl<;LSON EDDY şi ILONA MASSEY 

în cea mai graD dioRSă înscenare 
, " • c 

BALALAICA 
- .R.f'pre7,e.nta~iile incep )a orele 3, 5,7 şi 9,15. 

Agricultorii sunt preocupa!'!. să poată acorda avansuri asu
dA chestiunea lipsei de credit. pra recoltelor ce vor fi cumpă
Nu e vorba de imprumuturi hi- rate. Modalitatea acestei opera
potecare §i de credite pe fer- ţiumi poate fi lesne găsită. 
men lung. 

In trecut, când comerţul de In împrejurări ca acestea~ 
cereale era liber, agricultorii Statul îşi poate lua toate ga
obţineau u,Jor avansuri asupra ranţiile ca să nu fie î1t§elat. Se 
recoltei dela negustorii cu cari pot aplica sancţiuni drastice şi 
lucrau. pedepse cu închisoare acelora) 

_4.ou= mtua,.fi.a o Goh~n.,bată. ca",i nu fi-a.,. rospecta Q,n~ja
comercianţii de cereale nu mai mentele. 
dau avansuri pentru că nu mai Problema merită să fie sfu-
pot cumpăra. AgrWultorti au diată. 
-~ - - .!)-... ---... ................... .. 

MICA PUBLICITATE 
Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvinte 
Anunţuri1e in schimb, preţul dublu, iar cele eu clişeu tarif spe
cial. Orice anunţ cerut să apară în alti. rubrică decât cea n. 

pectivă, se taxează dublu. 
Anunţurile pentru rubricile "CERERI DE SERVICIU" (Hena 
jere) nu se pot publica cu adresa, exactă ci numai adresate 

Post Restante sau la. Ziar. ............................................... 
Tel. 18.61 ,,D A O I A FEL 1 X" TeL 18.61 
l.'imişoara fi, str. 3 August Nr. 25 (vis-a-visdeP-ţa»Coronini". 

Mijloceşte vânzări. cumpăr iri. schimburi ,i inchirieri. 
VANZARI DE CASE: Circ. II: La Idem, casă 3 camere marl:t bucă-

tramvai. casă. de raport. 11 10- tărie, 2 cămări alimente, altă 
cuinţe, cu câte 1, 2, 3 camere şi casă mică in curte din 1 camera 
dependinţe, curte mare, apă şi fi bucătărie, grajd, grădină. 900 
canal in curte. Idem, lângă tram- _ stj. patra,ţ4 cu pomi şi zarzava-
vai. casă cu 9 locuinţe şi depen- tur!. ldem, casă cu 2 camere la 
dinte. cu bae, apă, canal, curte stradă, bucătărie, cameră pentru 
frumoasă.. Idem, casă cu 7 locuin- bac. verandă mare, curte şi gră.-
te a câte o cameră şi bucătărie, dină. Fratelia: 2 case din câ.te 1 
cu loc liber pentru zidit la stradă, cameră, bucătărie, cameră de ali-
curte mare, apă şi canal la mente, cu curte şi grădină, zidire 
stradă.. Circ. li: Casă. cu etaj, 2 1925 şi 1927. preţ Iei 95.000 fi 

SubsenmatUl delegat 
resc. prin prezenta aduc la 
tillţă publică, că in cauza 
rului Firma, Wilhelm KIei..Q. 
nitorii. d.om. in Timişoara, 
prin adv. ~ Titus Ionescu dir. 
mişoara contra urmăritului 
în Ghizela, pent.r.u. incasarea 
de 17 .564 lei, capital şi 
fixat termen de licitatie 
ziua de 10 Iulie 194.1-
fata locului in comuna --,.., •• ,t&l 

când şi unde .se vor vinde 
taţie publică, obiectele SeCllrestr,f· 

prin procesul verbal de 
No. G. 113811940 .... ;., ')1\ 

1941, după cum urmează. 
1. Un aparat de radio 

guston evaluat la 10.000 lei. 
2. Una maşină de cusut 

Singer evaluat la 5000 lei. 
3. Un garderob pentru 

evaluat la 2000 lei. 
4. UD birou cu trei 8U1~1I( 

luat la 1000 J..el 
5. Trei scaune noi, evalUAt 

la 300 lei, in total toate la OOQ' 
6. UD. butoi ~ap. 51 litri 

Ia 200 Iei. 
1. UD. butoi eap. 111 UWl~CQIIIT 

Ia 500 lei. 
8. UD. butoi cap. 350 litri .... 1','UiW 

la 1000 lei. 
9. Un sifoner cu şase 

evaluate la 2000 lei. 
10. Doi stânjeni de pae 

la 3000 Iei. Total 25.600 leL 
Toate obiectele de mai 81lI, 

fost evaluate in total la BIIDl1II1P·· .. • 

Două:teci şi cinci mii, şase s1Jte 
Reca" la 13 Iunie 1941. 

Delegat judecătoresc:' 
Grefier, D-tnl Cântar. 

apartamente a câte 4 camere şi 104.000. 
din h + -------- LA CINEMj depen ţe, bae, parc e... tera- LO<JUBI DE OASE IN OIB<l. D: 

cotă, ba!con, curte mare. Idem, 152 stj. lei 55.000, 176 stj. lei "U IH & IL II A 
tm.U nouă. 4 camere şi depen- 65.000, 191 stj. lei 75.000. ~~ IA 
dinţe, curte şi grădină. Cire. V: ~ 
2 case a eAte 2 camere, bucătă- OCAZIE BUNĂ: Moşie 52 pogoane Biiiiiiiîiiiilili:l:llii __ .... __ ·lll)~C1~ 

Tie, curte, grădină, lei 150.000 şi arabil, 10 Km. de gara. Strehaia K O r H T e r r 
180.000. F1-eidorf: Casă nouă, 2 jud. Mehedinţi, cu conac boeresc 
camere mari, bucătărie, antreu, In central satului, având 20 pa-. 
magazie de cărămidă, grajd, gră- goane pădure de 22 ani, e.xploa. 
d1nă 1 şi jumătate jugăr, cu zar- tabHă imediat, restul in, ovăz, 
avaturi şi 100 pomi fructifieri. grădinărle, porumb şi grâu.. 

Pentru anunturUe apărote in acest cadru a se adresa la ,.Daeia Felix", 
telefon 1861. 

Filmul, este o risipă ~nnerDilIJI, 
lmnini, muzici violente 
gnt'0ia6e, de dansuri, ; 
vis. Aspecte reale 

va.rieteurilOl· internaţiooalt. , 

IIlI\:mii!lliillllllllllllllll!lllllllllil!!!1111111l1111l1111!IIIIIIIIIIIIIHiIIIIIIIIlIlIlIIIlIIIIIIIIIIIIllIlIIIIllIIIIIIIIllII11I1II111ll1II111ll11111i1I11!U111111111111!1111II1111II11!11111lI111~1I1111111111111111111111111111111111 1II1111lllWIHIIIIIIIlIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllfli11II111II1/l11111~' ~~! 

LAC I N EMA· "A POL L O" 

vorba de 
misterioasă a '-.''''''''''''0 
Kreuger "regele 

briturilor!t 

Ferdlnand Martz 
cunoscut in rolul gr 
senzaţional "J u d 

Silss" 

Repr 3-5-1-9. 
Du.m: şi sărbători ~ 
:-ra 11 a. m. 
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----------------------------
~fea mai· sfântă datorie 
41t lDânia trăeşte clipe istorice. Să fim prezenti 

la unitatea cea mare: Tara, să dăm Ţării 
o parte din Dlunea noastră zilnică , 

, I ~te tatal. Nu În sen
trUgerit totale a inamicu-

, in sensul participării la 
a tuturor m~ilor na
r bcligerante ŞI a resurse

Ira' ~tfelt11 tTebuineiQ1lSe 

r~ 01, - ldaH • In . 
'" front lupta so F' m-

" tirii, liniştea. e garan-
de soldll.ţi.. De această. li

L , se bucură Dumcitoru1 (IiI! 
1, , " functîonanrl de stat 1;11 
· dil.: Diar, meseria.şul. oomcr
!li. • sÎ industriaş ii. 
a adăpostul linîşte4 cei cari 
ru:c., '6!l câştigă existenţa pen
bIici.'!I si un ban in plus pentru 
l>-'I. ' '" 
~, tăm cu un wia.ş. Cu un 
rin ~ CIt atât mai mult. mâ.ndria 
'eSt:: . ~i române. luptând alături 
:X , 'etorioasa armată aliati a 

" Mll'1l • .:lI!Il4:7 JL&IIal ~.." 

~ sursele uriaşului fi>unt 
mult mai mari decât ale 

're. desi în schimb. calita .. 
soldatUlui său nici pe d&
nll poate fi oomparată eu 

, tului român. 
rremUllile aoeste&, de răz
total, avem datoria să d0-

ar. Wţi cei din interior~ 
m t{lt soldaţi. 

, i de pe fl"O'llt dan 'făril 
sângelui. Noi ~i de aici 

p !'i-i dăm jertfa mtmcii 
. . 

ania trăeşte clipe istori-
11~ le SimţYd şi le trăim cu 

• 'intensitatea. Se COOlst:nJ
o Euro-pă. şi o Românie 
" Aliatii noştri, eu noi sunt 
tmetorii. 

militare cei carl primesc OT'dine 1 tn interior, cât şi cu pieţele 
Ceilalţi toţi insă~ trebue să. se străine. 
prezinte urgent in faţa celeilalte Către această Românie s'au 
unităţi : Ţara. făcut primii paşi. Pentru clădi-

Azi, nimic nu este al nostru. rea acester Românii; soldaţii no
ei al ţării, pentrucă. prin ea. trăim ştri., având În frunte pe cel mai 
şi prin ea purtăm numele de ro- mare soldat al României pe tie
mâni. neralul făuritor al d~tinelor 

Q)ntribuţia noastră pentru noastre, înfruntă. azi armata în
ţari este datoria cea mai sfân- tunerecului, armata roşie a ate
tă. Dând ţăru, dăm liniştei noa- iSlDU'lui şi a comunismului dis
stre, dăm numelui nostru, dăm trUgător d~ neamuri Şf religii. 
mândriei şi onoarei româneşti. S'a terminat perioada închee-

Si dăm deci Ţării o parte din rii bilanţuril()r. Fiecare între
munca noastri. zilnică. O parte. prindere, societate anonimă sau 
oricât de mică, pentru a aVf'a finDă individuală, îşi cunoo..5t.e 
conştiinţa ca în ceasurile ei mari acum câştigul. 
~ grAIA, n'SI.m if,p,7.4'11't.at dela d~ fiA-lI.P f'olot::.i AA:!_t ~,tig fQd 
furia noastră de români. linişte, fără libertate şi fără o-

Nu putem da muncă in natu-- noarea de a fi liber şi puternic! 
ră. B1ţnul nostru e rezultatul Să meargi o parte din ft,C(",'it 

muncii noastre. Să dăm o parte câ.ştig. acolo unde se hotărăsc 
• ~ .0:0-1_ d.o.a~-clo lm ..... op-oJ.~;, n-.o.~..;:;J: 

Totdea;una., comercianţii şi in· de mâine! Acdlo unde se dă. ma
dustria~il s'au dovedit punând rea bătălie pentru civilizaţie şi 
mai pTPSOS 00 orice,' Înte-l'l's('le lomină! Aco-Io unde se fiureste 
superioare ale neemului. Au viitomI nO'Stru al tuturor! . 
înălta.t biserici, pentru intări'l'e~ Fiecare ştie cât poate da. De 
eredinţci strlmoşeşti. An creat aceea, să dea după puterile lui. 
aşezăminte de cultură, pentru Mult sau puţin, va insemna înţe
ridtcarea culturală a neamuhti. lege rea clipelor de faţă. şi cun
Au făcut şi înz.estrat spitale, ştiinţa datoriei împlinite. 
pentru ocrotirea sănătăţii rO'rnâ- Nu poate fi în ţara aceasta un 
neşti. Au adt~ d~Dia lor. ori de singur om care să nu poată da 
câte ori li s'a cerut. peutru aJu- oova. Mai ales între corner
torare.a copiilor săraci, viitori cianţi, industriaşi şi meseriaşi. 
soldaţi ai ţării, soldaţi ai muncii, cinstire a muncii româneşti . 
ai ordinei şi ai libertăţii rO'll1â~ Primirea acestei contribuţii de 
neştL către Ţară, ar fi cea mai mare 

Pot ei să lipsească astăzi ~Ia cinstiTe a muncii româneşti. 
cea. mai sfântă datorie ? Este ooasul celei mai sfinte 

Statul a făcut sacrificii imen- datorii. 
86. Nu cere, deşi are drepturi, Să-I trăim cu toată intensita.-
nimănui ~_--z. 

Croui09. rima.t.i 

(Pentru a. 1n1ă.tura orice echivoc acustic, menţionăm că persol:l.&jQ! de 
mai jos este abeolut benevol, fictiv şi imaginar. Metro Goldwyn Ma~); 

En sunt faimosul Spiridn, Et je sWs "ocservator" 
Zis Miky Ms,us ,i ae1lŞ De mon peizan. de mon popor{" .... 
Văzâ.nd că 'ncep si 'mbă.trâoesc. "';ram atâta de măreţ 
Aş vrea ca să mă spovedese. . • Cum nu era nici UD mistreţt 
In haoSUl terifiant. Când eu spuneam câte ceft 
Umil şi insigniî18.nt Şi turnul Eiffel strănut&l ••• 

Căci. să nu uit: partidul nC1!1if9 
Aif fi rămas pân'la rărunchi 
De nu aş fi avut un unchi! Văzând că nu's aşa d8 pro&t~ 
Deci, fiind &1 unchiului nepot. M'a delegat să-I repre'tint 

I~a Expoziţie: nn minti ••• 
Eu m'am infipt mai peste tot: Că/n tot pa.l'tidul n'au găsit 
Intâi şi 'ntâi am devenit Aşa un tip mai franţuzit! 
Un fel de Iago iscusit: Deci, ca să nn.i compromites. 
In faţă. tuturor zâmbea.m, Am început să conversez: . 
Iar in culise ii .,lucram" • • . "Mon şef ami. mOD bacă.ta.rt 
Când i-am inlăturat pe toţi, Ia. dă. o fleic-3 Iti. gră.q..r! 
Mi-am zis: .,Băiete. acum poţi MerSi joIi, apresela. ' 
Ca .. ~ pg....m. 'Ii tn nitpl" ••• O tâl'Ă via .............. __ 1" _._ 

Iar ZOl'OBStru ăla chel, l\1ii.ncam ca să ne spargem brv. 
Văzând talentul meu cel plat- Doar pui prăjiţi an Ia.ng fnm.e! 
La Bruxelles m'a trimis inda.t! ••• Şi-atât de mult mtam îndopat 
Am devenit un om monden. Pân'ce ţiJiodml mi-a crăpaU ••• 
mI-am pus p.,- (l1IC''t"12:11. UD JU~UJ D_ -~- ~" ~ w-t.l-l!!IiL-~ 
Mănuşi glaoo. fracalion, Ca. frunza din cocctier -
Pantofi de lac şi papillon- Degeaba \"reau să par bărbat 
Ba, ca să par şi m&i bizar, l'urtind un pantalon "ra.~-
Mi-e.m tmgajat UD secretar, Nu mă observă nici un om, 

. , Sunt un nimic un biet atom 
Invesellndu-mă: "HI, hi. . • • ~ °t ~ bini' ! 
u;;' fi fit.. Ce's unnan ue g on 
Jo ..... apres nous. • • e ce-o ,. • • .L.I .. ~_ .... _ 

y _x .. _ Degeaba por. eu 7" ...... ....... 
Eu, nu ca vreau - epa •. {u., ~ d - t ' Speran ca. poa e m o mu.'}Ca 
D&f, elementul bmxellez Un câ.ine, ca să pot striga 
Atât de mult m'a antrenat Şi astfel, numai de-un ambâţ 
Incât şi eu m'am desgheţat Atenţia să o aţâţ! ••• 
Vorbind eu gomă şi cu fier Da.r ••• cum sunt eu de anonim, 
Numai pe limba lui Voltaire! • •• Ar fi ridicol, aferiml 
Să-I fi văzut pe Spiriduş Ca. 'n loc să fiu recunoscut, 
Cum se mai fllndosea CUş-CUş: Să se găsească vreun mamut. 
"Moa., je l'oner dă preferans Un prost crescut sau vanitos. 
Ei anşa.nte dă conesans! Care să strige sgomotml: 
Ui, mosi eu, je croa că. pot, .. Al eul e câinele, al col -
Pare'că mis dela 1lDcbi nepot De îl mu!jCă ••• pe dumneah:d!" ••• 

GAVROClIE 
noi toţi ! 

li! ,(~re muncă. aduce un venit 
• i! ~1lS peste nevoile existenţei 

Ft.lte z'jele. Deci fiooa.re po&-

ua.a'u.,n tea şi să ne arătăm vrednici de ell " (Argus") _____ • ____________________ _ 
Dar industria :românească !li·a 

desvoltat sub scu:tul ocrotitor 
al statului 

pune deoparte eeva. in fie. Comerţul românesc s'a des-
,zi. voltat sub a.celaş scut ocrotitor, 

!!II tem mai puţini la număr iar de acum i s'au deschis drn~ 
!fi '!duşmanul. Datoria JlOi8Stră muri noul de inilfare şi întărire, 
l ~ arătăm că slmtem mai prin eliminarea nepoftiţilor. 

'i intre noi decât el, ma.i de- O Românie mare, o Românie 
~ Patriei şi prin aceasta, puternică, stăpână pe destinele 

'puternici. ei, va putea dispune de o indu-
• COTId!reătoml Statului 3 po- strie bine organizată şi desvol

; sii. se P1"eZinte]a, unită.ţDe tată. de un comerţ întens atât .,_ ...... ~ ...... ~-... ~ .......... . 
olpetarea şi folosirea 

• lânpi indiJ!ene 
c: O MU N I C )\ T 

, !!misterul economiei naţiona- susmenponate la data predării 
(ijreeţia materiilor prime, a- anei şi la preţurile fixate de mi .. 

la cunoştinţa. generală ur- nisterul economiei nationale, 
:toarele: prin decizia DT. 325 din 14 Apri
ln conformitate cu ari. 18 din lie 1941, publicati in Monitorul 
IttuI lege DT. 1.706-1940, Ofic·ial DT.I38-IMI •. 

, ; ~tor la colectarea, şi folosirea Lâna ooleebttă ''8 fi prcdati 
• ,1 indigene, Unitmea central! industriilor interesate, potrhit 
i !indicatelor agricole a fost în- c1ispoziţiunilor ministerului ("C()

: "1inati cu colectarea aoestei nomi~1 naţkma1e, franoo va·gon 
, ' Centrele de colectare la gara cea mai apropiată de cen-

te toţi producltorii sunt I)bli~ truJ de (!~ec1are, dacă nu inter
, .~ să preooa lâna au fost pu- vine o înţelegere modificatoat"e 

~te in Monitorul Oficial nr. intre părti. 
Irlln 21 Iunie 19-11; Recepţia cantitativă şi c:llib
tniunca centrală a sindicate- tivă se va face de dtre industria 
agrlcole este oIbUgatâ să e. interesată la stajia de predare. 
.~ unnătoarde opera- Industriile interesate vor plăti 

, • pe lângă -preţul pe kilogram. fi-
C1)l~tarea şi plata lânei, pre- xat de mimsterul ecofi1)mÎei na~ 

~I a taxel&r şi a impozite- ţi()nale, taxele şi impooritelo afe
k ate~ontc~ ex.pedierea lânei)9o rente, procum şi 5,50 lei kgr. de 
~rtnderiJ.e interesate; pre- lână, pentru cheltueUle o~ra-
~ lÎinei pentru furnituri Rli. ţlunei de colectare; predare etc. 
~ ~ n~voi1O' populaţiei ch,;le~ cu mre a fost Însărcinată nniu
~nmt rn"PO'Zithmilor eotdOT nea sus.tntmţiooată. 
Ulle de m;nif4~r;l1 eoonomniei Uniunea centrali a sindicate-
-funale. lor agrlcdle Ta vărsa impozitele 
".ata Jânei către ,·s..uzlitor se si taXele autorităj;ilor indicate de 

"fiice la centrele de oolectal'e iege. ,. . 

La laşi au fost impuşcaţi 
. 500 evrei eODlunişti 

cari au tras in trupele ramâna-germane 
Cine nu va denunta pe spioni şi alţi duşmani 

ai Tării va li împuşcat i m p r e D n ă 
cu intreae a familie 

BUCUREŞTI, 1. (Rador.) -1 iudeOoOOlDunIştl care trăseseră I ga. imedfa.t aorol'itii:tnor locale ,. 
Comunicat oficial: . foourl de armă din case asupra. sol· toţi cei suspecţi ti pe toti străinil. 

Sovietele 1l1'JDăresc pe toate căile da,ţilor ge1'DlAJ1i şi româ,m. Toate apămţi de curând în localitate. . 
să producă acte de sabotaj. de des- încercările ce se vor ma.i face de & Cine nu divulgi la tlmp pe SCC!lftl 
ordine şi de agresiune in spa.tale turbura lini,tea şi ordinea, vor fi turburători ai ordinei şi 8Îguranţei 
froutului. I'eprima.te pe loc fără cmţa.re. vor fi executaţi impreunA eu toati 

In acest scop, lansează. din avion, . Populaţia are datotia de a divul- familia. 
cu paraşutele, spioni şi agenţi tero-
rişti, cari 1&u contactul cu agenţi ••• -•.• _ ••.• _ ................. :::.: .... :::.-•.• -.~ 

rezidenţi din ţară şi cu populaţia 
iudeo-comunistă pentru a organiza 
impreună acte de agresiune. 

Câţi"a din aceşti agenţi au fost. 
prinşi iar actele de agresiune ineer
cate aU fost sancţionate. 

La Iaşi au fost executati 500 de 
........ ~I< .:~ ."I'-4'-' •• ~ .......... 

INfORMATlUNI 
I lUi II III III I mIII I III "Ul IIIUI 11111111 I 1I11111111111IMHIIIIIIIHI 

lVlON ,\.l\IENTE: Pe un an 
- 600 lei; pe şase luni - 300 
lei; pe trei ltmi - 150 lei; pentru 
instituţii de Stat şi între-prin, 
df'r particular~ - 2000 lei. 

-o-
Pentru intregul material află· 

rut în 'l.('est ziar - făr§. semnă
tură sau cu pseudonim - -ras
punde numai el. Const. 1 Ştefă..
nescu. directorul nostm, care e 
tfltodat3. şi girant responsabil. 

Aolicarea timbrului . de 4 10 sută 
ADelul diui ministru de finante, 
aen. Stoenescu către eUMgărător. 
şi con 5 uma tor i 

D. General Nicolae stoenes-I dustr~ şi fiecare cumpărător 
cu, ministrul finanţelor, face trebue să:şi dea seama. că frau
apel atât la publicul con.suma- da la. acest impozit de 41& sută 
tor, cât Iii la. întreprinderile co- este astăzi o dezertare dela da. 
merciale 5,i industriale, ca în a- torie şi un act de trădare faţă 
ceste împrejurări excepţionale, de idealul naţional,' pentru 1n· 
când ostaşii Ţării luptă pentru făptuirea eă.ruia. ·a fost mobili· 
întregirea graniţelor noastre, za.tă întreaga comunitate romi,· 
să controleze cu toată conştiin- nească. ' 
ciozitatea 6i rigoarea, aplicarea D. miniattu al finanţelor rot, .. · 
tinlbrelor impozitului excepţio- gi pe eUltlpărători !fi COJlSU]lla.
nal de 4% din veniturile că- tori să servească. necesităţile 
ruia se alimentează \ exclusiv ar..natei, lupraveghind ei înşişi 
cheltuelile de armament şi de ap.lioo.rea timbrelor de 4% 1& 
întreţinere ale armatei. cumpăliJtarile şi eODSUma.ţiun1-

Fiecare comerciant smt in- le pe ears. ~ fac. 

l',( 
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.~lJmunilDlul miliialt frontflZ Anglia este ferm 
, VWky> 1 (Rador). - Iată co
i munioatul militar francez asu~ 
! pra. operaţiilor din Siria : 

. In după amiaza zilei de 29 şi 
)n dimineaţa zilei de 30 Iunie 
:forţele britanice au desfăşurat 
Lactivitatea lor mai ales în sec~ 
: torul deşerlului şi în sectorul 
Palrnyrei. 

Pe coastă detasamente a van ~ 
sate ale inamieuliu au încercat 
să între în contact cu poziţiile 
noastre dela Sud de Damour. 

In Libanul meridional a.rlile
ria britanică a bombardat pazi-

ţiile noastre. In Siria meridio
nală şi Cebel-Druze nimic im
portant de semnalat. In deşert 
garnizoana Palmyrei a fost 
bombardată de englezi cu bom
be explosive şi incendiare. Pu
ţin după aceea urma atacul dat 
de trupele terestre. 

Trupele noastre sprijinite de 
a.viaţie au păstrat poziţiile. Un 
mic detaşament de soldaţi din 
leqiune străină, printre care şi 
aviatori sub comanda maiorului 
Ghe-rardi, a rezistat cu eroism 
timp de zece zile În deşert ata-

'4>.-................................ ... 

Eflcaellalua armelor germane 
BERLIN~ 1 (Rador). - Uni

~ă-ţi ale apărărrii antiaeriene au 
contribuit din nou~ în mod foar
te krg7 şi şi-au dovedit eficaci-
fatea în cursul înaintării arm~ 
telor germane pe frontul tere
stru. 

Un regiment care a doborît 
25 avioane 8O'Vietice, a distrus 
in plus până la data de 27 Iunie 
37 care de asalt sovietice şi a 
nimicit. prin trageri directe, 27 
fortificaţU betonate bolşe'l.;ice. 

:-. ..... -.-.-..... -................. .. 
Blc'OEED dttgllrilcr, 

şi a medicamentelor specitllităţi 
cunderea lor de către deţinăto-

curilor zilnice ale puternicelor 
formaţii inamice. 

La 29 Iunie aviaţia noastră a 
efectuat acţiuni pe deasupra. re
giunii Abukemal şi Palmyra. 

Aviaţia engleză s'a Întărit 
simţitor in ultimele zile şi a du
blat eforturile sale. Ea a atacat 
de trei ori câmpiile noastre prin 
aviaţie pricinuind câteva pa
gube. 

In acelaşi timp aviaţia engle-
ză a mărit şi puterea atacurilor 
date asupra portului Beyruth, 
unde apartamentul generalului 
Dentz comandantul suprem al 
forţelO'l' armate din Siria a fost 
bombardat Duminecă dimi
neaţa. 

In timpul nopţii avioanele 
britanice au aruncat un mare 
număr de combe asupra oraşu
lui. 

Mai multe case particulare au 
fost distruse. 

Sunt câţiva IOOrţi şi câţiva 
răniţi în rândurile populaţiei ci
vile. 

Se pare că englezii vor să de
moralizeze populaţia civilă a 
capitalei, văzând că nu pat rupe 
după trei săptămâni de luptă 
rezistenţa. armatei. ................ 

să lupte alături de 
Amsterdam~ 1 (Rador). 

Corespondentul agenţiei D.N.B. 
comunică: 

Postul de radio englez anunţă 
că sir Stafford Cripps ambasaM 

dorul Angliei lia Moscova, cu 0-

cazia intrevederii pe care dsa şi 
membrii misiunii britanice a a
vut..o cu d. Molotov. a rOBtit o 

cuvintare în CUrsul 

tras atenţia 8,Supra 
cestei misiuni, de a " 
toate chestiunile CII 

sovietic. 
Marea Britanie 

cisă, să. lupte alătur'. 
Sovietică.. 

ReorezenfauUi dlulolDatici 
se află încă )a Berlin 

BERLIN, 1. (Rador). - Din 
isvor competent se anunţă. ('.ă, 
reprezentanţii diplomatici ai U
niunii Sovietice se găsesc in 
momentul de faţă. tot in Capi
tala Reichului. 

Se crede că plecarea lor va 
avea Joc in curând. 

Se află ci a tn" ......... 

la Moscova pentru 
plOOlaţiei cu diploona~ 
lui acreditaţi 00010. NI 
noa.ştel drumul ce 
lus pentru a se ÎnapoQ 
mania.. 

Jledepsitea lellJt Imd S 
iD!ltis de duui 
r.elensumânt 

Institutul central de 8tatistiM 

că de pe lângă Prqedinţia ConM 

siZi.ului de 1l:I.ini.Jtn comunică: Bucureşti~ 1 (SIR). - Moni
torul Oficial din 24 Aprilie 1941 
a publicat decizia. .subsecretaru
lui de Stat' al Aprovizionării, 
prin care se blochează la dispo
ziţia M. A. N. direcţia faona
ceutică. droguri, şi medioamen· 
te specialităţi. 

r'i ~u scop de sabotaj, sau spe- STIRI EXTERNE oo:lă. Este o datorie ca cei 
vizaţi prin această decizie 
ministerială de mai sus, să !e'~~~~~~~-~~~~~~ 
declare sj,ncer şi în termen §-~.~. ---

In timpul înscrierilor uUeri
oare la recensământ) â'Mh,ei.ate 
definitiv la 20 Iunie 1941~ unii fi fost de natură să 
cetăţeni cu rea credinţă au în M

• mărul rea], al /.O(miJ~oN,'1 

Scopul acestei măsuri este de 
a se asigura armatei, medica
mentele necesare complectărH 
's1:ocurilor, preîntâmpinând as-

scurt, medicamentele şi draM 
gurile ce le posedă. Şi dease
menea e o datorie pentru orice 
cetăţean al Ţării să denunţe pe 
cei ce s'ar sustrage acestei mă
surL .................. ......... . -.. ~ ... ~ ..... -.-. 

li:Eut~D pr~'Ur.i!IJE pEnlru 
It~~r.Dlul ~~I.,.llei 

Printro decizie a ministeru
lui agriculturii şi domeniilor ~ a 
fixat pentru amuZ 1940-1941, 
!!""'oj ..... ,.., ... """',;,,~o 'IT. numerar ş1 
oiumul maxim în natură pentru 
plata maşinilor de treerat cu 
combu8tibilul o,qricultorilor 
(consum de paie §i lemne) şi a 

ma,sinilor de treerat cu combu
stibilul proprietarilor maşinei 
(1);...); ~""VQ","" ac;: paw Ş1. lemne), 
pentru treeratul grâului~ orzu
lui, ovăzului~ -:nazărei şi rapiţei 
in bani sau în na,tură~ la alege. 
rea aQricultorului. 

Denw." J. ln.ao.or). - ·.lTu,Ve.Le 
germane care .illainteazâ. în sec
wruJ. .t<.uSka, o.upa lupte inver
~unate, au slaramat rezistenţa 
.LOr~eJ.or sovietice care erau pre
gaute pentru a da un atac în 
acest sector • 

Au fost distru.se ~ caoturate 
mai multe sute de căre blindate 
sovietice. In plus au mai căzut 
~ ... ~Q <I!i ...... .........wtilur ':t:.G morM 

tiere sovietice noui, de 210 mm. 
--o--

cercat să se înscrie a doua oară Institutul central de 
wrecensământ~ nădăjduind că tică li dispus ca toţi 
cererile lor nu vor putea fi con- încercat sau vor în.cem 
trolate §i, in chipu~ acesta~ pe in.9CTie de două ori la 
b~ certificatului de recensă- mânt, să fie pedepsiti 
mânt~ vor putea obţine un al 
doilea rând de cartele de aproM art. 16 din decretul-lege 
vizionare cu alimente" la care din 1941~ care prevede 
~u au dreptul. dela ~.OOO la 100.000 lei. 

Având în vedere faptul că ve- închisoarea corecfiorwlii 
...:p, __ ~eo :'''''''''''~.<7.;N, u,'&H;rlUaTC;: la J lun'/., sau comulatit! 
a impus o activitate neprevă.z1.v bere pedepse. 

New-York~ 1 (Rador). - Ca- Uit- I ;~~t;~~l ... vu~~ ,p~~H" Ime e 511rl 
Se anunţâ că Iăngă oraşul In- ___ .. __________ flR2 

diana din statul Pennsylvania Oasa autonomă de fi1KJ.ntare orice convenţii pentru 
s'a produs o grravă explozie la şi amortizare aduce la qunoş- de mărf:uri încheiate cu 
mina de cărbuni aparţinând tintă detentoritor de bonuri din fostul stat al 
companiei Richester And Pitts- pentru înzestrarea armatei de din Grecia, Belgia, Ul3IlJUa,·1", 

.•••••.••••••••••••••••••••• -...... burgh Coal în urma căreia. un 4!;2 la sută de valori nominale vegia şi Gu'Vernăm.ântu1 

O "1 I t "1 " b 1 1 mare număr de mineri au fost cuprinse Între 1000--60.000 lei şi care nu s'a executat rarlu co ee urI or ŞI su co eeturi or îny-opaţi sub dărâmăturile mi-,' inclusiv §i cari poarţă data emi- - să comunice S1lsrrrerrp~~iailtlll 

R g" " L t "" d S· nel. siunii de 30 Septembrie 1940~ că direcţiuni până la 10 e lei o erlel e. tat Au putut fi scoşi până acum se pot prezenta pentru a încasa copii certificate de 

Monito~v Oficia~ din 28 Iunie I pectând1.l. -se repausul dela amia.- la suprafaţă 18 mineri dintre I valoarea taloanelar fractionare ~~::t ~rco~~3ă co~~raete 
1941 publioa. urmatoarea deci- 2lă., iar vânzarea ACA<:<t",'l" hllok cari mai mulţi sunt 2'r9.vi ... 0_1 oo,~tMJ.I'L6C J[;ooenfewr t'/.p&nte pe 
z!e.~ 1p.imiste.M!llIi T\'\u?"""ii, "000.- ~ va iaca cu personalul Şi.prin' uIţl. • I ele conform instrucţiunilor date precum şi traducerile 
taţi! ŞI ocrotinlor SOCIale: rota:ţi.... . EchIpele de salvare lucrează 'la Ba'Ma Naţională şi alţii. mâJneşte, pentru a 

- 1 î f .0-. ~ (Ar ) mersuri în vederea 
~l~turi1e . şi SU'bco1ecturile Funcţionarii înt ..... 'bum~ tu ~/ a ~~~ţtiftie ~~~~t S(!(UI, _a gus porturilor respective. 

'RegIe! L?tp!,lt>i.do s;a .. i> p<>(. Il ZIlele de lucru, peste cele 8 ore -o- --o-- -o--
d;:ChIS: panta la o:.~~ .24 (:cea~ legale de lucru, se Vor plăti cu Stockholm, 1 (Rador). _ COM Bucureşti~ 1 (SIR). - Ieri, în BUCUREŞTI~ 1 (SIR) 
s . o.r~ ~ e A cOL~ţlOnată ~e un spor de minimum 25 la sută, respondentul agsmţiei D.N.B. prezenţa dnei Maria general 'Wi.'~tP.'1"ul Muncii a aprchal 
dispoZlţiumle 10 Vlgoare), In peste salariul normal, :or .... ent"'" transmI·te'. Antonescu g'a. fiiP.ut mQ.uguro.-....." • .... nul acesta trimiterea 
zilele de 24, 25, 26 şi 27 Iulie, funcţionarii înt"~buinţa.ţi~ î'll T.i- postul de radio britanic a- rea Cantinei şcolare din COIDU- . 
1-'1, 10, 20 '}i 21 Augw;t, 1.4, 15, .lele de Duminică şi sărbători nunţă că d. Steinhardt, ambasa- na suburbană Colentina de lân- măr de ucenici §i ucenw_e_ ..... ~ .. 
16 şi 17 Septembrie 1941 chiar legale, li se vor acorda rEPaus dorul Statelor Unite la Mosco- gă ~ucure~ti.. ~ceastă. .cantină c:;:~~:!eav~:!n~~'§i 
dacă. aceste zjle cad într'o Du- co~~ator in_ cu.rsuI saptă.~ VJ. avut Duminecă, o întreve- ofer.a. hraoazil.mc.gratu.It.la300 . . ~ ma - d tor 1 creştine a femeilor 
m:mlca. sau sărbătoare legali. nn ce urmeaza. dere de o oră cu d. Molotov. copu e muncIle eVI al şcoaM Timişul de Sus şi la Bran. 

In cazul când colectorii au •••••••••• -... ................. ... . - i lelor primare Colentina. 

~a;~~t~~~e~eJ~eaâ~7::~ Inlesni") d -;I ....... lot~=~~~ep~!ud:o~r:~ Bucureşti,~R}.-
nu vor funcţiona după om 19, r le· e pun e r J ori nei ~i ceila.~ţ.i v~rbitori s'a ~ul- torul Oficial de eri a I 

decât secţiunile care vând bilete led I tunut consIlIUlUI de patrona) al cizia ministeri~lii 
de loterie, iar vâ.nmrea acestor a assa e Depunerl- (~~relor SOCIale pentru noua re- blocarea de droguri şi 

allZare mente farmlWeutice. 
hilGto GO Ta i'<I.,,;e CU personalul •. . 

. strict necesar. CasS!, d~ Depuneri şi ~IlM diat. _ I-O-
In zilele de Duminică şi ~ăr- ~~ţltllll p!ăteşte a('o doban- DecI, no strâ~~eti banii în Ministerul economiei naţio-

bătorile legale, deasemenea nu ~~i.tru OrICe su.ma. de bani casă. ~epuneţi-i la. A Cassa . ~ nale - Direcţiunea materiilor 
vor funcţ"o d ~t ţ"1 • W ~epunen unde sunt m deplUJ3. prime - aduce la C'U!llostinţa 
care vând

l ~~te ed: lot~~e~~~ • Re.tragenle se fae fară pr~ slguranţ,ă., sunt garantaţi de întreprinderilor care au con-
VIZ şr plata se efeduează imeM Stat şi vă aduc şi dobândă. tracte, scrisori de comandă sau 

------------------------- n.pog~ia ~:lUunca,.. Timi§c.ara 

I 
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