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m »JBEC'l'OB ŞI PROPRIETAR: U 

1 ,'n 1. Şle'ănescu la ----. ••• ,,1 s tor 1 ain s ă si, În 
REDACTOARE-ŞEFA.: 

rica Ciura-Ştefă.nescu 
de ~ 

up~ iEJ)ACflA ŞI AD.MINISTRATlA: 
ctu: ' 
. da Em. Ungureanu, colţ cu 
;(la:; Eugen de Savoya, Timişoara 
:ale 

ceeace a re ea 

este scrisă cu 
mamelor! ,6 

nevăzut 

lacrimile 

'I'elelon: 39-36. 

Prof. MIHAIL ANTONESCU 
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri 

telefon tipografie: 14-69. 

2 ><,. 

l:meralullon AnlonescuBătălia de nim.icire 
e neingădu~tor C~ ce. cari nu·s " b 1 - . - 1 

. . fac datoria cltre Neam. ŞÎ Tara a . o Ş eVI c 1 or 
D,: n Dreot Si agentul simtar car. ce se desfăşoară la Est do2J Bialystok 

nu erau prezenti la posturne al'e o mare insemnă'ate Istol'ică 
iOI au tUSI internal_ In,r'ilh AtI 
lagar ce mlinCc:t rma e e sovietice se găsesc Într'un 

~i 'G\Jru:..';? ... .at Oi .(~,Ul.). ~_ oe 
~ la CWtOştmja gt;neraJi ca. 
'. ~nela.l IOn Anrol.lescu, lJon-

ua.tU tor, ostaşn depe front ÎŞi h a o. sin des eri p t i b i 1 
varsă. sângele pe e3.lul'ul de lup-

,oruflStatului - inspeetauu 
1 lIIIa dia zile Wla. Uln comu~ 
:: !1lfale de pe front, a ooru;ta-
1 l'Ă atât pl'eotul Dlse.ricii cat 
. I(entol sanitar din acea co
'. . erau lipsă dela posturile 

tă, pentru a asigura viitorul tu-16U.oDO Dr~zoniler. Si au fest ciDlurate sau dislr~se: 5774 
turor Nomâ.niIo.t', d. general "HA 

Antonescu a noml'it ca ~ticare bi~nrhn,e. 2330 tunuri $. tunuri antiaer,ene. 
=~W;:i:~~::.!em~:a~j 4 -irer.uril bj.r~QiÎie $, 4725 av.oane 

PE VIlOOg 8E Vuu. LUA BERLIN, 3 ln.ador). - lua.(- In aceiaşi perio~a. aviaţie &o- Având in vedere înverşlJ!QMea 
~IASlll'llS.Ilfl.lL.ANE, CoNl'RA i-ul "-'OWi&.lUla.uteJU allorţelor ar- vÎetică a pierdut 4.725 avioane apă.ră.rii 8(Wj:etice ,i Încercările 

lU'ece, prin aceasti Iip~ă l.'UTUl«JR ACEWl"A CARl luate gerumue ,tl1WSlau.~ neta dlliti'e care lU au fost doborite de a ieşi din impresură.ri f.l.cute 
J datorie ce-i doi funcţionari NU IN'j.'ELEG SĂ-ŞI FACA val'~tei'Ul,~llel"a1_ti l' UUJ.'el'1UW: ?O aFămr~ u.nt~r~ .]392 eu violenţă, pierderile .~roa,. 

Stat n'au inţeles să. seÎn('AI.- DATORIA CATRE l'iEAl\l ŞI J.)lJl ce m ce mat mult se poate m lupte aeriene ŞI 3tU aVioane /se ale Inamicul' de~~'t 
in noul ritm de activitate fARĂ ORI uARE AR FI LO- constata. că bauuia de ni:midre au fost distruse pe pă.nW.nt. Nu- ~ au. .:t-91 eu 

, 

ilatuJui Roluâ.n,in timp 00 (,'UL UNDE SE GASESC..~ ce se desta.jOa.rii.la Est de l>1aly- mă.rul prizonierllor ooostatat mult numirul prtzonierilor • 
.• -- ..... _ ••• • •.• • ••• ....... • • ....... srock a adus eu ~in~ ~ dooW~ de pâ.nă În prezent, ~ridi<ă la pe- Pf?"derile. germane SWlt in t0-

I o înseIl1J1ătate istorica. .. ste 160.000 oamem. ,> tai din fericire destul de reduse. mUti' Valentin roibestJu Un haos indescriptibil a CO~ 
. cnreşti, 3 (SIR). - Ieri a sa de preşedinte al Federaţiei ~~. :r::::: :;~e:~eC:;::: A··t-·T···I···t··O··N··D· ·A···M····N .. --A-··T· .. ~I JtlaPalatul .. Mogoşoaia" de aeronautice internaţionale a a- in spatele Germamel ŞI gpre a 
~Bucureşti : prinţul Valen- Gordat distincţii celor mai mari răspândi în Europa flagelu.l 001-
Eibescu. preşedintele Federa- . Lin.:J...' şevismului. . 
aeronautice internaţiol\ale piloţi ai timpurIlor : l.loVergn, V . tr W ptăm.âni În •. • __ 

:lUl din cei mai vechi piloţi ~~n~~;~. Italo Balbo. Cor- tr6g~rpâ':l câ.n7 ;:pa.tel~ fl'~n: • a ti u e u re Ş ti pe n tr u s pe-
lume. In 1909 Valentin Bi- tului DlIJIlărnl enorm al pnw1ll6- I - - a b ta. . OI! 

J.l era p,rimul pilot ro.rn.ân şi V~enti!l .Bibescu moare la 54 rilor al materialului de răzOOiu, eu aşI SOl eco n om I e 
.i)·lea din lume. In calItatea de anl, macmat de cancer. .'al I ialte feluri de pradă 
•• • ••••• • • •••• • • ............ ea ŞI ~ OI' • al w Bucureşti. 3 (SIR). _ Servi-

I - b , I't~ III de războI' va putea fi ~v uată. ciullnstanţei speciale pentru re-,,(,. ,a SC~(ln8t OF u eu Dara t . e~h ... Se poate face, o Idee d~pre primarea sa.OOtajului econonuc 
. " importanţa bătălioor care se a condamuat la. câte: 3 ani în-

~~eraiul ,WaWRI u Iosl SChImBai cu ::f!;::e~:~;:r~e se&- fa~O~~~~OC!::: ~:t~~~ 
Del 22 I . până la 1 Iulie Marton Weiss vânzător măcelar onn Auchin~nck (1~ llfj-mlS ..... 10 ·Jnd î~ au fo~ ca,p=:te sau distr~ din str',.Antim 4, B~eş~. A lU, • j II, IjIl t ~U 5.774 care blindate, 2330 tunurI Ambu au fost Surpnnşl van-

~tlinl 3 (Rador). - O notă ră din India, din partea Germa- şi tunuri antitt.":lt'ne, 4 trenuri! zâ.nd unei ,?liente cunoscute car: 
ioasă declară: . niei acest lucru nu poate fi pri~ blindate, ca şi un număr enorm ne de va~ la pretul W de A12~ lei 

vit decât cu ontimiSIIL . de mitraliere şi de puşti. I kgr. refuzand însă. sa vanm u-ehimbarea generalilor en- ~ 

nui client pe care nu-l cunoştea 
sub pretext că: s'a. ispră.vit QB.roo 

nea deşi la controlul făcut de 
inspectorul respectiv s'a consta
tat ci el avea peste 150 kgr. car .. 
ne, Dumitru Ivaşcu din CJt.ra.da. 
Sfânta Nica nr. 15, condam.na.t 
la o lună mohisoare şi inter,ua.r~ 
în lagăr iar soţia Elena la 5000 
lei amendă pentru că a vândut 
cu 112 lei kgr. de brânză. 

j Wa.wel şi Auehinleck este lot " ' Zi. . , . 
ită. în cercurile politice dela C' -1- 1 50· ~ d robust ŞI un remarcabil sunt a} pentru elementele noui care le 
in cu o indiferenţă totală. I ... I:PCZI 10 P DS .. ~ .. " . materiei .. Ţiganca" .ds~e a:a:a axiuce'

v

• • 

t remarcă totuşi că genera- Al Il .- - d A III J.UmIJDSIl că tână.rul artist ştie sa ~tăpa- Da~ d. Seif Pe~. a~ fI expus 
W I 1 - oI plin J4.ll! tmlel e t s;. .. ~ nească subiectul; supunâ.ndu-l numaI "Autoportret dlll care se 
I a.we p eaca eu cap 't'il 1 artistice Este o ridică certitudinea unui mare ta-
I bnpresionanti doză de re- De fJO~WPJLJV IO,\tUC1V lD enţ or sa e w' i lent _ n'ar fi pierdut nimic-' 
'. ., ••• " • ~.. A' - lucrare de anvergura care ne n w ~ A Y_' 
:an mIhtare ŞI de mcapa,Cl- .,Elevii MaestruIw Ladea &Ujlnţi şI-a gaslt lDBfa~lIt adapo,st dreptăţeşte gân,dwile . bu.ne pe Dmcolo IDsa de aceste consi-
,in noul său post din India deschis în sala. din casa ,.Scher- in Pala.tul Chesturu de ~~llfle. 1 avem despre viitorul dernţii a căror valoare este a
~ele indiene ale generalului rer

u 
o expoziţie de sculptura lln- Trecem pesu: toa.~e gr~ută.ţile pe dcarel ertistiC Mai notăm Dor. 7 proximativă în măsura în care 

d . - 1 - il t t ' I întâmpmat m noul 10- sa ea, t . stuI t rusti pune Întrebarea care vor fi e prezmta UCrar e execu a e In ca.re e-a . w • 8 .. _.:J A ul tât d ilif ci! es e ŞI gu nos ru a . c a-
. . decursul anului şcolar 1940- cal, însemnăm nUmal ca defec- ŞI ,~e~ gen a _ e 1 proximativ. se ridică certitudiun~ek .bune pent~ a fi a.- 1941. tuoasa funcţionare a avut reper- al reliefulw. probeaza. lI'eale ap- nea entuziasmului tineresc, 
te lU onentul apropl3.t. Domnii A, Chirilovici. 1. Brun- cu.rsiuni asupra realelor rezulta- titudini. "Crucifixul". - l~c;are munca. donată şi frumuseţea in
.vem impresia că s'a schim- net şi Petru Seif expun în total te pe care le-ar fi putut da. Ta- de factură oarecum dldactiva es- tenţiei: lucruri atât de rare. 
Irbul cu paralitieul". se spu- 221ucrlări: ghips, ceramică, pia- tuşi dincolo de ,lipsa de înţeleg:- te semnificativ pentru ceea.::!~ ::e Despre mae.sbrul Ladea, 8. că. 
lfiercuri la Wilhelmstrasse. tră artificială şi lemn. re şi concurs din pa~. celor m poate realiza in arta deoorati'Va. rui personalitate pluteşte peste 
'limbări de asemenea natu~ Academia de Arte Frum:>ase drept - acum, la sfarş:t de an, D. Brunnet expune un ,,,Sieg- lucrările expuse ca un duh tuţe-

elin Timişoara şi-a deschis lucrările ex.puse. in ~ar.a .de va: fried" prea încărcat. Se reali- Iar. orice am spune ni se pare ~ impresionează. cercurile 1 I t au ŞI 
. . ~ rea cursurile arbia în luna Decem- oarea orw ~ .rmseca, m!l A • zea.ză. deplin în ,.A,utopertret" şi puţin. De aceea. nu încercăm să 

ce ~~ Berlin .d:cat. P brie, deoarece localul din Pala- una de bătălie culturala ca.şti- Bust" Madona" nelimpezită, e10giem pe artist şi nici să roul-
• caCl nu a.u DlCl o unpor- tol Cqltur~ unde a funcţionat gat~. . .. ' . A ' i~r D;agostea de mamă". inl- ţumim profesorului: Realiză.rile 
.. . anii tr{6uţi a fost ocupat de 0- Dmtre ~el ~~el ,@ţeVJ" m~epem '.' ntă dar ne ersonilt..elevilor <isale o fac mai bine de-
ci generalul Wavel ţine si pera din Cluj, pro~izoriu mu!ată cU

w 
d: ChirilovlCl. In cele no: lu- k=:nt proectul dePiconostas cât cuvintele noastre sărace. 

~ ti. iu m&fiDA mili~. 1& ~ Dupa multe s~- i ar~~ ~puse, dovoo.e.,te un, ent . . . _ . _... . 

., 

~:rJ 
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;Inotul trebuie să stea in fruntealLa cinema "APOLl 
S P O rt U r Iti o r d ... ":HIIIIIII"UUIIIiUIIIII""I1UIIIiIIIII,"II'III1I11IlIlI"'"f.1IUlIlIlUUIiIIIIIHIIIIIIUIfIIIHJlINHHJIIUllhl.~, e var CI : o poveste veche? NU % Un film ura cu un subiect de t~ tuturor 

De ce in ţara noastră favod- raI! a vieţii şi a naţiunii. 1I,,,,';'şi 
ati de o admirabilă liituaţie· can.celarul Hil:ler spwle! :ând 
,eografică, udată de Dunăre şi fputer~a de rezlsten:.ţă. ,i s~natat: 
... ~_, ~LQ, \l~ v auevarat.a t''''''l''" ...... ,ulL .. "~l "'~UI._- :,;;e,slar 
'reţea de râuri şi de lacuri si UJ1- şeşte drept~ de ':laţa într 0, lu
I " '. me de lupta. Prm cunoştinţa 
?e vara ţme mal ~ult ~e 4; IWH, fnotului. !':oJela.ţii B'Qr.mnni au 
·Jnotul ().o~o ~l m.a.l lIUtlll~·cunos- ştiut să se salveze din naufragti 
~t. De ce este, atâta 19nolJ.t şi să treacă inotând victor.iDşi 
.~~ eat:e ce1lll:lu ~om.p}ea (:~cr- iJJ;>r6 inamic râuri periculoase ~j 
(l.lţ1U glmnastic ŞI Ia mdemana lacuri. Sa luam exemplu de la 
:0 r.icu.i, prin faptul, _ că a~ţiunea naţiunile mari. Timpul ne s::.ă in 
:lUl este sutordonatJ. apel, aeru- faţă. Să facem eforturi şi sacri
-lui Şi iulliUld. ~ ue CQfItă. aceşti fieU pentru organizarea şi ties~ 
ta.ctori naturali de o importanţă voltarea înotului. Nu vom nier-

de nimic, dar vom culei:"e l'oadc 
frumoase. Să ridicăm acest 
sport pe planul valorii int ......... -
ţlOnale ,i să prezentăm la con--
cursuri numai elemente romi· 
D.e§iti. Deci româ.nizare in clubu~ 
rilo doe llCttlll!Je.lnotUl aesvoltă.n.d 
cre,terea arroonloa.Qă. a. corpu
lui omenesc, dâ.ndu~i .suple~e, ca 
un regulator fiziologic §i desvol~ 
tând anumite calităţi prielnice 
increderea în sine ~i curajul. 
trebuie să stea in fruntea tutu· 
ror sporturilor de vară. 

AI. Udrea 
:r.a:pitali în viaţa omului. Tinere- -
t.ul nostru este ispitit de che~aa- ....... ~ ........ ~ ...... ~ ............... ~.IM ....... ~. __ ..,;· .... ~ ... ~-- -- ---......--
rea apel, dar Cări (1 organizare 
'aoLIă nu poate tace progrese. (J" e d ; , e d e 3 9 1 
Ne lipseşte interesul din ?artea <1 fiI il. 
îţderaţiei romi.oe de nataţie. It~/. Îllflt4'll'nle 1I,;"i"etfl,luÎ lifg.i·~ul'u'.,·~ 
Upsef~ orgallizarea in &<:C:...,t f'''' ti ti Il J 

.sens şi un îndrumător bine ini· M;).:litv~ ul Oficial de ed pu-
lţlat. Tineretul de lângă iaz foau blic.:ă unnitorul decret-lege: 
jgârla di1l aa.t ,1 cel dela ora,e de Art. 1. _ M1ni5terul Agricul~ 
.1â.llgi:i. ştraod şi baz.inJ este dor- tur.u 'li D\>menilior este a.14toâ
inic de a învăţa cum sa se d.vâl1J~c zat să contracteze la orice in
!prin apă. In Germania, Japonia jttituţie publică de credit, pe ':er
ti Ja ltalia, hwtul este obligata- Jll.e.ll de :> ani şi cu o dobândi de 
iriu ea. invă~,5.mânt it, tu'~te ir.stI- maximum 5~o, împrumuturi în 
"tutele şi declarat ca sport na· sumă de 337.000.000 lei pent.ru 
iional, Este ca. o forţă indi5pea- finanţarea unei părţi din lucră
Abilă 7l~'lltru regenerarea gene- rUe prevăzute .în programul de 

.J;:ii;!fW~.~r:.cj·fiMt_ 

CIlINIIEIMIA "COI~SO" 
....-. 1'" 

Surpriza 1t&&iUllii, trei ved~~e, trei iubiri ,1 mare succes. 
JANEI' GAVNOK ROBERT JI0NGOIUERY şi 

FBANCUOT TONE 
in 

Nanette are trei iubiti ! ... 
Reprezenlaţlile incep la orele 3, 6.7 şi 9 .. 15. 

investiţii pe exerciţiul 1941--42 
din planul pe 10 ani 

Ari_ 2. - Ministerul de Fi
nanţe garanteo.ză restituirea in 
termen a. împrumuturilor con
tractate, cu veniturile de valo
rificare a grâului (lege:l pro~ 
mulgată cu 1. D. N. 2853 din 
1939), fiind autorizat să emită 
bonuri de tezaur în acest scop. 

Pentru rambursare&. la. ter
men a ratelor şi a dobânzilor 
prevăzute, Ministerul de Fina.n~ 
ţe va înscrie, boo-pâmd cu exer
ciţiul 1942-43 S'Ulllele necesare 
în buget • 

CelaIaltA condiţiuni vOI" fi l'JI.:a,.. 
biIlte prin contractele de Îm.
prumut. 

: ~ 

Gust"o 

FROHLlCH 
Het, 

FINKENZELLER 
p.,ul 

(nooenţa şi dorul de Cl'imi, două insusiri cu totul despărtite 
în acest film neobişnuit în strân să legătură.' dând un 

excepţional de emoţionant. 

InceP. BeIll'6Z_ 5-7_9 . 
-------4 

Art. 3. - Se deschide p6 sea
ma. MirJsterului Agrlcultlr.ii ş; 
Domeniilor un Ct"edit extr~ .... 1-

nar special în sumA. de lei 337 
mi!ioane cu acoperir~3. din tm
prumuturile ll').enţioMte m&Î 

.... ...-- ........... • • ....... • • ..... • • • • ... 9US, pentru cneltuelile nec~sare 1IIll1l11lllllllnlllllllllllllllillllllUHllIIlII,illIlIUmmllllllllllllmrmlllllUUlIllllllllmllllll 1111111111111111''' ...... _1 

MIC A P U B L ICI TA T E ~·~!~!!~/:~!~i~~ţ~r~~ ILA CU IlJllElbudlA CAIM\llirOI _ ... ________________ ... __ ... ___ X~:t.lţlUl 1941-1942, dIn planul II I~ IVI' F" II L 
• Apar .. in UecB"" zi. l.'dioimum 10 cuvinte peţI :!~~ r~a;tizândt;p·.se !>riii~ec-lO '1II1U"JlfIllIJJlnnl"J"flJJIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIWIIIIIHII"IJ""I~""IIIllIIIIIII"WlIIIIUIII1IIIIIIUlllllllitil e: vv~er~6 & ~.;"" r .. I 

AmwţurU6 in schim~, preţul duulu, Iar celb cu cUşeu tarif spe- lR.OOG.OOO ,i Direcţiai VjtiC'll~t.u. O oo.med1e cu farmecul veseJlel şi canf:.e.oolor vleneze, 
eial. Orice IIGIDtl cerut bă apltră In altă rubrică decât cea re&- rll şi HorlieulturH lei 818 mill· 

pectivă, se taxează. iubiu. oane 100.000. 
ADW1ţUJiJ.e pentru rubricile ,,\J,l!:.tU;lU DE ~E.KVICIU" (Mena ................ . 
jere) DII NI eJOC; publica cu adresa. e:xaetă ci numai adresate 

:rei. WU" ;": :::teF : L

Ia

) ::. Tel. WU 5 f1'ee t", e Gee 
'IL " <)11:. ( , • d P tA ..... _:_'" IlIlHIKlUllIliHllIJUlllllllltUI!llllUltlllllHJlllIllHllMlllt1 "':" __ , ...A_a ...... tx .... Â1l&,ust .... r • ..., VIS-a-vlS e -,.. "vvro.LUll.l • 

\ MI.f1..>oe,te l'i.nzl.ri, eumpi-r iri. schimburi ,i inchlrleri. C 1 N EMA T O G R A F E 

V,lNZA1U VL CASE: (.,'11'0. II: La 
tramvai, ca81 de rll.port, 11 10-
.. minte. cu câte 1, 2, a camere ,i 
dependinţe, curte mare, apă şi 
canal in curte. ldem, lângă tram
vaj. casă cu 9 locuinţe şi depen
dinţe, cu bac, apă, canal, curte 
frumoa&ă. lUem, casă cu 7 locuin
ţe a câte o cameră ti bucătărie, 
cu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare, apă şi canal la 
stradă. Circ. III: Casă cu etaj, 2 
apartamente a câte 4 camere ,i 
dependinţe, bae, parchet, tera

fi bucătărie, grajd, grădină 900 
stj. patrati, cu pomi şi zarzava
turi. ldem, casă cu 2 camere la 
stradă, bucătărie, camerA pentru 
bae, verandă mare, curte şi gră
dină.. Fratelia: 2 case din câte 1 
cameră, bucătărie, cameră de ali
mente, cu curte şi grădină, zidire 
1925 şi 1927, preţ lei 95.000 fi 
104.000. 

WCURI DE CASE IN CIRC. U; 
152 stj. lei 65.000. 176 stj. lei 
65.000, 191 stj. lei 75.000. 

c:)tă, ba:con. cl..rte mare. ldem, OCAZIE BUNA: Moşie 52 pogoane 
('ş.&ă nouă, 4 camere fi depen- arabil, 10 Km. de gara Strehaia 
dinţe, curte ti grădină. Circ. V: jud. Mehedinţl. cu conac boereIc 

Capitol: ,..N )fOcu! \oine pest~ 
nos.pte". 

De azi începâ,nd la. },Capitol" 
Jurnalul de război Român Nr, 1 

Thalia : Kora '.rerry. 

ApoJlo :,' "Misterele sui>te
rane". 

Corso: Nanette are trei iubiţi 

111111111111"1111111111" 111111111111111 »111111111111111 1111111 1111111 

LA CINEM4 

»TIHIAILIIA « 
• 2 case a câte 2 camere, bucAtă- in centrul satului, având 20 po-

riA, curte, grădină, lei 150.000 ,i goane pădure de 22 ani, exploa. K O r H rl~ e r r v· 
180.000. FreJdorf: Casă nouă, 2 tabilă iInediat, restul in, ovăz 

y , 

camere mari, bucătărie, antreu, gradinărle. porumb fi grâu. 

magazie de cărămidă, grajd. gri- va..,-w.. --0--· ~-., .... ", "" corpurI Filmul, este O risi~ sUnAPbă de 
............. 7'" .1-_ .... .J"6~, cu zar- d "t t in 1''' r-
avaUlri fi 100 pomi fructifieri. e case, 81 ua centrul or~ui lumini, mu:dci violente 8t\U lau-
num. caaă 3 camere mari, bucă- Oraviţa. guroase, de dansuri, privelişti de 
tlrie. 2 cămări alimente, altă PREDAU urgent tutungerie In jlTJs. Aspoote reale din cuUseie 
casă mică în mute cUn 1 camera Piaţa Iosefin. varietewilol' iDteJ'n.aţiooa.le. 

.tatrw aJluoturile apirate in acest ~ a se adresa la "Dacia Feu". Incep. 1'ep1'. 3-:S-7-9. Dum 
telefOD l86l. " fi sf.rbf,*'l ţ J& ora U .... 

uine 
HUtlJlul 
pEste Il ma-.. ,,· 

POVASl.+_ .1_ .I_....-_i_. _ .a.._Gio .... u ....... v.!I'tT Itwero. un IJUll .... 
haz şi incurcături vesele ! 
O tnf.erpl'etaţie mintl.lli'\';ă ! 

MARJA ANDERGASl' WOLF ALBACH REl'tf 
IULDE BILDEBRAND 

GRETE WEISEB RAI.PU ARmtJB 

IDeep. RePl. :~5- 7-9. 
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se iac opIJta,iunile de demize ~1'_Ufl_m.".~"""n"'lm'''I",HUlllm",,"I=::,,=: __ • 
rea de devize. PJăţile particulare şi I - I 
comerCf~ .. ~~,':,~~~~aţlunl I Ar:46.ii 'l!.eit.iJ.i I 

• ,- - AQ t:Vluaoa ,.orlgIDea DJirfll ,1 ::oi f' ~ _ 
plata la Casierie, după care se face scopul plăţii" se completeazii. sepa- I i 

Comercianţilor, 

prin băncile a.utori~ate, 
AaWriiăţilor. 
BeJ,a.ţiunilor cu strii,iui· 

, II de\'ÎZelol' execută a(.!81itC! 

lIwnai ÎIl buza autorl~lljiQ· 
uao1bl' obţinute: 

dela COnllliUa. de 
Miuillterul economiei n. 

\~l",mlel'Cillnţ.l (comerţ ,i indus
AAl.a Direcţia reglementărU 
di" Ministerul economiei 

"i autorităţi, dela Minis· 
l .. fllI(UIlleJ naţionale sau direc' 
IIIi"JItiun4~ B. N. R. 

PARTIOULARE 

valutar! din Mini.l!terul 
naţionale, aprobă cere· 

lllrilor (cetăţeni ro
pt,- u motive de turilm, 
itUO.;, ajutoare, intreţinere 

iRlll'1!ITeStl, cererile .ee introduc 
particul ari direct la sua. 

t'omisie. ' 
valutar! elibereazl BOli· 
formularul " al cererft, 

cu numărul de fnregi&-

zi, solicltatorulse prezin. 
cu acel formular şi 1 

rezultatul cererii. 
e~nd cererea a fost 

transferUl in stră.ină.tate. rat originea mărfii, potrivit certi. E Un .ziar d1n ja.rA, a.r~ .... unul ~u.st § 
In cazul când beneficiarul ordi- fI .. tnluJ d. e.,..m. "lDM4J,o,t ~ 11 Ca filă. ba8-, &i.lni.ct. int.r'wa oo.lf in,a"u.t.,., ~ 

uului de pla.tă nu ridică. suma Sn delubt IWIOpqJ plătti. ClOllfol'bl Ul'ml. i Doui AU trei ehestli pentru (le! prot&ni - i 
termen de alum dela plata depune- toareJOl _tegorUl marfA. JetoaDe, I Luc.ru.ri petrecute.-acwn cincizeci de a.u.1.... E 
ni contravalorii, ordinul te consi- n_vla, chlrU. planul. trMaport, dl~ iI_=1 .'Natu.ra.l. ioela. nu e rea dWoo, 1= 
deră anulat de drept. verse. I8l'VtcU, garu.tti, boniflcattt, It Căci gă.si.n:t acolo, În acelElf loc. 

.. Plăţile în favoarea studllr«1ţi.lor dobâm:l. dividende, prime aa1&U~ lntâ.mplări aparte do llfin univers __ 
sunt valabile in general 20 zjl~ "ela rare, frachte, licente. filme, resti- ::;:.s O a.ntologie--a faptului dive1'8... IS data emiterii ordinului de ph.tii.. tuiri datorii fi restituiri 4epozite. Iată dtu O §tire foarte minunatA.. 

Excepţie fac plăţile in favoarea In ooloa.na "oom1aloane ~i ahel- I ~ putea d. par' ( e invt"ntati 
studenţilor din Germania, pentru tuelin se indică. comisionul si chel. Dacă n'ruu găsi-o in ~~t ziar -
cari valabiatatea ordinului este de tn"m ..... __ .. , ..... _10 ..... ..:.. ia (.."- ... OC>Ad..u."" 5>-'-- .... .u.w.i &N' .. i 
două luni dela. data. emi~rii ~ plll. Când marfa este tl'allSporlată pe ! ,)ntr'o dimnE$ţâ., bl.. • temnicer ii 
ţile in favoarea studenţilor din Ita- ca.le tereatri. se va cere duplIcate _,- DeJa. înclti8oarea. Betit din Alger. 
~:n:. căror valabilitate este de o după scrisoarea de trlsură, sau Intrâ. În celula a d{)i deţinuţi' ~ 

certillcate de expediere emise de o :: Doi arabi (}ribil de buzatl şi sluţl-
Valabilitatea aprobăriJ este de Casă de expediţie de prim ordin. ~ Ca sA le aducă. vestea. fericitA 

10 zile libere dela data introducerii "A_ t - C~ 9U>deapsa 'ntreag.ă. era. is...-lvită 
cererti la comisie. -.-ud ra.naportul .. te.lllht. par. ~ ~ y ..... 

In provincie, particularii tna.intea. tiaI P8 IWIon fi parţial pe asoa1;, iti Ei Şi ci pot si plece. '. Dar, arabil -loc ! 
zi cererile lor msoţite de documen. va indica precla acest lucru. meD- ~ Nici IlU vor a'a,udă, fao scandal pe loc _ 
tele jU6tlficative, dil'ect sediilor ~on&ndu·1M! portul de trao.bordare. § Ba., cuprinşi de groază. dânşil se reped 
Băncii Naţionale. . DocllDleJ1tele de Jncil'ca1'fJ trebu ~ lmpl()rând Coranul şi pe lUahomed 

Sediile eliberează clientului for- si justifice iDtotdeaana incire&rea I Şi susţin frenetic şi a.eurzitor 
mularul 4 al aprobări! prevăzut cu mArfii piui la destina~e (port sau ... CA ••• le simt mai bine in celula. JOl' 1 •• , 
~tampila sediului şi cu numărul de teritoriu român). !i Trebui să vină zece gardi~ni 
Inregistrare al aeestula. Ori de cf.te ori, ia ouuI de trau- Ils Inannaţt cu puşca, toţi algerienl~ 

Sediile BăncUNaţionale!nain- bordal'8 nQ u15ti poslblllt&tea pre- ŞI, ameninţâ.ndu-l cA-l vor impuşoa, 
tează direct aceste cereri comisiei dă.rii documeDteJor de iDci.rcaret se ii Doar ~ scăpar' de aşa belea" ••• 
valutare. vor putea inlocui ace.tea cu alte I · . .... 

Comisia valutară apreciazA. fi documente din care să rezulte M- 5i Fapta grlitoare din acest ziar 
aprobA. sau re.pinge cererile. gajamentul firmelor .reexpeditoare 1_ Nu mal ~iti. niei un comentar I 

Cererile aprobate sunt Inapoiate de - expedia marfa pe seama lm- FelicIte timpuri când putea sI. fie 
sediului (torm. 2 şl3). porf.atorului romAn. i Traiul o mhume. chiar fn puşcărie t ••• 

Sediul anunţă pe 801Icitatori să In deosebi pentru.Anglia, se va j G A V B O O H Il 
se prezinte pentru a depune contra.- specifica separat şi precis ce anume i 
valoarea fu lei, apoi cred!tează Cen- riscuri se cer acoperite, atât cele "IIHIIMlIHlIltUIIIIIIIIiUlilIUlllllllllllllllllllllllllllnllllllllll11l1MlIIlIll1l11f1 'l~mlllllllllll""llnIHllnllllmn"1H 

I 
I 

R. 

sollcitatarul dt>pune ~on
mIei prezentându-s8 

secţiei Plăţi partiCUlare 
relaţfuni cu stră.inăta~ 

trala (Serv. R. S.) care la rAndul maritime (pentru care termenul 
ei execută transferul!n străinătate. ..Usual" nu-ti găseşte aplicare!n 

Valabilitatea aprobărilor date actualele imprejurări) cât şi cele de 
prin sedii este de 15 zile dela data războiu propriu me (8cufundare, 

ghişeu, solicltatorul pre. 1n.troducerfi cererii 1& sediul respec- torpilare, mine. bombardament) 
!mnlarnl 4 eu numărul co& ti.. . _. _ . ~. _ precum ,i ri.ecurile de captură, 

Societatea Naţionali de Cru
ce Roşie a României, Imiala l'i
mlşoara, face un căldurO'S"·apel 
către populaţia Tfmişoarei ca să 
oea tot SpI1JiIlW sau ()rtteU 1(Q. 

l<'erdina.nd) etaj 1, uşa 88, intre 
orele 5-6 d. In. unde se vor n-' 
bera chit&nţe de 5tmlele donate.: Plăţile comerciale priză., deturnare, etc. 

Banca Naţională a României. nu 
îşi ia niciun angajament in ce pri
veşte cantitatea şi calitatea măr
furilor. 

NiIoonI altul n'are dreptlll .: 
incasa în numele Crucii Boşil, 
nici o swna\ sau alte da.ruri, do' 
aceea populaţia fi tntl'eprln.d&
rile sunt rugate .. se ~ "'. 
rect filialei Orucll Ro§U. 

reiaţlUDilor ca atrijqă. 
• vnlllNr.cI direct deJa Ministe

"L.A_I'AI naţionale, Direcţla 

plăţUor formularele 
aprobate ,. aIlume: lor
n fi D, iaU D eUent. 

rtrerea a fosi introdud. dj. 

citl~ IOUcltator, Serviciul 
"<w!ml'lIte borderouri eare te 

Casferei prill Ser
OTtlooanţ/irii. 

'''il:llIJ\t~JI este ţinut • achita 
bord~rnnrl in termen de 15 

de 15 zile de la ridica.. 
m.1'1II111 •• , .. lm' Băncile autorizate 
. !inute a depune cont1'avaloa.

lei, & devizelor aprobate tu 
efectuării transferului. 
creanţele l1na.nciare,
plată care nu se referi 

bnporturllor de mir
~ntro plata fraebtelor, 
" plata cărţilor. jurnalelor. 

sab benzi. fără dOCIl
.. _. __ .- se 8ocot....,te dobin-

dite, când debitorul a luat 
de aprobare. 

formularelor D bA.n· 

RMATIUNI 
IIUIIIIIIIIIIl 1111 111t1HIIIIIIIHI 

:.. .. um~'j;.l'~: l'~ un an 
'IIIdei; pe şase luni _ 300 
~trfli 11_1 .. e:n. ..... ,. _4._ 
i !li. de Stat şi întreprin-
1'I'h('~darf! - 2000 lei. 

--o-
~J intregul material apă
i ". t ziar - fări selDJlă.. 
III I pseudonim _ l"8a-
~ 1. , i d. Const. . ~tea
~ Ifu~.:torul nostru, care e 

~ ~l girant l'esp&USabl!. , 

cUe intocmftJO !ti prezinti Serviciu
lui viJ"amenteJor B. N. B., scrisori 
de debitare in li exemplare com
plectate dllpă cum unnea.ză: 

In prima coloană se Inaerie nu
mirul cererii de devize aprobati de 
MinJstel'1ll economieI naţionale •. 

In coloana ,.IiIOl1cltatori" 18 in
serie: debltorul saa lmportatonll, 
profesiunea ti adreea. 

In coloana "beneftcfari't se in
llerie banca unde are eont oonefi
clarul (dacă eate cazul); dedesubt. 
numele beneficiaJ'ului, exportatoru
lui sau ereditomltd, adresa exactă 
şi alte indicapunJ. ca: . monet. ,1 
elJ!'1!Iul de OOIlVershme. 

declin! orice angajament in ce pri. 
Asemenea, BaDea. Naţională lşi 

veşte tra.n8miterlle telegrafice. atAt 

şii. _ 
Sumele de bani cu care fiecare 

doreşte a contribui, se VOl' de
pune numai la sediul filialei în 
Palatul Cultural .(fost Hotel 

!n ce prlve,te alterarea textului, de ....... ~._ •.•••• _ •••••••• _ ••• ~ •••...•••• 
către organele poştale, toate tele
gramele cerute fiind date pe riscul 
solicitatorilor. 

Banca Naţională a României p0a

te aproba prelungirea termenului 
de valabilitate, la aereditivele des~ 
chise in elea.ring sau tn devize li
bere, plni la una lună peste terme
nul de 3 luni prevbut de m1n1ste
rul economiei naţionale . 

Regimul lelenramelor nurliculare· 
Se aduce la cuno~ţa Pllbli- 4) Se suspendă deeplgui:Jirilt 

eului 00, incepâ.nd din ziua. de ~8 legale. 
Iunie a. C. t se aplică cenzura la 5) COlltr&venienţii dispozi~lu
toate telei'ramele particulare in- nilor de mai Bl1S vor fi wpU§i 
terne lJi externe.prezentate la o· sa;t.cţiunilor prevăzute de legile 
ficiile· din ţa.ri.. precum ,i- la nuh1are. 

ODeratlunl al~ele decit transferuri 
DroDrlu zise 

toate telegramele sosite din 6) Fac excepţia dela. dispoz1-
străinătate. ţiunile cenzurei telegramele of!-

In acest scop se iau următoa.- dale. al~ Băncii ~aţ1onale ti .Cor· 
rele măsuri: . puhu Dlplomatic.. 

Serviciul relaţhmi cu străinita- rare străine, precum ti conversiu
tea, Sectia plăti rmanclare rezolvă nea valutelor la materie de asfgu
toate cererile privitoare la:. l'irL Deasemenea au.torizapt de in

Import şi export de titluri. ac- regtstrare in scriptele societăţilor 
titmi. obligaţiuni ti eupoaaele lor, de asigurări pe baza verfftcirilor 
precum şi virameutal lor iDC011turi. făcnte de citre Banea Naţională a 

Plăti de lei In tari. 'Viramente, României. 

1) Telegramele particulare in- ~.o$ •••• • ...... .. 

investiţiuni sau orice alte operaţiu
ni de lei apartinind atrilnDor. 

Importul şi exportul de gropuri 
poştale conţinând valori de orice 
feL 

Emtteri de cecuri, c&lDbIi ti trate 
de orice felin valute. Ia favouea 
străinnOI'_ df! dt- hI.n.dJ .. ~ 
zate, din .,rdJnlll fi pentru eostul 
oorespoEd4mf80r lor din atri.InI
tate. 

Ganntme ce DIIDl'II8Ză • IMI da de 
biacUe autorizate pqt.n aut0r!-
iiti- .i!' 

DepanerUe Jef10r \a lIhel1e auto.-
J.fzat;e 18 .... 1OCWIta de ....... 

terne şi externe admise şi anu- Chestura Poliţiei Municipiului 
me: acele depuse de către 1n- '" Timişoara. 
treprinderi româneşti, germane 
şi italiene, (industrii, bănci, de- C OM UNI CAT 
pozite de mărfuri) • precum şi te-
legramele reda.cţillor ziarelor, 
corespondenţilor respectivi, vor 

Scrisori 1't'lCODIUldate, sCmori de fi cenzurate la oficiile de reşe-
valoare ti gropuri. dinţă din oapitalele de judeţ. 

Vira.mente în conturile de devize. 2) Aceste telegrame trebue să 
ptecam " orice alte operaţiwd eaftI conţină numai ştiri referitoare la 

comerţul şi obiectul întreprinden. se referi la UD truasfer propriu 
rii respective, fără nici o ~mu-

zis. nicare cu caracter particula!' .• 
Cererile pentru operaţiunile de 3l T~lpQ'rl'l.m~l4'! t.rAhllA J;t!i fiA 

IUIU sus se IDtocmesc pe lormQ.la. scrise pe hârtie cu titulatura. ln-

.rele A, B. C, D, D client, ce se de- treprinderii respective, să. fie re
prm la Serviciul relapuni cu 8tră(- dactate numai în limbaj clar in 
Ditate&, Secţia plăţi financiare. in- limbile română. germană, italia-
8O"ite de documente Justlficative, nă sau franceză a)Î să. poa.rt-e in 
din~" să reiasă, ÎD iib1 ,elndoel- josul te1e~ei semnătura ace
nie, scopul adevărat al cererii a Iora care conform statutelor pot 
cărei autorizapunl M solicită.. angaja In lPQ'l valabil fntrepdn-

~ .,. . . ~~ 

L 

8 e pune in "edere pDpultJ.ţiei 
depe intreg cuprinsul ~ştui 
Municipiu~ ca potrivit ordinului 
Domnului General Antone80!lt. 
<.ionducăto""Z Statulu" elite ob 
ligată să 8e adăpostească sau să 
8e culce la pământ, imediat ce 
ză:rfl§te ooWatKl, indiferent da
că BUnt româneşti., geMna:ne 8a,tI. 
71il4< n ac> u-~<Jn7ty~ nap(J7KUIU~H:?I'" 

8'0. constatat in ultimuZ timp 
că aviatorii 80vietici au impri
mate pc aparate CTUCeo ~ 
mi sau tricolorul rom.ân.e3C" 'n 
8Cop de CI surprinde fi 'lMtTcUW' 
p~ţia. 

'~.'.J: li 
~ 
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:Discursul printului lonoye/Foamete, mizerie si ro 
Ineeudiul mondial se propa:aă cu 
repeziciune şi nimeni DU ştie când şi 
unde va ~14rşi 

in' U C R.A I N A 
.I1utO'r1U "redă in ra~uru6 ca- gricoli ~i ţăranii hpse.s.;. 

re .urmeaza un zguau~tor repar- ct.la prWla vara 11 .l.U 
Wj traf,t t.n una af,n ce~ mas. 1IW- lllCJlla birourile ~i 
noase reg,uni ale Ucrainei, unde personalul este -
flJKStH$f$ angaJat prIn contract ac ;pentru a asigura 
guvernul sQVreu.c, ca specialist S!l recolta. ~Vianca.re 

WKIO. 3. (Rador.) - COl1lB-1 Prinţul Konoye a continuat: este 
pondentul agenţiei • .DNB!' traDa- fără nioi o indoialA că voi face tot 
IDite următoarele: ce va fi posibil pentru a asigura 

Jntr'un discurs l'8diodifuzat prin. maximul de activitate organelor 
1u1 Konoye a &PUS in reZlUD&t cele guvernamentale in scopul de a în. 
ee llI'IDează: lAtura nemulţumirile şi neînţele

Incendiul mondial se propagă cu gerlle. 
l'eJ)eZiciune şi nimeni nu ştie când Dar şi sper că poporul va exer-

, ti unde va lua sfârşit. cita un eontrol asupra lui insuşi. 
' Situatia generală devine din zi in 

Situaţia actuali prezintă adesea 
dificultăţi pentru import.&rea măr
furilor, lot de care .Japonia. are ne
voie, anumite mărfuri negăsindu· 
se nici măcar pe bani ghiaţă, t~ 
buie deci să ne aşteptăm la lipsa 
unor anumite mărt'uri ,1 să luăm 
măsuri pentru a se asigura autar
cma Asiei Orientale. 

zi ms.i complicată. ••••••••••••••••••••••••••••• 

pentru o perioadă de i: ani. aacă se ga~te .. 
"Fusesem angajat la o fermă bue să-ŞI &aucă. 

de sta~ ~n SOVCilUZ; 1n timpUl patru saptămâni )Il 
deplasă.rilor mele de serviciu, se găseşte pâine ' 
am putut ved~ w.l:.b.oizurile ~l mânzesc: Hata' 
r::rme1e învecin~te.. l'ot ce am 60--70 ruble, insa~-' 'd-e"'~,~ .itl" 

Dar eri cari Vor fi schimbările pe 
eari lamea le va cunoaşte, Japonia 
!şi va. urma propria ei cale ce îi este 
indicată. Poporul japonez nu trebue 
- creadă că este necesar a face un 
11lCl'll sau altul numai pentru moti-

v~zut era pur ~ s1lllplu groaz- nu mai primiseră ninti 
ilie. Sa~e1: erau compiect lipsi- 6 luni li s'au plă.tit câte t 
te d~ !laţă. Nu se zarea macar de cap. Restul le-a ' 

A ed " 1 de B 1- nn came sau o pisică. Uimit, hărtii de stat fără "la. a opera In er In l-~m ~între.bat ,pe ,Vizitiu .. care ~~r şi pentru puţinii 
b d' ,s" ". l' lIP' fi a 1ăm~lt, ca; ,. .... amenu sunt IDlţl nI! aveau aosolut .su. con ucerea ulfl}OIU UI one efJea' l~o~etaţi, g.eneraţii întregi au cumrărat. Tractoarele 

f·ţnetrltd' sunt mf( metate sau au într'un hal fără hal. Cele 
,os eportate in Si/beria". Am cane erau distruse de 
l~~at .i~tr'o ,singură cw.:aerâ perea mânuitorilor, 
fara mCI o bucata de mobilă. noui venite dela 
Intr'un colţ zăcea pe resturi de Charcov abia dacă 
c?Ceni o fiinţă. Parcă nici n'ar puţină. ~eme, 

VUl că celelalte naţiuni il fac. Berlin. ~ (Rador). - In sea~a 1 rio~re, a transformat reprezen-
Faţă de o asemenea situaţie .la- de 2,9 I~nle. a. c., ~a Opera din ta,ţla dela Deutsche Operhaus 

ponla nu trebue să se sprijine de- Berlin s a ,c~~tat ~da, sub con- într'o adevărată sărbătoare mu
. cât pe propriilo ei forţe. ducerea dinJorulUl bucurciltean .zicală, in cursul căreia Ionel 
" Unitatea naţiunU şi moblliza.rea Ionel Perlea.. Perlea a fost chemat de nenu-
tuturor forţelor sunt deci mai !re- Zi~le de Luni. come~t~?d mărate ori la rampă. . , 
boJto&re ca oricând. sub tiUul "Ionel Perlea a dlnJat L ti' t t ., 

" AiAft" + .. ' t . t· a spec aco a asIS a mlIDS' 
Conflictul din Ch~ a durat U4, prezen.'r"" compa n? ul~ trul României la Berlin i Q-1l8 

pAni acum clnci ani ŞI inţeleg ca nos~u la ~U!Plt:u! <.?perel d~ Bossy, precum şi pei-so~ul $!U

poporul si ~imtă din cauza ac-... Berlin, !,C'.MI! ~.tt mcSl. dela. pA· perior al Legaţiei noastre. 
sta oarecan nemultumiri. Nu cred mele masurI s a putut ?bserva _. . ~ 
să existe alte naţiuni cari să fi pu- cât de bine stăpâneşte partitura .L~D1, 30 Ium~ ~ .. c., la am!l!.Za! 
tot trăi în condiţiuniIe pe cari po- şi cu câtă superioritate şi Slga- numstrul Romamel .la.

A 
Be:1m ŞI 

porul nostru le~3 cunoscut in ulti- rantă li stiut să reali7R9:p imMil'li< d-na Bossy au ofel'lt m ~m",t-'>A 
!p~le vremun. Dacă. ne gândim la contactul cu orchestra. dlui Perlea un dejun, Ia ~are au 
aceasta. ajongemla concluzia. că Persoana eminentului riirijor participat reprezentanţii vieţii 
popoml japonez şi ţara lui SQDt român, apreciat în Reich la Ber. muzicale din Berlin şi membrii 

,favorizate de Dumnezeu. lin în urma activităţii sale ante. coloniei româneşti. 

fI fost om. In ochi i se citea ne- definitiv. 
bunia. Un schelet care ronţăia Intr'o călătorie la 
o sfeclă de. z:w-ă,r putredă. Omul o colonie germană, unde 
n'!! .av~a UlCI o {)llteol"Q m.m.â.ini aom w.i1;iunea <le a 
~c~ macar forţa de a se putea staţiunea de maşini şi 
r~dic!-. Un. ~pec~col îngrozitor. am întâlnit într' o gară li: 
Toată familia Iw era fie oopor- de ma.riă cu vre-o " ...... ,'IJ.t •• ,,,.:"" 
tată, fie moartă. AlătU:M Q.1'.t1 gă.- "' ... 8"0....,.,." p ..... ite W:: 

Sit o cocioabă numai pe jumăta.. U.-ului . .E.rau Îll\;arca.te " 
te aroperită CU pae. Un omuleţ baţi, femei şi copti. 
ji~t_ ~ in~rijea de căluşeii este, cu oamenii aceştia 
1114 hrănindU-I cu pa.ele acoperi- şoptit că "e trenul mo$. 
şului Câ.tnpii1e cât vedeai cu poEta ţi nenorociţi ce 

.............................................. oohii erau nelucra.t.p. Am ...... '.:'~ ..... ,~~;- -:::->.---," ..... 

,
.. " 1""'''''''''''' <lAe:sea. n.otUrI de cai za- crim.a.1or se rezuma. la 

Astăzi cădea. calul, iar mâine nu Ajuns la Melitopol, Au(UrlZUrea 10811-IOIOIUI- NU IOD8 când pe marginea. drumurilor. afi fost ţă.ra.n. 
;~~r =b~~!~ ~~l~~ e~~:~i!ţi~~~~oozece 

al Cooperaliei de a împrumuta cu' porumb Mun~a mea ,i organizarea, a- oameni cu bagajele la 
.. j d - - -1 vutulu:. aceata al Statului, era oameni rămaşi iară ~1~lwml p d P II J a l' a nevoiaşe 10 regiunI e foarte interesantă. In fruntea caria.şteptaude2-3 

J. j P SIt e . d e h .r a D il fermei stătea directorul meu., în câmp, pe un ger ln!,JlClJOJl..InIll'i~ 
. urmat de directorul politic •. Ve- li se vândă bilete de tren. 

.. Monitorul OficW" de eri pu- vausate de Ba.U~ Naţiona.Iă. a sterul li'i.na.nţelor să garanteze 
Oli:ci ucmătorul derret-lege : I Ro.maniei, în baza Uecrete1or- lIlstitutul l'Iatl0uaJ al wopera.-

ARI'. 1. - Institutul l\aiio-nal legI men~onate In art. L ţiei, pentru acopel'irea eventua.-
a.1 ()oo.peraţiei este autorlzat ca, iJnpruwutaţii vor restitui va- JC.1o,l' pier<1ori re'~ultate din acea
in cadrul ma.u.dal.tului de aprovi- loarea porwnoului cel mai w- stâ operaţiune.. prin înscrierea. 
ZÎOD&rea ţării cu cereale, Jegu- ziu la :SI vecemorie 1941. sumet respective m bugetul a.nu-
minoase, cartofi, ceapă ;ti alte ART. IV. - :se autol'lZâ jolini- lui mmător. 
articole alhnentare,' ce i s'a a- .. - ................... ~----_ ... ~ ............. ~.~ ..... .. 

~mun"DtIEDn~z 

neau apoiagrvDomU şi econo- zru:>..ni nu ştia, când li se 
~tii. Peste toţi stătea. secre- Mizerie mai mare nu mai 
taml partidului, apoi ,agentul sem. Din nefericire era 
G.P.U-ului plus spiDOii G.P.U-u- inceputul, căci am văzut 
lui, răspândiţi pretutindeni. Ni- cruri din ce în ce mai WI'~I"nn'V 
meni nu e sigur înaintea acea- exemplu in sala de 
tor agenţi. E şi explicabil că. nu gării, un funcţionar 

oorda.t prin decretuHege Nr. 4.1 
:diD 1941, modificat prin decre
tul-lege Nr. 259 din lV41~ să dis
,tribue porumb cu împrumut po
,P1lIaţiei . nevoia.,e din regiunile 

" .. ____ ..... ; v. l."""\.40u1.J. -- .. u ...... 

se putea lucra nimic. Căci fie- mâncase şi terminând a 
care vrea .să poruncească tre- osul curăţit de carne sub ' 
cându-şi ordinele dela unul la Un câine l-a luat, însă. un 
altul, aşa. că. la urmă nu mai neag descărnat şi inf<)met~:11 

, Jll Io:>t ... "., .•• L'U,h"''',,, C-' •• , "".t,.~l ştia nici unul ce trebue făcut. repezi şi smulse câinelui 
comunica.n" rmtita.1· cun aean .. 
z"ei de 2 Iulie in curaul ultime
lor 24 ore • .Eng~ezii au atacat 
in deşertuZ Sinan în timp ce a
viaţia militară britanică . con
tinuă 8" atace Beyruthul. 

'rwastl'e au SUl,t avan,postw:ue Tot astfel se prezintă. situa- pentru a-I ronţăi el. 
~ipsite de hrană. britanice să se retraga din rlJ' ţ.ia. şi cu recolta. Muncitorii a· pro1etariatului". 

ART. D. - Porumbul va fi 
distribuit până. la OO'Ilcurenţa va
.1000ii de lei 50.000.000, prin uni
tă.ţiJe OOt)perative, În localităţile. 
:eondtţiunile şi in cantităţile ce 
."01' fi fixate de Ministerul Eco
nomiei Naţionale, subsecretaria
,tuI de stat al Aprovizionă.rii. de 
aeord cu prefecturile de judeţ. 

ART. m. - Institutul Na.ţio
MI al Cooperatiei va achiziHona 
acest porumb din fondurile a-

"'rupe enqleze au atacat cu 
Înverşunare PaZmyra inaăgar
nizoana rezistă. 

n nouă coloană motorizată 
britanică venind din lrak a îna
intat dp.alunJ1ul Eufratului in
trând în contact cu trupele dt> 
a'Dă din looolitatea Eirzzar. 

Q"Îunea Djezzine. 
In regiunea lJi ergiayum §i Pf/ 

coastă tTUQeri de arWerie de 
ambele părţi. Aviaţia franceză 
CI continuat să bombardeze for
teZe adverse în deosebi in regiu
nea Palmyra. 
Aviaţia militară britanică o 

(!ont'inu,at bambardarea a..supro 
Beyruthului noaptea trecută a
tin{Jând imobilele civile :Şi omtl
rând mai mulţi catrili. 

Armala germană a desrobil 
de sub jugul comunist: 
500.000 k. p. cu 

de de 30,000.000 . . 
MAQRID.8. (Rador.) - Cores

pondentul agenţiei ,.Stefani" trans-
1lIit8: --. >. , 

Făcând ~ bilanţul· victoriUor g~ 
m.ne In Rosia, ziarul "Alcazar" 
arată '-ci vreo 500.000 kilometri 

patrati, ~u O popouÎaţie de Vreo 30 
~Hoane de suflete, au şi fost 
desrobiţi de sub jugul comunist. 
~aruJ stărue dea.semeni asupra in
~mnătăţii faptului să în acelaş 

timp l~pta ţmpotriva. Angliei con-

o populatie 
suflete 
tinui. 

.. Poeblo" infăpşează mişcarea 
anti-bolfevicl ce a cuprins lumea 
întl'ead şi Rată că soarta Rusiei 
comuni. ~te pecetluită de pe 
acum. 

1'ipografia ,,Munca", Timişoara 

~UL'IMELE STIRI ------------........ --~~.~~----~~ 
MADRID, 3. (Rador.) - Cores

pondentul agenţiei .. DNB" trans
mite: 

In mal multe provincii din Spania 
reemta.rea voluntar-Hor pentru 
frontul nI8 s'a terminat.· ' 
Numănd voluntarilor a.le9i pen

tru &fa numita .. divWa albastri" 
cuprinde doar o parte din cei pre
zentaţi in toate localităţile de re
crutare. . 

, '1 

Bucare§Q. 3 (SIR). - Mini
sterul Ecooomiei Na.ţionale adu
ce la cunoştinţă tuturor produ
cătorilor şi deţină..torilor de lână 
- sub orice titlu - că. sunt 0-

bligaţi să predea cantităţile de 
lână. prevăzute de decretul lege 
nr. 1706-1940, în vigoare,' la 
centrele de colectare autorizate 
şi cari sunt publicate in Monito
rul Oficial 144 tflin'~l Iunie 
1941: ,Aceast.a obligaţie legală 

este mal ales în 
tuale o jnaltă datorie 
Se atrage atenţia ci 
dela dispoziţiile legale de 
da lâna conform 
sus amintit: vor fi 
cu pedeapsi severă. 

vice. 
Cifra totală. 8- carelor 

ce dlistruse de armata , 
germană se ridică deci dulli 
cest nou succes la 763 ~ 
toat.e mărimile-
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