
t. (it~' :pd!tvtd(;' 
I~;lu;d 

l'\Io;~ 7:'J10Q 

1 

R ŞI PROPRIETAR: 
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Em. Ungureanu, colţ eu 
Eugen de Savoya, Timişoara --
riefon: 39-36. 
telefon tipografie: 14-69. 

I Inscria in registrul pnblicaţiunilorl I period!ee la irtbnnalul iinljŞ-1 
Tornntlll, sub Nr. 7P 
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Apare la 

Mlera. .. i, 16 lul;e t94 -
8'IOCKJIOLM., 15 '(Rad01')'. - Go-. 

respoDdentol agenţiei ~J>. N. B.~' bllDP 

mite :: 
Z"taraJ tJAftenbladet" semnalează: 

C!ă bolşevicii ar fi utilizat gaze asfixi. 

_te, in luptele din Istmul Oareliei - şi 

anume în cursul luptei pentru apărart>a 

loca.lită.pi Repola.. 

R t,efJieii dd~ ;~;~'~:~~a: M. Sa Regina Mamă Elena orinlre răniti 
A H piri';' maNtOUa Public.ul . a . ovationat călduros pe 

, 15 (Rador). - O CALE DE A-ŞI PREGATI 
OFICIOASA DECLA- PLECAREA DIN MOSCOVA. 

Malestatea Sa Regina ltlamă Elena 
DEASEMENI SE OlNSlOE

lBILE POUT1CE DIN BA ACI, CA POSffiILĂ CERE
, SUNT DE PĂRERE, REA FĂCUTĂ DE KREMI.IN, 

PAR SĂ SE COm'RIUE lN1.'RE TIMP, REPREZEN
APĂRUTE LV STEA- TANŢILOR DIPLOMA. 1.'1 AI 

ATE, DUPA CARE CON- PUTERIWR STR.UN:E 1\
lTORU BOLŞEVICI DE- CREDITATI LA MOSCOVA 

. KREMLIN, AR }'I PĂRĂ- DE A PARASI CAPITALA S~ 

BUOUREŞ'1'l~ 15 (RaJ.loTJ.-1ră.ni.tii. aflati in Spitalul ~ran- Pretutndeni Majestatea sa 
In z~ de 14 !ulie intre ore~ covenesci', unde a foot 'intâm- a 'Vizitat toate put;'1l.wanele spi-
11,30 81J Males~atea. S~a Reg1.- pinală de' dna general Maria talelor~ s'a entrejinut cu freca
na Mmn,a ~lena ,nso/'ita tie. d. AnlonesG"u.1 ar. Tomescu, m·inis- re rănit şi le-a impurţit daruri; 
~~~~~~l Ant7~~1 d VW~- truZ sănătăţii; dr. Iacobovici, ţigări, bomboane, iconiţ,~, oarti 
niR"ri a ~":~~:t~ ~tt·~t.d· e om~- dr. Gomoiu §.i î'l1l1'eg personalul Ile rugăciuni şi alte cării de Zi--
t~Z:U M .U;II,<;w,~ ,a~tl1. ;~ ;;J;t- spitalului. .. ti . tWjafurii..· -
taj~. t ar, 6fJlna ~ '8 6- ~a_ ora 11 Majestatea Ba in- Publicul a ovaţiona.t·căldu,r08 

sot,ta de dna general Antones- pe M aje.statea Sa Regina Mi!· 

cu, a vizitat spitalul de răniţi ma EEena. ou acest· pnl.c1 4. 
Nr. 352, unde a tOBt intâmpma.. profesor ~.fi.haiZ Ant~es~, tn.. 
tă de d. Tomescu ,ministrul să- ce:p;eşe;dtntele Conmhulul de. 

; lIOSCOVA, SAU SUNT PE VlETICĂ. . 
~ . - ......... _ ......... : .. :-....• -. Majeo:nC1ltoq" Sa. G fO(jt .".iGm.

pinată de d. gen.eral 1ao(~lJtci, 
mintstrul Aptirării NaţioAUle, d. 
dr. Temescu minist.rul 8ii.>iitiitii 
medic general dr. Negof'~;(;I.l, > şi 
C JloncZ Cap';tu.novici, §::f uZ Spi-

UPELE Flr~LAi~DEZE v v ., '.. Mtn1,Ştrt, a constatat buna sta-
nătaţtt, dna general lacobici, re şi functionarea spitalului mi--. - -AU INAINTAT· ADANC ÎN 

SPATELE· BOLŞEVICILOR 
talului Militar. . 

La ora 15,30 M ajesta,te>.t Sa 
RegiM Mamă Elena a 1iăzitat 

dna peneraZ Steflea, dna 1. Pe- lUaT.' , . 
trO'ln~ etc .. D. dr. Firi.ca. medic 1. Dsa a mulţumit şi a feUaitat 
al spttalul~ţ CI. condus ~ a dat pe conducătorii' spitalului pen
toate expltcaţ'/,tmi1e. . tru munca pe care o .1i.. . 

retransmite unnă.torul ~o- prms, in n~ loeurCpozi- ._ •• ~.~ •• ~~" .•..• _","~ •••.•.• "". __ •• :'.-..... -••.• ~ ........ ~ •••• -1 
INKI, 15(Rador). -1 Cu toată înverştmarea rczis
dentut agenţiei .,.D. N.tenţă.. ... .jpamj,cu1u i _el. e 1\11 strU-

· t, al inaltului oomanda- ţii1e inamioo. .. ' 
· al fOl'ţelO'l' armate finJatI.- Afară de ~te s~ooese, tro-
· pele finbndeze au inaintat a.dânc A gl- t b - ă .?.~tretireaude ~lteri~e, in spatele iDamiculuiy In unE\le n ~a re_ule s se. pre~ătească. pentru: 

. ~ a.~ t m loourl până la 60 lan. de :irontie-

DISCURSUl.., I .. UI CRURCRI14L 
'2!ilJ 

de 10 Iulie, poziţiile puter- ra actoa1ă. BATALIA L·· ONDREI' I ~uidin Inain_ .. ntlnuă. '. . ... . . .: . 

AMSTERDAM, 15. (Bador).- risboiul aeriall englez centra Ger- risoo"-'-' 00" ti -

t 
Conspond ta} ~ .... ,.DNBIJ huw asupra IeC velor au-

1,. 1-nl-a STA LIN' , '. 60 ageD,-,. co- manl~ S'& desfă.,l1rat in defa.voa.ra litare din Anglia. . mtmlcă. Anghei din eft.uz& su-riorităHi ..... 

'" 

. După ~ r~ Y' Dar aceasta na este de...at L ........ 

[ 
. cum se află. din serviciul de mei aeriene germane. -- ID..,..,.. 

t t inf _D~" l putuI. a fost de părere d. Ch1U'ClillL 
O mai mult străpunsă O .... -tu eng ez, d. Churchill a Din Jună in lună,. din an in au. 

LIN 10< (Rad) 1 AU- d ă _.:IX tun rosti~ un discurs în faţa ~?"{)rităţt. Anglia Jşi va spori amploarea aC. ~~en'1.lgQdsl_ .. ::Olfi~u mlnuJ1fBt ma9RU'l:~ ,.:.. or .- Il car· • ..., ou auap06 de .. drespo- lor din oraşul Londra.. . fiIDd tare curllor sale voim" a d--"'-~ d v .. Y'" ... .....-
lptelor înverşunate pentru stri. ta au fost luate cu asalt, astfel În- â.niat. ,t ~~.... re decât ceeace germanii ar pllte& 
rea Liniei .. Stalin", in aecto- .. m Churhill .,să fMem tot ce vom pa- să:faci. 

Ilpo 
cat s'. făcut o străpungere impor- Primul ministru englez. desvol- tea pentru ,. Gemumia. să sufere 

toska, fornmţille germane tJantă prin ltnia .,Stalin", ~e.: nu I tat discursUl cu Q oarel'are furie şi acum ceeace am suferit Doi". Dom. După aceste cuvinte d.Churebill 
. Î'lblt de poziţii foritificate 80- mult după. aceea. f06t lărgItă ..; a dese ..... 8-~ pe care .... _ să .. • devenit pe neaşteptate mai sobru,. 

9'" UD 1.nWC..,.. ... ~" bard.~ oraşelor, • porturilor, În-
hMpost betonat sovietic a mai mult de formaţii)e germa.ne ca.. pregătească popula.ţiei germane, in st&la.ţiilor industriale ljIi obiectivelor l-a avertizat pe ascultătorii săi. 

re au urmat. culori inspăimâ.ntătoa.re. după. ce milit&- va fi)D' teDsmna+x că trebue să se prega.tească in legă.-
aruncat în aer prin explosibile. ,~..., ....... -PrimuJ ministru engleze a amenht- tură cu o oontra-acţiune • inamicn-

~ -~ ~ - - " ~._- .:.. ~ ~.:'-.-.'.~.-.~.::.~.~.~.~ •.• ~ ••• _ ••• _ •• _ .. _. tat şi taHa, care işi 'V'a primi par-. lui. Toate avioanele germane se afli 

I d t
· · · · t tf' .. în Rusia. Sovietică. Un ma.re număr 

O a II germani au cuceri tI!:-,!,":,"..::.::!a:;, ~:;~t::i~:::ni'~ 
d 

&nI1lC&t m ultimele să.ptămâni toate, căci germanii vor să le ~l'e asupra Gennaniei eam jumătate din v~ pentru mai târziu. dar Angli& 
tonaju) bomoolor pe care germaoii trebue să se pregăteasci in 'Vederea 
le-au aruncat pe tot timpul duratei bătilii Lendrei • 

b 

... .... " ..... , ..........•.... -.. -.-... ~~ 
Un număr de suousi sovietici 

corespunzător celui de germani 
.care lipseşte la scbimb - a fost 
reţinut pe teritoriul german 

Berlin, 15 (Rador). - O notă 
oficioas"i decla.ră: . 

In cercurile politice din Berlin 
se află, in legătură cu schm.ool 
de reprezentanţi diplomatici 
germani şi sovietici, cât şi de su~ 
puşii germamşi sovietici, că an 
anumit număr de germani, care 
a trăit până aeum tn Rusia so-
vietică, lipeeşte. .. .' 

Se crede, că acest lucru nu 
poate fi, în orice caz, urmarea. 
unor ade de 'Violent!., G1 mai de-

gra.bă, consecinţa firească adi .. 
ficu1tăţllor de transport. 

Se mai află în această pri
vinţă, ci un număr de supuşi so
vietici, corespunzător celui gl 
germanllor cari lipsesc, a fM': 
reţinut pe teritoriul germ,~·. 
Este vorba. cam de 50 supuşi !:'I~ 
vie'tici. 

La. Wilhelmstrasse s'a de·~la.
rat. ~ schimbul restului fie S'Jw 

puşi ai celor două ţări, va. fi con· 
tinuat in mod snecesiV'. 

-
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IDelul Sindicatului Alimentar ~ t e 1\IIfIIIlI11111UIIIIIIIIIliililililIIIIIIIliIIlilii 

\ Central către comerc!antil alimentar; ) ~ee a.eO- e cn'~'IIElul J\ "CO. If))S 
! din CaPllală 1; provine'e DIilUIW.IKlJnmUlJfIIHlHIWMIIIItI1IIHlIIIIUtIIIII~ II U"q IVI IA. ~ ""~ 
. , • i C IN EMA TO G BA F E --------------------...1 
:' 8anAnd CfI8fRIl pentru eHberarea semenea organizatfi, rugăm a se I ~;P~" AZI PREMIERA. 
-- păr1;l dln tl'uplll sfânt al pa- forma un Comitet din trei negua- Capitol: ~oaptee. Îl~ 
!triei noastre scumpe: Basarabia şi gustori fruntaşi. cari vor proceda toa.re". 
;Bucovina.. rupte în mod mişelesc. la feL ThaHa: "zorlna". 
aR. tii tncut, de hoardele bo~viee, La. Bucureşti donaţiunile se fao I AI Y>nI • "Ii\oo._ ... t In l.&J1ţun .... 
....... noutri glorioasă a pomit la sediul Sindicatului Alimentar -t"'.O..r-: --- __ 

"FUGARII" 
ia luptă pentru reinoorpora.rea,.. contra chitanţă.. CoI'SO: " _,~."'::---..."I, 
:eestor provincii ti ~rarea fraţi- _ •• _ ••••• ' __ •• -••.•••••• • .. riif ... ~.~ •• _ .. 
:1o.r DOftr). 

; Comitetul Sindlcatului Dostru 
; dând ascultare apelului făcut, în 
acest scop de D-na General Ma
ria Antonescu, a luat iniţiativa 
atrânge,rei unui fond sub formu. de 
«tonaţiune din partea membrilor 
·Slndicatului. 

In vederea acestui lucru, facem 
• 1111 cAldaros apel prefJedinţllor fi
Jlalelor Doastre din provincie şi tu
turor comercÎ&njilor alimentari, 
să inceapi neîntârziat colectarea 
de doaaţiunL 

In provincie, aceste donaţiuni 

VOI' fi strânse la sediile Sindicate
lor alimentare., ia.r sumele rezol
mte vor fi depuse la Banca Na.jio
llaIi la dispoziţia Consiliului de 

,Patronsj al Operelor sub preşedin-

Observaturul seisffionrolic din Cooilală 
a Îore2islrat un pnternic 
cutremur de pământ 

EI a a vot epicentrul la 8.900 km şi a 
flurat ~'i minute 

BUCUREŞTI, 14. (Rador). un epicentru În depărtare cam 
Observatorul seismografic din 8-9 Mf,te km. Efectul cutre
Capitală a inregistrat in ziua de murului ~a resimtit timp de Y/ 
13 Iulie orele 17 §i 14 minute, . t 

A t J~ t A_,,: m;nu e. un '/.ncepu l.K' ou remur avanu .... -....................... . 
eeSlr!ct~uni severe in traficu~ 
telefonte li lel;graf:c din JiDonla 

, f!a ])..Wli General Maria Antones- '1'OKI01 14. (Rador). - In jonic ~ telegrafia pentru '~zfd 

intern. NU1"'c4t limba iapone.:ă ia. Japonia au jostîntroduse re-s-
In IocaJităliIe unde nu există.. tricţ-iuni severe în traficul tele-
~_ ... __ ...•..... ~-...... _ ... . 
Jumătatea productiei de încăl'ăminte 

. tip .!IIStandard~~ deJa 15 Iulie la .5 
, Septembrie, 'Va li rezeLvată pentru 
Consiliul de patronaj 

Bucureşti, 14. (Rador). - In tru femei şi 40 la sută ghete 
Monitorul Oficial de azi a apă- pentru copii peste vâ,n,ta de 7 

este tcdmi8ă~ iar in relaţiunile Cea mai llilcă din surorile LANE. 
cu Europa numai limb'l japone- blonda PRISCILLA, a devenit fu 
ză şi cea germană. Cu cel~lalte scurtă vreme, una din marile sim
conti:tumte~ au. fost admi.se Litn- p~tii ale ~b~cului După suc~esul 

v v h' el deoseblt din .. UMBRA TRECU-
ba japoneza §i engleză. Cu C t- TULUI" dramaticul fUm, In care 
na şi Maciukol se poate intre- interpretează pe o tânără. riduvă 
buinţa şi Limbile ţărilor respec- obsedată de fantoma. soţului mu
tive. eia, a apărut alături de JOHN GAR 

a ri~ei. 
Premiera filmului 

Jti Ia CORSO. 

rut o deciziune ministerială, ani ",.,.' .'.'~~ • .;.cii,*" 3, 5. 7, 9.15. 
conform căreia. toate stabili- ~ •• ~ •• -••• ~ •• --•••••••••••••••••• ItItl.m ... lll1n\1lIll'IIIHtlllltllll1 .... II .... ,I' ... ,u, .... , .......... , 

mel1tele industriale cari produc C .' f' • . I g' 1 
lncăIţăminte de tip standard, onstruc.ta maşlne or a flCO e 
amnt obligate ea. să rezerve ju MICA PUBLICITAT mătatea producţiei lor din tim- ArticolUl il din decizi unea Mi
pul dela 13 Iulie până laI Sep- nisterului Coc:,donării Nr.149, pub· 
temvrie 1941 pentru Con-siliul licată in Monit. Oficial Nr. -!ti din 
lle patronaj al operelor sociale 24 Februarie 1941. s'a modificat 
fi anume, 40 la sută ghete de prin decret regal după cum urme· 
bărbaţi. 20 la sută ghete pen- ază: 

I"C-.• ~.·II!, ~'II'.!II'!!.~"";~'lI!I"", ţ .... :.·T'\'III$ţ,..~ .... ,;·,@~,cl!'l'$:-#!', ."'t;IIl':,:;,;.lII'Jj "".:""!tJft;;1~'!iem. 

l~_~-n!~!~t~,_ .. , .. r.,,,J.J:lAll.~:~ 
;, ' Un film se ozapooal 

.,Batozele de treerat se Vor con
strui numai de cinei mărimi, core~-

punzătoare unei lungimi a tobeile Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvi 
820 mDl. 930 mm., 1000 mm., 1250 
mm. şi 1370 mm.... Anonţurile in schimb, preţul dublu, iar cel~ cu clişeu t&rIf 

Articolul m din deciziunea Minia- cia.I. Orice MlWl! cerut să Bp"ră în altă rubrică decât CII 
terului Coordonării Nr. 149, publi- pectivi, se ta.xea.ză1nblu. 
cată în Monitol'Ul. Oficial Nr. 46 Anunţurile pentru rubricile .. CERF.RI DE SERVICIU" 
din 24 Februarie 1941, se modiii- Jere) I1U se pot publica cu adresa. exactă ei numai 
că după cum urmează: Post Restante 8&0 la Ziar. 

___ .~~,~~~:~~::.s..~_v~~trui -------------------~-~1 
,.a) Semă.nătoare pentru tracţiu

ne anjmsiă cu liuguriţe. având 10~ 
Ui. ~'i, ~o ŞI :us ran.aun; 

b) Semănătoare pentru treeţiu

ne animală cu caneluri având 11, 
13. 15, 17 şi 19 rinduri: 

c) S.emănătoare y,~ truavtrandctj,\l,-ne mecamc& eu un~_., a c::e:, 
24 şi 28 rânduri; 

d) Semănătoare pentru traeţiu
ne m.ecanică cu ca.nel~ având 23, 
... _~_U.L~"'-&o"'-'. 

e) Semănătoare pentru porumb, 
avind 1, 2 şi 3 rinduri". 

Infractiunile la DrevederilA llrA-

zentei decizitmi se pedepsesc potri-
vit decreto1uHege pentru activa
rea producţiei, regimul preţurilor,. 

reprimarea speculei ilicite ,i a sa
botajnlui economic. ........... -.... 
INPORMATIUNI 
1ilIHIUlilIIIlUH nllftllltlWHlllllltOOllllllllflllHlIlttllltl 
• 

ABONAMENTE: Pe un RD 

Tel. 18.61 .,D A (1 1 A FEL I X-
Timisna- H. abo_ • -"-ugas~ N .. ~ <~...-y_. r-ja 

IIijIoaefte vi.nzări, CUJDpărări, schimburi ti inchirierL 

VANZARI DE C4SE: Circ. II: La I 
tramvai, casă. de raport, 11 10-
-~-"'~.-. -- --~- .... , -, - ~""""Q 'iJ-

dependinţe, curte mare, apă şi 
~anal in eurte. ldem. lângă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen-
.ol.+-_ __ 1--. .... __ .. !!t.,- -- -_ ...... -_ .. -

frum.oasă. Idem, casă cu 7 locuin
ţe a câte o cameră şi bucătărie, 
cu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apa şi canal la 
stradă. Circ. ro: Casă cu etaj, 2 

tărie, 2 cămări aIim8llte, Ii~ 
casă mică ht curte din l_i, 
"'~ IJUC<l.LlI.ne, graJu. gl'auma WI 
stj. patraţi., eu pomi şi 
tun. ldem. cuă cu 2 CI-' 
stradă., bucătărie, cameră 
........ _y ...-_ .. -.._.u. ~liij \ii~"1iiI 

<lină. Fratelia: 2 case elin dU 
cameră., bucătărie, eameri~" 
mente, cu curte si ~ .. 
1925 9i 1927, preţ lei 9I5.0CI), 1-
104.000. 

apartamente a câte 4: camere şi -LO-C-U-g-I-D-E-'-C-A-S-E-' -JN-C-::IBC.~ii: 
dependinţe. bae, parchet, tera- 152 stj, lei 55.000, 176 stj. 
c.,tă. balcon. curte mare. Idem. 65.000, 191 stj. lei 75.000. 
<'P.d nouă. 4: camere şi depen
dinţe, cU1'te " grădină. Cire. V: VAND urgent imobil cl1 2 . 
~ cue a cite 2 camere. bucătă- de case, situat in centrul o~ 
de, curte, grădină, lei 150.000 şi Oraviţ8. _ 

L80.000. Freldorf: Casă noui, 2 -P-R-E-n-A-u--ur-g-e-nt-t-u-tun-ge-ne-:iII 
caIMre lJl8I'i, bucătărie, antreu, Piaţa Iosefin. 
magazie de cărămidă, grajd~ gră- -

"ZORINA 
- 600 iei; pe Ş86e Imd - 800 

:_.' lei; pe trei Jun1- 200 Iei; pentru 

dină 1 " jumătate jugăr, cu zar- DE INCHIRIAT una locuinţă ~ ~ 
zavaturi şi 100 pomi fructif:ierJ. 2 camere şi dependinţe. ap~ ~ 
ldem.. eul. 3 cam~ mari, buci- de centru. m 

" instituţD de Stat şi Intreprin 
dfo.ri ~ - 2000 lei. 

Penb1l aauţuriIe apărute ia acest cadrq a se adresa la ,,Dada rtll, ~ 
telefon 186~ 

~{'V B D A B A B N O T il} 

supramaniti ,.,Fam8ia. cu cele mai scumpe picioare" 
[TA fflm-revistă în care aventurI-\., dragostea., muzica §l dansul 

sunt in fiecare scenă ! 

Incep. Repr. 5-7-9. DWll. §ii sărb. şi Ia orele 11 şi 3 il. JU. 

--o-

Pentru. Intregul materllll apt- PIERDUT foto&parat Leica. Adu-
rut în ~t ziar - fări 5eII1Ilă- citorului recompensa bună. Birc, tu'" sau eu pseudonim - ris- L. Str. Regele Mihai 4:, etaj m. 
pun de numai ti. (lonst.. 1. Ştefă
nescu, directorul . nostru, care e 
tolodat~ şi gir~~ :-:'T()r)3nb7! .• 

OAUT epN ewnpă.rare trăsurică 
modernă pentru copii Adresa la 
ziar sub "Trăsură". 

DE V A.NZABE binoclu ZeYJlII t, i 
BulevardUl Regele M!Mi L 
etaj m, 16. 

UCENIO cu leafa primeşte Giltlli 
FraIlC~ frizer. ~' 
Str. Grizelini 
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"lUa oermană bombardând Kievul RetraQerea Si dHs~~mDun~~8~ Irupelor 
a nimicit şi instalatiile de SDu~etce lace O ImpreSie pembIlă la Lonarl 
apă ale oraşului Englezii DU mai speră sI se poată ODrÎ de

14 (RADOR). - CATE INTRE LENINGRAD ŞI mCIT INSTALAŢIILE DE 
,.D. N. B." ANUN- SMOLENSK. APA. ALE ORAŞULUL 

AVIATIA A BOMBARDAT 
AERIENE GEr .... DF.ASEMENI, CU MULT surr AVIA'fIA A LUAT PARTE 

W BOMBARDAT AZI. eES, INSTALAŢIUNU.E ID· ŞI LA OPERAŢIUNILE FOR
fERATE, DEJA STRl- LlTARE DIN KIEV ŞI AU Nl- ŢELOR TERESTRE. 

zastrul care se desfăsoară În Rusia 
ROMA, 14. (Radar). - Zia- Ziarele italiene aratii ce V(Io 

rele italiene ara~ăJ. că T~rage- loare a avut pactul de aat8t .. 
rea trupelor 8OV'letwe It des- ţă semnat intre Anglia P00 
compunerea Zor din ce in ce mai·· ' 
CT88cânM, face o impresie foar- ma, B~lg~J Ola~J. Fr~nţa.J JfI!. 
te penibilă la Londra unde tl-U- goslama §l GreC1a §" 88 ţntr~ 
mai sunt speranţe sd ae poată dacă fi Uniunea Sovietică af't 

S I 1
- d- d I 1- t opri t1eza8trul care este în de.s- de gând aă execute acest pact 

il a In [SOUnD ~e or mca II· mOderne f~:::=~ ........ :::~:i::=:.::: 
construite după modelul fortifi- Un căpitan si un IUlclenent 
caţiilor mari, fra~ceze di'IJ~Dti ,,!i1cst-mcrtem" 

14. (Bador). - Co- zipuni din beton armat da.r" CLAR ŞI DIN ORDINUL DE ["1 ( .... n1~nn 'D nmnnilnl-
suprem al forţelor ger- din iOl'tificaFii :moderne. con- ZI, DAT DE CĂTRE D. 'I'DIO- e "..,&riiJW'" ~>"IJ Ula. z,. 

. struite după. JIlOd.elul fodificapi- CENKO, COMANDANTUL tU 5 ~~ Odl " 
• .,.fel~A rezistenţei inamice )or mari. :fnl.n.cca.e. FORŢELOR SOVIETICE. CA- ~ 

Estfa.ce progrese IJÎ Intr'o fortii.reaţă, ocupată, au RE AMENINŢĂ CU PEDEAP. BUCUREŞT17 14· (Rador). in. rezervă Dra,gomir A~ 
sistematic. fost fă.euji p.m.om6ri : 2 ofiţeri, SA SEVF..RĂ, ORI CE RETR>A~ - I~ Monitorul Oficial de azi dru, pentru sacrificiuZ Zor cu (>-

timp, fort~Ie finla.nde- un oon1ÎSai' politilc
J 

30 soldaţi şi GENE DIN INIŢIATIVA PRO- a aparut un Decret Lege, care cazia evacuării Basarabiei când 
comanda. Mareşalului O femeie, ~tă in uniformă PRIE. a conferit post-morte;n7 ."ord';'" fiiM somaţi de către _ruşi lră 8e 

. iDa.ÎDtează din spre am- d!e serg'61lt. • nul "Coroo.~ ~aniei. CU predea, -mai prefera să moară 
ale lacului .. Ladoga.... • Se mai anunţă, că tmpele a,. spada pangl'!C~~ capttanulu, Bo~ 'În luptă cu inamicul. 

hltn!.t.orpuoarete au nimicit AGENŢIA ,,DNB" MAI SUB- liate, pe frontul de Est, au res- ro, Ioan Ş1 loootenentulul >. o • - 'o 

patrulăsovietiee. LINIAZĂ Dl::SCOMPUNFREA pills un contra-ata.e al forţelor •••••••• -_ •• - ...... - •.••• --••••.• 
• EVIDENTĂ A FOR'fEWR 80- immn:oo.. Ofensiva. a avut un 811& o • ti --

'"....,_oo .. "m"'-:.:~f~~"!: ~~~:O~~~E~~ :"'~t,~u1~ă~: Nutarii sau secretarII EomnnoU 
COas~l bntamC6. IMPREJURARE REI E S E ţeI1e alia.te să fi suferit pierderi. d- B ..,,_. B . d o - N d 

ge~na -: bombarclat ••• _ ••••••••• __ • __ •.••.••••••••••• : ill aSaraul1 SI uccvana e or. 
stra,tegIce dm Suduk ~ - _. -
AnglieL dI· .., I I > Dot exercita SI funct:unea de primar 

forţe inami:r~:tri:CU:: ".,,,m'Sl"tU. eanCOPleRg ,ez BUCUREŞTI, 15 (Rad()c)'. - nistJ'ative,not&rii sau secretarii 
in Nord-Vestul Ger- din Sir I a prevede Domal In Monitorul Oficia~ de azi a ap~ comunaJi din Basarabia şi B1IOOft. 

VâDitom de Doapte au do- ... rut,un Decret Lege m ~ns~ ~~la Da de Nord, pot exercita şi funcţl~ 
avion iuamic. chestiuni militare ŞI techn lCe şi m de.rog,are dela. dlSpOZlţiunile nea de primar. • . I ' articolelor 11 şi. 12 a Legii admi-

,D~TB" MUU14, in le- Fral'C!l!lor I s a rezervat o retrage oftorabiiA ! 1 -e\l~unicatuI oficial, cli VICIU, 14. {Ra<ţor) .. - Agen- Dat Intre aomandantal forţelor 1I11l1l1l1lIllUlIllhlllIllHllllllllmmIlIlIl1l1l1l1ll1l1ll1ll11UIII1l1llIllUIIIIII1lIl11lIllUlllllllmmllll:!IIlIllIlII11lllllllllllln 
Stalin. care a. fOit stri.- pa oficiala. ,.Havas-ofi" comunl.c1: fl'aaeeze din. Siria P «'Ul9ndantul 
eonsm nU numai diln po- In legături ca a.rmistfţiul eem- trupelor Ilrita.nice. ca punct de 

""'''''''''''''' 1IU11,IIII1I1IU"IIIIIU"" 1Il1l1111111l1ll1ll11ll1l1l1ll~III1IlUIIIII!Um1l1ll1l1!l ::. ~v!::e.tul:~!~=~ 
nO&fterea lmprejurlril ei contina-

lA CIINlIEMA CAPITOL" 
rnmlllllllmlllnnlHlllllllllmJlIIIIIIllIIIUI1MIIIIlHIIIIIIIIIIIMII'~IIIIIIIIIIII1"JllIIIIIII1I11111111l1 I III II111111Mnln 

După. un timp indt:lUD gat iarăşi împreună cinema -APOLL011 
:':v:l::.s=.=:::~ 

r"'IIIIRIIIUJlI"lmnOIIlIlIllI1I11I~IHIINliIllIllIUI""ft~III1H1H.llll11l1l1n"llInlll\lIHIIIIIIRIllIUIIUIMIIIi prevede numai chestiuni mHitare .. . . ,1 tehnice ti nu aonţine Bici • elau-

POLA NEGRI IVANPETOY.ICR 
In 

-III 

--,---.,Un fihn lI11IC ea temă. ŞI iD.toJ.'. zi poHtlcă. astfel ei forţelor tren .. 

fi~~I~~~~PrtJta.:te::~~l ~~~ ~ .'~ ~_. ~~ge~_~ 
eemuat acuma diferi cu tptul de 
coudtţiunUe armi!Jtlţiu1ul, propuse 
.., -gtezt, III Ziua ae :19 IuUe. Tex-

tul armisti1inlui ft fi dat publicită
ţii. ....... ., ...... .. 
181 Greve si 2.458.158 
Zlie ne lucru Pil!fUU.e 

În U. S. A. 
NEW-York, 14. (Rador). -

Oor88poMentul agentiei ~te
femi" Gli'&Unţă din. WashingtOtl: 

In cele 6 luni din urmă au 
fost 187 greve, în stabilimente
le industriale ale Statelor U ni
te; pierzându-8e in total 
!.458.153 zile de lucru. GreveZe 
00 durat in general 11 zile. .............. -. 
Sovietele au pierdut, 

Du minecă, 
161 avioane 

BERLIN, 14 (Rado:r). - In 
Vie, ~I'Ă S1inl!!@H es.1'8 B1Pa.rii. o idee de inaltă ttJDa.. , lupWe ae:riene diD ziua de 13 In-

uitate 1 lie aU fost doborîm pe frontul de 
A. ' Est 82 avioane inamioe, :fiind di- O dramă pa.sioDantă, ia ~ cli.rei desfăşurare va ţiue lncoruatl 

e mei I.n i a ii 1. ~1iJ f,47 . struse in ~ timp ~ avioUJe at~ţia specta.torUop 
'oi" ~ lio:I. •. 1. a~Wte pe pă.mâD. 11, inamicul pier- II "--p. »-pr. J[ '7-9. D . W b • , ~ UAXl .IM'l _ OUl. Şl sar . ŞI la orele 11 :i ,l il, m. 

IUIlIHllllllllllllmlllllllillllmlllllllU!lllllllllIIlUlUlmm:mmUUIlIIIlIllUDnmUili . :~tJmmri~ ÎD total 107 a-' lillllllllllllllllllllllmnlllllmmlHlllmUlIIlIIlllIIllIlllllllllllllllllllllllllllllmmlllllllllllll1II11111!iII!!!I!!!IIIIlIUlIIIIII 
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Pag.1 RCOIJL .' 1"6 vn. Anul xvn. 1941, - Nr, 

D~la pOliteehnl~ H eul pr.l?' al grâblui a 
Cumvordovedlstudenlll li~DlID 11(J.(Jlllllei 

I:ă au prestat munca ob,tească Guvernul a tinut să rămÎnă De linia unei politici de se 
ru:~~PO~~~l': ~~~ăî~~ a preturilor la Drodusele agricole pentru a I~ 
~pen~ ~~:~ ~ ~ ~d:Jt~ţi vor face la ridicarea nivelului viet~i tăraniior 
ln conformitate cu decizia. Mmi- dovada. cii an fost conoentraţi. BUCUREŞTI. 15 (RadOIr). _ V6l'8el1e ~ de l~ropriemti la hectar: 780 kgr. p~ 
brului Culturii Na.ţia.nal>e şi al Contrar dispoziţiilor ~.cestora, Oonsiliul de ministri II fixat unul şi in special la proprietatea ţi- a fost fixat: 68.000 le( 
Cultelor N'l". 140.94lf194:1; ur- studenţii nu se pot prezenta la preţ al grâului 'pentru 1'!OOO11:a rănt"la.d. iar ma.joră.rile mT.f~l'l,"""lI\ •• l.& 

mea.z.ă ca. in vaeamţa. de \rară. să examenele din toamna aee..c;tui 1941. Ia 110.000 lei vagonul, 1000, S'a mai avut, deasemenea., în stuf preţ stau datorat 
~teze munca. obştească., ea.re an şi ea. atare, nu se pot îns~e staţia de ~ vedeJ1ey că preţul grâ.ului nu poo.- ~.rul deficitar al 
:. '9Or dovedi printr'o adeverinţă. in anul următor. Acest preţ .rămâne .ferm pen_ te fi fixat izolat, întrucât el ne-- şi Jipsei evidente şi de 

Şoo&Ia ~eă din Timişo&ra tJ'lU grâul de 75 kgr. greutate bue pus in legJătură. cu stră.duin· ale mişcării sto'Curilor. 
hooWlitlică cu. S b sută corpuri ~ COIDducerii F..llonmniei Naţit')- Pentru a aprecÎa jllS'î, 
străine. nale de a se ajtmge Ia o smWH- noului preţ asuPl"a . PROSPECT 

Admiterea ~ţiJ.o:r. in anul L aJ §.ooaiei~ se face pe ba 
ea "' .... i examen de admitere ce se ţine ki 20 OctomVrie 1941. 

Inscrierile la, acest exa-mea se Iace prin o cerere model ti 
mln'ată .. insoţită de următoarele aci.6 în original; . _ . __ .. n"l....~_ 

a) Actul de JW§.tere. .r"·~'ţ"Î~ .. , 
b;: Un certi.f.tooi" medical e l.iberat de medicul şcoaleî Poli 

t6lmice. 
II) Certiltcat de -naţionali tate. 
Diploma de baa.UaureaL . 
e) Dmui fotografii/ormal 6/9 om. 
Inmnte de 6Xa7nEil'l' Me loc la 18 Octomurie iMta medioal 

i a catuiidaţilor. 
Cererile de inscrier~ 86 pri mese până la 17 Octcnrv&rie a. c. 
Taxa de inscriere pentru e%O.men.w de admitere în şcoală 

eate de I8i 500.- (citlCisute). 
candidaţii vor fi sup1.t§1 la următoarele probe: 

. 6) pen.trv facultatea de mec~tricieni p facultatea 
de mine fi mdaJ.urg;e. 

1. Probă 8C1'Î8d §'i orală la bigonom.etrie ~ mea:mică.. 
~. J>rc.b.ă ~ ti orală b ~JWtTVs eloemenrora (pi.a1fă fi 

~~h~~~ =~. :J;dwă (se 1)(1 da alenţWmea c 
ailcWulitri 1&Umertc.) . . ' 'i"~IWi&leJ'<~. 

b) Pentru facultatea 00 agro nomie.. ." 
1. Probă 8Crisă fi Q1'ală la ,ui:nţele nafumle. 
!. Probă scrisă )'i omJ(j la fiaică ~ chimie. 

, 3. Probă 8Cri.sG Bi Molii la aJ.op}wă J:i. ~.am~~ (--te 
-.ea teoretică). 

• Progra.m4il C-tt1tO§tinţelor â_ care se a.a. a.ceste probe aste 
prog7 mnul d6 lieett, BeCtiunea ştiinţifică. 1J'Ublicat În M<YnJitm-

1J.J OJ.. parrea l-a. NO. 191 c:Wf. U . Â:ugu.sf 1934· 
• ::., ''''~~ ~ REOrORATUL 

.. ~ .... :-.-=-~.-:-.~.-=-.---:.---.~~-:-.-:-.-:-.:-.::-.-.=.=.-.=._.-:-~.:.-:: ... 
Transnistrienii 

Si reintoarcerea bucovinenilor 
}4wân ia. (le pretutindeD.i. tre-I graiu şi duh românesc fi vom trăi 

~Lta (ie bucur,le la yestea, reln- deapururl prin muncă şi credinţă, 
toareerii Ilucovin~. pe ~a.- ineă.l~d~:ne sufletu11a foCUl ~ 
lurile lor sClllllpe.. . , al tradiţieI. ce ne-a fost ~ehe de 

Tra.nsnistrielUi~ fmţi de. ace- două milenn. 
~ ,sâ.nge~ ea.re de .2~ .ae ani. a:r Fraţi buooYineni! Călcaţi eu voi
teiptă. măreţia zilelor şi penu"'U nicie.in glia ripată de urgia fiare.. 
ei, se alătlll'"a eu tot elanu1 ;re. lor roşii şi aruncaţi m foc tot ce e 
deşteptaţ_ de asemenea. mom.ell!- np2hi ........... ă "';;_A_X ----, .,....A.~ 
.U:) e~ ljl-l, Iericesc pentruca curat al semiţi.ei român.esti. 
bunul DUmnezeu şi viteaza Tra.nsnistrienii se aJ.ătură eu 
noastră. armată, ,i,.au.· învredni- tot sufletn1 la lmcuria. şi fapta 
cit să. se întoa.rcă. cei dintâ.i pe -.9±rR., 2iditoo.l"C de ~ xvm.â
locul natal, ce le-a. fost eu.trOPlt nesc şi aşteaptă. nerăibdători eli
la 28 Iunie 1940, de împără.ţia pa. când le va fi hărăzit şi lor să 
intunereculu.i . înceapă a.ceeo.şi opeNi a.colo, un-

Şt.iln Q ~c:dD-1a DEML rost de, aproape un sfert de veac, au 
a.panajul vieţii_ fost scb.in:giuiţi de stăpânirea. iu.-
~ Ştim că. am dăinuit "aici._ la de<>'bo1şevieă. Zorile zilelor feri

:ras~cea. .tu~r vru:tu:U0r, cite Se apropie şi pămâ.ntul din
num&l pnn . jertfe. ~~~ tre Nistru şi Hug, care fi, încru-

Pentnl fiecare kilogram in za.re generală a preţurilor, la a- gricultondui, trebue 
plus sau minus la greutatea hec~ sigurarea unui spoI" de prodne- de faptul .. ci la p~tul 
toIlitrică., se va adăuga .. sau scl.- ţie şi la inh>snirea importului ne- cut, cu toate tnaj()ră'il~ 
dea. câte: 1 Ia sută. Pentru fie- cesar Ţării. oare, venitul brut al 
care punct în minus sau plus la. . In concluzie, .~erntll a ţinut roIui, realizat din 
corpuri străine, se va. 'lJăuga sau I să rimână pe linia. u.nei po1iti('j fdSt mic. 
scii.dea. deasemeni câm 11a sută de sprijinire a preţurilor h pro- Anul acesta ins.li. 
din preţ dusele agricole, pentru s se Il- însămânţ:a.tă fiind ma! 

In acest scop sa'lus.t preţul de Junl!ela: rtdiC31'e8. nivelului vie- rolta mai bop.ată si d" 
MSt, pe hectar, din toate re~iiu- ţii tiraniloJ'. mai bună. venitul :\'''''''""''_.''''' 
nile Ţării ş.i s'a studiat, 00 t;oa,tă fn anul tJleeut, 1940, la roeol- va fi si din t.olate ~('''Sk 
aten~ cifra eheltooli101', la di- ta redusă şi la producţia medi~ de ,'edere mai m:tre. 

Declaratiile dlui Renala Boua 5eo 
ministrul· Italiei 
repr~zeDtaDtilor 

la . Bucureşti, 
presei române 

D. ministru al Italiei, Renato 
Bova Scop pa, a. m.'Vitat alaltăi>ri, 
la amiază, la Legaţia Italiei, pe 
reprezentanţii presei romAne -din 
Capitală.. La acea.stă re~epţie, au 
na.rtil'iI"",f, dH.i:i~ :u:...i..- o. Mih.ăi.
lescu., secretar general al mi!li
stenr1ui propagandei, prof. Bu
suiocea.n:u, A. Corbu, 1. Canta
CUZInO - directori in ministerul 
propagandei; W. Cise...lt, Th. So
lacolu (Rador), V. Hrisicu, Raul 
Anasta.siu, Sergiu Lecca, Titu 
Mihăilescn, din Dirooţia. Presei; 
1. Lugoşianu, directorul ziarului 
Universul, R. Seisanu, 1. Vion, 
Mircea Grigorescu (Timpul), 
lliescu . (Viaţa) 1 Georgeseu-Co
coş (Un-ires.) , C. Bobeş (Acţiu
nea), Al. Gregorian (Sfal'm.l
Piatră), A. Anestin (Ordin<.>a) ; 
precum şi zi~riştii italieni; Mag.. 
simo David (Gazzetta. del Popo-
10), Alfio Russo (Stampa.) , Mal;J. 
parte (Corriere dena Sera), Li
IlO Pell~ (PopOO> d'Itatia). 
Trandafilo (Stefani), Annelani 
(~t ....... n ... ) T ....-..:1- (f7O _____ ) , 

Pabis (Tdbuna), Bogardo (ste
fani), Valaperta (Regime Fn.s
cista) . 

Doresc să vă mărturisesc , .. ja 
.mea bucurie ., a fi venit in R0-
mânia in mdmentul când popoa
~le lM1aStre - unite prin leg3.
tw'i pe Cftl"e nici !ieflts:rianU>.La. 

ideologice ,nici intrigile interna
ţioDa.Ie nu Je.,au putut distruge 
rădicinile, uJJ.oeOl'i chiar d9.cll JIU 

cautat Să aducă e umbră. bunei 
noa.stre înţJelegeri - lupti ală
turi împotriva vrăjma.~nlUi c0-

mun. Această alianţă între două 
IJOpo8l'e de aooeaşi :r.a...~ este in 
ordinea fil'lească a lucrurilor; nu 
este e monstruozitate comis' fa
P' de natură, ca aceia c,,\re lEagă 
pe capitaliştii City-uhri, ba.nebe
rit 8VJ'1ei ai urau Str-eet-u1ni cu 
călăii dela Lublianka.. 

Doresc să. vă spun cii unnă
reso şi voi unnări cu eeI mai viu 
interes acţiunea condusă perso
nal şi eu competenţă, de marM 
metstră Căpetenie, Generalul 
AntonelSco., c»l'I8 cu deplină hotă-
-6.._ -r -- ....... 1' e"'UlAI VOI1UUOO (Je-

stinele popomlui româ.n şi a in
tuit de atre parte se afli adevă
rata misiune istorici. a Ronlâ
lm,i. 

1>o"resc, in sfârşit, să vă spun 
că mă ibizui pe presa rom..~nl (,U 

!';"Ândul că JId. va. ajUta in opera 
Cu acest prilej Ex. Sa Renat/) de deplini limpezi", şi de caMă 

Bova Sooppa a rostit unnătoa· J in~legere între popos.rele ntla· 
rea cuvântare : . _ stre, pe CM'e îmi propun 5~O des-

CUVANTAREA DOMNULUI 
RENATO BOVA SCOPPA. 

MINISTRUL ITALIEI 

făşur~ cum şi în favoarea 
solidarităţi întoreiată pe 
nu pe vorbe, care trebue să 
sre între popoarele n(J~L!i,reiW 
o- d .. iIi:at.~t:l mlIeD.al'& 
un destin ce paartă pt'l~ 
mei, care este uw..ş pt;Ctfa 
n:'piAi .. 

M.l.HAILESCU, SE(JREl~!IlIflIO 
GENERAL AL 

LUI PROPAGANDEI 

La cuvintele d·lui ruinistru 
to Bova Scoppa, a răsp.uns 
C. Mihăilescu, secretarul genel$1n~ 
Ministerului Propagande~ 
mulţumit pentru frumoasele 
te şi a prezentat omagiile sale 
numele ministerului şi a 
torilor lui. 

D-sa a ţinut să sublinieze 
că mainte de a cuno~te pe 
ministru &1 Italiei, i-a fost 
tat de către ataşatul 
~-- - .... - o~,n,...-; ... "", ,i:-·O .tJLI ...... ~ 

frontului şi care - in cuvinte 
de, - a descris pe Excelenta 
Renato Bova 8coppa, ca pe 
.....a.re prleteu isI Romanle], 

Presa română - a sp l~ d, 
Mihăilescu - va contrihui (~ . 
:mii}"".", .. 1 .. Fcntru .. do"Z"\;ount 

ra de cunoaştere re~ii)roi a 
două ţări prietene, p~l1tntcă 
nin &.ee!Jstă cunQaşt-) ,:e poate 
t·tlma .şi dragostea ~ntre Tl-nn!~IUAnc 

ne-a. fost jefuit de toţI vecmn în l' . 
hrăpăreţi. dar sufletul tă stat el ee e mal groa.7.m.!e a-

v • " v d ':Sda trocităţi din istoria suferinţl-lor ~U c· aA.ra" braV6ra" s'au luplallrup ele ne mărturie yeclD.lca ~ e pu .' _ - româneşti, va. fi eliberat. 
eo-rom.ana, ne-a. ramas nedintit ~ 'b~li'Ju~D.1, cu JRCTlD'll 
tu 15& AU1~., ....a.w~.u. de b . Y t"""''!;''';;' ţ" 

De data aceasta credem că sânge- ucune va aş ea.r-- r .. nn 11 

le C&kl al bravilOl' noştri ~ nu. şi ~~!e!'li ~ imbră.ţi.)a.ţi, ~ in ziua de t3 Iulie. in 
\l'a eu:rge ÎJl zadax. toata căldura. 

Cu. el sevaspulberadonmia Sata- Tran.snistrienii scrutea7.ă. ?ă- .1· I P I .... M . b-I P dols 
uei de pe faţa pământului şi se va rih şi roag-ă pe bunul DumnJ>- r ... I S t ru ni a D ga . o g I e v· o 
naşt.e o EUrOpa noua,m care Ro- z.eu, ca fulgerele armatei noastre lotUl 
mtnia w. intra in graniţele etnice. 1 Srl. ca:dă elin plin asupra. vr:?jma- BERLIN 15 (u.a.oor). - In I Moghilev-Podolsk. RUt, mcltă vreme, sub 

Altarele batjocorite se vor des- . ~ilor. Şi în curând tricolorul 1"1)- timp ~ fo~aţiuni de ,,stuk:a.", De ab~· ~anteriştii .. ge~! cuiburile de rezistenţă __ ~"""""l" 
ehide din nou. t mânesc să-i înfă.şoare în pânza. au bombardat puternice . lo<ră~ I trec~sera. NJSt~: Cit bă~le, ca. iar. celelalte grupe de 

1 '~.1" tru . f' IA tiau ŞI fost primiţi cu un T'iOIellt &,' __ .1 
Ogoaree Şt LVU.W munCII vor f lui, pen a nu mal 1 p anse ri de fortificaţii ale Liniei! foc de artilerie şi de mitralieră.. rişti au atins satul, ;"&IfU. 

Intra din nou in stăpă.nirea celor 1 de frate peste hotare. ,8taJ' " in -~"""'~rul N" ti" 1 " "L.~"I "iI "Y ('.,and, ~ 
• t- Yt • d I • lll, ~"" ._. 1S U ~J1: I Un ehmlent de şoc a trewt I UU'lŞO~<C 01' pan~ .( ~~ 

~ţiil?_~au caş 19a pnn au oarea I .A. NICULESCU elemente de §oOO ale mfa.nt.·l'leJ -ll'Î-ntr'o mla. .. tină să atLl"ă un 1 ţe UnIte~ au r.mşlt apo ' ... ~.,j,;te .. St\f'1<' 
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