... C>&fflI_

••

18 lD registrul publicatlUmlol

)(jice la trIbunalul limiş·
Torol1tal. sl1b Nr. 79

Sân.LăIă, S Iulie 1941
2

2 lei

...." •.,,-v-- ŞI PROPRIETAR:

~le'ănescu

1.

II

::."lstoria'insăşi r În

-

ceeace a re ea nev ăzut
este scrisă cu lacrimile
mamelor! l'

REDAarOARE-şEFĂ:

Ciura·StefănesC!U
ŞI

ADMINlSTRA'JIA:

Em. Ungureanu, colţ cu
de Savoya, Timişoara

Prol. MIHAIL ANTONESCD
Vicepreşedinlele Consiliului de Miniştr f

Plh.~iolAJ(ln

39-36.

""AU

="

tipografie: 14-69.

...

se
Hdr~seze donaliunile MAR E A BATALIE
(ro ajulorarea familiilor

~ să

r cAzuti in luptă

1,

4. (SIR). - Mi-

Apărării
Naţionale,
zimic donaţii pentru

de ajutorare a familiilor

cJzufi pe front. .
l'(1

În

iWE'_'1te d()'YI.fl.fii.

să

cel m-ai scurt Ump la
şi 3ă nu 86 mai OOreorgane decât la ceZe.

~'Ilri.i9j'''''.J:.lt1.''

A 21. .Nn.:ţirl'H.LJh!

le primească,
pe donatori, ca în viitor
donaţUle in bani sau efecte să
fiR. depuse direct la Banca N a
tională a României sau la sucursalele sale din intreaaa ţară,
la contul 1210 - Mini.sterul .c1.
părării Naţionale C.E.o. la toatnnJid.ilA 21()stnJp di. tn.rn..
CP, at~ căderea să
roagă

gocietJile- IraneO.'Uree

dela Bialystok a insemnat o lovitură
sdro,ojtoare pentru Soviete

Soseaua Btal,stok-Grodno este

o lungime
IUlna stâ: ainlte $1 tol

de 70 Km. ae care ~e
fe.ul de vei1~CUlle garăs,le.
Callavre.e

SOÎiGăI.iur 50v.e,~(.

BERLIN, 4. (&dul'.) - )iar68. iar prunre carele răsturnate zac
bătă.tie dela Bialystock a insemnat cadavre de oameni ,i cai.
-o loyi""r'& Dd.rvbikNa.-CiI ~I&""'-u. ....-s .."k- de- oAa"C de lupt.Ă. . 0 ~-t-o
m&tele sovietice concentrate în mal'imile şi de toate tipurile an fCHIt
această regiune.
sfărâmate de exploziile violente ale
Larga şosea Bialystoek-Grodno bombelor şi obnzelor gel'Dl&lle iar
este acoperiti. pe o lungime de 70 sfărâmăturile lor au fost aruncate
km. de care de lupti\. şi de- tot fdul pe câmp până la mari distanţe.
""~_~
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ta a numit un. am basador
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car. zac
,

dam an aceiaşi Înfăţişare. Ici-colo
coloane nesl&rşite de vehicule sfi-~~ ..o_ C..."l.o UJk ,.i" da atAliA'" p n .
lante distruse. apoi mortiere ti
tunuri de toa.te caUbrele. Violenta.
atacului aviaţiei germane, se poo.te
citi pe chipurile soldaţilol' ~
morţi a căror crispare exprimă
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Alle

dupa mOlID
batliJ.le dela Blolgstutk

la AnKara
4. (Rador).-- Co·

acoperâtă De

bună .şi că după

toate j2robaqi,s'ar fi ajuns la ~ inţele-
căJur
ar~â.md
gere principială. \
Inapoerea trimisului extraor·
ii~e vehLCU~e~Gr a~suuse
dinar al mareşalului Petain es- BERLJl.J.v~ "1' (n.uuor). - AVi-llân g ăUlIlJYSrock, armatelor sovie- formaţiune. germană a reuşţt să
te a§teptată la Vichy pe curând. Qune,e,ae tupw, gerll,tane au ua- tice ÎD\-iruIe le-a pricinuit piederi distrugă 30 oare de asalt sovietice.
oorat In CU1-,)Ui ~uei ae Z JUL'IC imense în oameni ea şi in material. Intr un alt rând aceiaşi fot:m&~
fJ~ av-wane sometic6 In reg1.U- de rizboi dar pe de altă, parte pe I pune a distrus 40 care bolşevice.
, Un ambasador la Ankara
nea Jit.atystook.
.
frontul de ril.sarit trupele germane
'ŞI LA Z IULIE AU FOST
,4. (Rador). - D. ambasador al Franţei la Anka- In CUl'~L atacurilor continuu victorioase au distrus in CW'sul
LUAŢI PRIZONIERI. CU
Louis Helle ministrul ra în locul defunctului Jules date contra avioanelor 8ovieti- inaintă.rii lor cantităţi enorme de
MIILE, SOLDAŢI BOLŞE]a Atena a fost numit Nency.
ce~ ato jost distruse pe pământ al'me şi munijinnL.
VICI
9'1 avioane sovietice.
Astfel.t~pele armateI german~
BERLIN. 4. (Rador.) -In ziua
eare a mamtat dealungul coastei de 2 Iulie avIoane de luptă germane
Ou ocazia atacurilor date Baltice pe la apusul fostelor state an atlwat la răsărit de Bialystock
contra liniilor de comunicaţii B a lt'lce a captur t ŞI...'""
:-tru pa.......
._" la o mare coloană de transport bolşeşi de aprovizionare sovietice au 1 Iulie 631 care de luptă, 128 tunuri viei\.
lost nimicite un tren blindat Ş1 grele, 40 avioane, 10 tunuri antlNumeroase vehicnle încărcate eli
cinci transporturi de trupe. - aeriana uşoare şi grele, în plus 19 arme, mnniţii. material de război şi
. Dealungul căilor ferate şi in tunuri antiaeriane şi 14 tunuri carbnra.nţi au fost atinse de bombe .
Pentru cel cari posedă carnet de şanţurile şoselelor zac nume- anticar ea şi două trenuri blindate şi distruse.
conducere auto şi au cerut Inscrie- roase cadavre şi resturile ar- căzute în mâinile trupelor germane. Până la urmA lunga coloană mi
Nu se poate încă evalua prada era altceva decât un mare şi 8Îngol'
rea ca voi D n t ari şi voi unt are zând ale ve.hictde.ZOT distruse.

,,DNB"
lÎll cercuri bine informate,
......'fMl·P.Tfl.p. duse la
Ankara
l
Benoist Mechin, subseereStat francez sunt pe cale
""6;~rl.P.nt:lJ.t

agenţiei

lităţile

. ..: beakUOBUJ·
".

ferate

s. sase.elor zac resd.rde
luesIIIIle cu caaavre

e

,omanilol

Matelui (atliet SenE-tai

de război captnrată cu ocazia cuce- incendiu care bara ,oseaua..

CAPTURARI LA 1 IULIE

1~6Şti.

4 (SIR). - Marele
general '8. primit "ll1 nude cereri între
dela. doamne, care posedă
de conducere amo, prin
·solicită. însorierea ea volunin serviciile armatei,
Ca.rtier Gener.a.1. apreacest gest patriotic şi roaXlSesorii de carnete de conauto, cal"\e doresc să-şi o..
Berviciile, Armatei şi anufe-meile, precum şi bărba
.~ nu fae parlte din nid un
de element al armatei - si.
, ~nte
să trimită la MiApărării Naţionaile. Di.'" SU1perioari a motomecatiru urrnnătoarele acte:
Certificatul de naţi\maHtate si
iii' •
,
!glnă etnică, carnetul de con~ auto, certificatele de să
~e, - consimţământul pă
~liI(}r --ntru ....J.
::._~ de
(
1"'"
•
""1 m vlW.~1oO

ririi oraşului Riga.
Iru de soldaţi. bol~vici au cămt
parte din nici W1 eae.
BERLIN. 4. (Rador.) - Nu nuBerlin, 4. (Rador.) - In cursul prizonieri in mâînile trupelor germant al armatei pentru biriJa..
mai că lovitura de moarte, dată, luptelor din apropiere de Dubno o mane.
ţii în vârstă de peste 21 ani.
nefăcâ.nd

FOITA ZIARULUI "ECOUL"
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R; Mu.nteanu

. In zilele în care Basarabia revine la. sinul Patriei Mame, posturile noastre de radio amintesc de scriitorii 'cari, in anii
1917f18, au contrilbuit cu ::Jcrisu1
şi adeseori şi eu fapta lor ostă,
şeasci, la Unirea din acel tim!) a
Basarabiei. Deună.zi postul de ra
dio Bucureşti a amintit printre
aceştia şi pe scriitorul bă!lăţ ~
Casian Munteanu, mort prea de
timpuriu pentruca generaţia mai
nouă să ştie prea multe despre
viaţa şi opera lui. In cele ce urrnează, redăm, în rezumat, bi()o
grafiat lui Casian Munteanu, liu.,,;: ~ ŞI actele din care să. pă o lucrare a scriitorului Petre
, ca nu..au obli~1il mlli1:a.rei Nemoia;9U .(Ca.sian R. MUl1tea"

!

sau

i'
~.~

!:L-a"

-

.

De GEORGE LUCA
,

"

activitatea .sa.,. Lugoj, 1927), care a trăit, alături
de defunctul scriitor, zilele de
lupte şi de trământăd ale acestuia. în Basaratbi& anilor 19171918: '
Casia:l Munteanu s'a născut la
28 Februarie 1892, în comuna
Vermeş, judeţul Carnş. A foot
al noruălea din cei treispre:=ece
copii ai mvăţătorului Paul MunteanJU. Şcoala primari· a făcut-o
i~ comuna na.taIă, i8ir clasele de
lireu la Lugoj, Oradea ,şi . din
nou la Lugoj, până la terminarea clasei a şasea, dUlpă· care,
nersecutat de profesorii unguri
viaţa. şi

ai acestui liceu, }?entm ~erile
,4

ce incepuse să pu.blice în ziarul reia. s'a îmbolnă.vit şi a fost in.
,,Drapelul", părăseşte, in primă- tern.a.t în spitalul militar om
vara anului 1911, liceul din Lu- Vârşeţ. Trimis in judecata. trigt)j şi trece tn Regatu:l1iber. Im· bt:.nalului miHtrur, pentru nişte
păturătordefoi. la ·început, al scrisori trimise de pe :tront ziaziarului .,Drapelul" dîn Constan reloT româneşti dela Arad, Ca·
ţa, ajunge mai apoi, după multe sian .Munteanu a luat hotărârea
şi grele mizerii, redactor la dea trece cu orice, ;risc in Ro•. Foaia Noastră" şi angajat ad- mânia liberă, unde simţea ca se
m.instroa.tiv la nTipograifia Ro- fiureşte noul destin al :leamu..
mânească". şi la ziarul ,,Lumina lui. A plecat deci din CaranseNouă" din Capiltală. In 1913 este beş, unde era ţinut ~l.Irestat la
prim.it la revista "Ramuri" din regiment, în aşteptarea desbateCraiova.~ In toamna acelui aş an, rii procesului, peste munţi, In
apoi, atras de dorul de păr:inţi, spre vechea fLl'ontieră, pe care,
se întoarce in satul său ,natal. după nouă zile de rătăciri şi nu·
Scurt timn după aceia aj~mge zerii grozave, a r~it s'o trea·
'redactor . la' zi8lrul "Românul" ci, pe la Baia de Aramă.
din Ar3d,unde rămâne până la
La Bucureşti - după expreizbucnirea ră2lboiului mondiaL
sia dlui Petre Nemoianu - Ca·
Mobilizat de unguri în vara a,- sian· Munte'liIlua. luat . parte
nului 1914. Ca.sian MU![lteanu afoarle activă la acel curs de pe-făout prima parte din expediţia dagogie naţională, care s'a. des·
impotr~v& SeI1biei, în timpul că~(Unna:re în pag.IV-a)
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ORDONANTA Nr. 11
Noi. Colonel Alexandru Nasta,
Prefectul jUdeţului Timiş-Toronta.l,
Vazând ordinul Ministerului Economiei Naţionale, Sub.!'ecretariatul
de Stat al Aprovizionării Nr. 35779
din 28 Iunie 1941,
Având in vedere nevoile din ce
in ce mai cre3cânde ale transporturilor de toate categoriile pe CFR.
Pentru reglementarea mcărcărei
şi descărcărei ra}tide a vagoanelor
eFE. de mărfuri şi materiale.
In virtutea art. 99 din legea ad.
ministrativă, combinat cu art. 7
din Decretul Lege Nr. 3219/941.

.

~- [ '~~--:}

;ţ;J"

\"'.E~/

~.

Ordonim:
Art. 1. Incărcările şi descărcările
de mărfuri şi materiale predate
spre expediei'e sau sosite la destinaţie pentru descărcare se vor face,
atât în zilele de lucru cât şi în zilele
de Duminici şi sărbători legale,
fără intrerupere deld orele 7-20.
Art. 2. Avizarea transporturilor
sosite, se va face cel mai târziu
după
O oră dela sosirea vagoanelor,
.
l8.l' vagoanele se vor pune la dispoziţia părţilor imediat după sosire,
atât cele ce se descarcă pe liniile
publice, cât şi cele Ct' se descarci
pe liniile de garaj particulare.
Art. 3. ~ermen\J.liber de locaţie,
decurge din momentul punerei vagoanelor la dispoziţie pentru încăr
care sau descărcare.
Art. 4. Vagoanele avizate în ter.
men şi puse la locurile de încăr
care sau descărcare dacă nu $6 mai
încarcă sau descarcă. in timpul prevăzut în tarif, vor fi supuse la tabocenţa şi dorul de crimă, două însuşiri Cll totul despărţite sunt xele de locaţie tarifare chiar in
lu acest film neobi,nuit În strân să legă.tură dâ.nd UD conf1ict zilele de Dllminici şi sărbători leexcepţional de emoţionant.
gale, termenul liber de alocaţie ne.
Reprez. 5-7-9.
Dum. şi sârb. orele 11 şi 3 do m. prelungindu-se în acele zile.
Nu este permisă descăroa.rea
mllllllllllllllllllllllllllllllllHllIlllllUllltllUlIIlUlIIUlIIlIIlIIllllllIlllllllllllllllllllllllHllllIllilllII11lli1I1II1lI111111II1IIIID vagoanelor pe teren fără ridicarea
mărfurilor sau materialelor.

incep.

MICA PUBLICITATE

Timişoara,

In corespondenţă. cu patru logod mce necunoscute marinllnU
Ullman se simte foarte fericit. In torcându-se in patrie el
clarific·e situaţia şi trece astfel prin nenumărate situaţii

Incep. Repre. 5-7-9

Dum.

şi

sirb. şi la orelEl 11
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1 Iulie 1941.

I

Prefect:
Colonel Aleuadru Nasta.

Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvinte
AnWlţurile

da.L Orice

preţul du blu, iar cel*, cu clişeu tarif
să apară în alti. rubrică decât cea.
pootivă., se taxează. iubllL

în schimb,
a.oun~

cerut

sp6rf&'

AVI Z

lnunţurile

pentru rubricile "CERKtU DE SERVICIU" (Mena
jere) nu se pot publica cu adresa .. exactă ci numai adresate
Se reroma'ndă. tuturor celor
Post Restante sau la Ziar.
cari trimit coletele prin poşti să
le prezinte descilise la. Oficiul 2
Tel. 18.61
,,D ACI A FEL I X'"
TeL 18.61 ,poştal, dela gara Domniţ& Ele:Ehiuşoa..ra 11, str. 3 August Nr. 25 (vis-a-vis de P-ţa. ..,Coronini". ~ ~ Iosefin. unde este şi co-

in.

. Mijloceşte vânzări, cumpăr
schhnburl şi inchirieri.
YANZARI DE CASE: Circ. II: La
şi bucătărie, grajd, grădină 900
tramvai, casă de raport, 11 10stj. patra ţi, cu pomi şi zarzavaeuinţe, cu câte 1: 2, a camere şi
turi. ldem, casă cu 2 camere la
dependinţe. curte mare, apă şi
stradă, bucătărie, cameră pentru
canal in curte. ldem, lângă trambae, veran.dă mare, curte şi gră:vai. casă cu 9 locuinţe şi dependină. Fratelia: 2 case din câte 1
dinţe. cu bae, apă, canal. curte
cameră, bucătărie, cameră de alifrumoasă. Idem, casă cu 7 locummente; cu curte şi grădină, zidire
te a eAte o cameră şi bucătărie, 1925 şi 1927. preţ lei 95.000 ti
cu loe liber pentru zidit la stradă,
104.000.
curte mare, apă şi cana.l la -LQC--U-B-I-D-E-O-AS-E-lN-C-IBC--.-n-;
.tra.dă. Cire. m: Cuă cu etaj, 2 152 stj. lei 55.000, 176 stj. lei
apartamente a câte 4 camere şi
65.000, 191 stj. lei 75.000.
dependinţe, bae. parchet, tera- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cotă, balCOn. curte mare. ldem, OCAZIE BUNA: Moşie 52 rogoane
~ nouă, 4 camere depen- arabil., 10 Km. de gara Strehai&
dinte, curte şi grădină. Circ. v:
jud. Mehedinţi. cu conac boeresc

,1

pentru verificarea ~onţi"
nutului eoletelar poştale. Colete-

1lUSl8,

le, după verificarea co1llţinutului
vor fi închise în faţa. comisiei
v~ putea fi trimise in a<:eeaşi
ZI. Coletele prezentae la alte oficii poştale. - Oficiull Cetate ,i
Oficiul 2 Fabric, - sunt expuse
să fie descfuise din nou la. g&ra

Iji

Doinniţa Elena, - unde este
singura comisie mlltară Pe!ltru
verificarea conţinutului colete-

lor p~le din Timişoan., - şi
~t:!;l trimiterea lor f t fi inUr-

Când femeia SDune

o comedie delicloasl, plină de picanterii, haz şi bună {Git.
OLIVIA DE HAVlLLAND mai tâ nări şi elega.ntă ca niciodati,
pretează pe picanta eroină.. Alături de ea partuerul ei DICK

•.
k
tA e '
J ,...-IjIII'.... .... C'" e

ZlaIA.

.:•

..:.~.-.~.~.-.-.=.~.=.-

~

I!I ,.

~~
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Dum. şi sărb. şi la orele 11

~

~ii.-=~:'~ ==!~:;:* wo:~'~.:'~a;~":::~'::'HO C~INIIEIMI.A "COI~SQ

camere ma.ri, bucătărie, antreu,
grădinărie, porumb şi grâu.
JD3gazie de cărămidă, grajd, gră- - - - - - - - - - - - - :ptP!~l: "N >roCUl ~jne petru
dinii 1 şi jumătate jugăr, cu zar- VAND urgent imobil cu 2 corpuri
.
zavaturi şi 100 pomi fructifieri.
~~~situat in centml on.şului De azi mcepâ.nd la. "OapitoJ~
ld.$lll, casă 3 camere mari, bucăJurnalUl de ~ RomAn Nr.. 1.
tirie. 2 cămări alimente, altă. PREDA U urgent tutungerie în
ThaJia : Kora. Terry_
ca.6ă micăbl curte din 1 camera
Piaţa Iosefin.
Apollo: "Misterele subt;e..
l'.tN a.oanpui!e spil'Ut~ ta acest cadra. eţl adre!!la la ,.Dada I'cJk", rane".
MWGII l86:4

~ .â Na.notte ~ :trei iu:bip

Surpriza sta.g1U11lii, trei vedete~ trei iubiri şi

.
!'

mare su_

JANET GAYNOR
ROBERT lUONGOMERY şi
FRANCHOT TONE
in

Nanelle are trei ÎUbitil"----

a

'. Anul XVII. 1941. -

Nr.2297.

ECO U L

. - P8,A'.

[2rescat,
floreat
Ripensia
bueal de zece ani subt patronajul
dlai general Corneliu

. ~ ti

im.plinit un de... Recapitulându-i acti"",,~tata-m că într'un
W'~
1:.t..1,1~ scurt '<:.,i-.a creat
"" ~ tK>
y,
: "ID.1Ii a statorn~lt o tTC!:
"",y.
bsportului romanesc •a- lucru
Existenţa
sa ne-a $npreţios, de care
•

A

Drăgălina

sirnţun datori să aducem laude ca- 6 1u Z'te, ce se vor u.c;J
..1--f-a§ura
pamlel cu cele adresate })Ri- la
5 d
. ." .
bZ' l '
.
ora
• m. pe arena J~lecpensle~ §1 pu 1CU U~ care a Ştiut susţine acest merituos club trica".. publicul timi§OTean va
sportiv. Credem} că prin suda- sprijini, prin prezenţa sa, morea sufletească a marei mase
r t . t ' l' t P'
tceş

e

ŞI.

ma erta weş e ......"l-

al- de adm'iratori cu ....Ripensia".1 pensia" a cărei valoare trebuie

să ţinem seama Şi 1.n
' . . urne • va
, ejurdrt , şi-an
.
.:. v~blicUlui în manifestă~ in cazul nostru - spor~ DaC~ publicuZ nutreşte
~ f faţa de o grupare, ea
'1

clubul timi<:orean
a putut deve- să crească şi să înflorească, fi-7
ni realitatea sportivă de azi. _
Ştim) că la matchuriZe sale au ind un preţios mijloc de propavenit trenuri intregi de "ripen- gandă naţională.
zi-şti:' din toate centrele BanaM~i~e publicăm programul
tulm..
'._ _ .. _ _ _ __
serbanlor.

~. atral g·e·rman"iii·~·;·i·iii·âi
posibilităţile cultura.le

şi

asta mare m la. Uel1rt& sau Dakar~
lC8. toţi juncanii se opreşte'n g&t.aliltar Stă.. se uită şi adImiră mărfurile din vitrină
Şi ,gândeşbe precum poate după mintea lui bovi!oi
t.Ia te uită tmte ~ ce mai preţuri oolosa.le .....,
pft

câştigă nebănuit de mult în elaRămânem încredinţaţi, că şi
nuL §1, performanţele sale. Ne la serbările jubilare de Duminf. o

ra

Cro'llica.

niVelul/sele au depăşit toate aşteptările.

re~el germane, admirate ÎJl toate iată o scurtă privire asupra rezul-

a

rima"
i

•

căldura.

JIn jUlllcan

:

A ajuns azi opt sutare kilogramul de migdlaJe!
Paradaisele roşii, două sute lei un Iillo,
Parc'ar fi o raritate ca mailam VeautS din Mi!l0l1 •••
Eu gândesc şi Du-mi dau seama: poate omul să. iZiiallcii.,
Când e obli~t acuma aste preţuri să. pm.tească.?
Dar salamul ? lIei drăcie ! ... şase sute ki1ogramoJ !
lUai poftim acum colega ca să poţi mâuca. salamulll
Fac şi eu o prevestire. deşi studii multe ID'am :
/
Vom crăpa cu toţi de foame._. dacă. nu mâncăm sa&m" ...
Uluit de scumpătatea şi de preţul cel avan,
Şi zărind enormitatea şi a preţului Cl! ,;,::adă.
Se mai uită 13-i 8Ilături mult simpaticul jllnean
(}a.scă gura. şi rânjeşte bâţâind nervos dlO coadă :
..Două mii de lei că.ma.,a ! ..• Ah, acuma. înţ.eleg
Pentruce e speeulantul văr cu mine şi coleg!
Şapte sute o cmvată ! •.• e atât de mult, încât
Mă şi rog de să.nătatea.-i : să--i rămâie nodu'n gât I ••.
Noui7.eci de lai batista. cu chenar şi fraDjul creţ,
Ma,i poftim de-ţi ingrijeşte nas~ la. aşa UD preţ!
Dacă tot o s'o scum.pească. presupun fără de jenă
C'o să. ignorăm cu toţii protocol şi higienă! •• oU

. . .

capitalele, multe eu tradiţie cultu· tatelor: In iarna 1939/40 s'a repre• , .f
rală loarte veche.
zenta.t ..Faust" de Goethe mai mult
•
• fi
La aceste turn ee ale Operei ger- ca oricând inainte· numai la Teatru Zăpăcit de aiureala maril()r învăţăminte,
El se uită şi'n vitrina plină. cu încălţăminte :
mane trebuie să adăugăm repre· german din Berlin de 165 de ori
zentatilie altor teatre străine în depăşind astfel cu multe cea mai ~,E~ dar asta e teribil t E fantastic 1 Este ••• Of t • t t
Germania, cum a lost spre exemplu mult reprezentată piesă a lui Trei miiare mă băiete pentr'o javră. de pantof!
ansamblul teatnţlui de stat din "GOtz". In fruntea tuturor a stat Dac'ar fi azi după mine. am soluţia. indată :
N'u mai cumpăr, chiar de-ar zice că. sunt ••• vacă lDciIţaiA I ...!
Norvegia,. Olanda, Belgia şi alte piesa lui Schiller ..l\Jaria Stuart"
Ci mi .>Qtreb şi eu. ca omul, pe cr.nd sufietu-ml se rampe 1
ţări; deasemenl nu puţine au fost cu 213 reprezentaţii.
concertele organizate de Germania
Un alt succes al teatrului german Dacă. in marasmul ăsta toate sunt aşa de ~
t.
în străinătate şi invers. In fruntea a fost "Iphigenia", care a durat in Dacă un costum 00 haine costă douăzeci de mii Cum de totuşi sunt la modă zeci şi sute de candril ?
tuturora stă Filarmonica diu Beranilor de pace.
lin, care mai ales in Lisabona a în- Munchen tot sezonul. Acestea sunt Fiindcă, văd pe Corso oameni e1eganţi nevoe mam I ' sezon teatrsJ. din toamnă registrat succese neaşteptate, unde dovezi evidente că gustul publicu- Fiecare e un dandy cu figura zâmbitoare t1l 31l11artie s'au dat namai după o pauză de aproape 40 de ani, lui nu a fost indreptat. datorită
DupA masă joacă rummY7 ori pinoelu. sau conclna.
!SIt lJe tea.trelor germane 232 a gasta.t pentru prima oad anul războiului, spre bucăţi 'de teatrn
Iară seara la "căfa.nă" dumnealor haleşte cina t
, dintre cari cea mai mare acesta.
uşoare, moderne, deşi nici opeMA. gândesc si eu acuma fără unnă de p:rdtest :
sa aţinot afişul teatre10r luni In realitate nivelul cultural şi reta nu a fost neglijată. Programul Cum de pot sA. facă fa.ţă din salariul lor mode8t "?
de eeIe mai multe ori cu forma de prezentare a aeestor te&. sezonului a fost o impletire fericită Si _•• aş Q"Oun8 eu mai multe, însă-i vO'rba bi\tri.nea.seă·~
y ....... y,,,
bisă. Dacă se totalizează tre şi opere sunt adesea germanilor de opere, opereteşi teatru., dindui"Limba boUlui e ma~. dar nu poate sa vorUO<l>sca. • ••
! rtlt, mluările şi Douile in- însăti noul şi demne de admirat, se tea,trului clasic locul de frunte.
.GAVROCHZ
~I' ' se ajunge la cifra rooord
mai ales că regisorii au de luptat
Cu tot progresul film.ului, datele ; ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - -••----~
"i de bocăţi teatrale pe săpa
cu greutăţile războiului, cari şi lor arată că teatrul se bucură. de admiC. F !
le impun restrieţiunJ, - dar munca ratori din ce in ce mai muţi, ceeace
Dela
•&
este de observat că aceste şi organizarea exemplară a reuşit este un indemn I}i o promisiune
I
fIII"t
I l ,. •
taţii numeroase ali risinvingA toate piedicile
succe-pentrn viitor.
.t.1 flU.Ii"
~rintelor războiului şi au
tl'llt acti\itatea artiştilor in
reDrezeJlta~iilor
aDi optime, răsp1Dlzându-se
d-Ior !iuLdire«:lori generali ,1
~r publicului din patrie şi
unor direc::lori c::onduc::ălori
.
'od în a.celaş timp nevoile
Teatrele
germane
in
aer
liber
se
teatru
dela
Bayreuth.
~ ale soldaţi lor depe front.
D. col. T. C. Orezeanu, direC-lprealabil de organele eo.m.peteo
prepară pentru sezonul viitor. In
Urmează scenele În aer liber dela torui general al regiei auto.:wme te, fără ordine de plati şi ceoo
rentaţille teatrale pentru
Oybin lingi Zitt&u, Budden- c. f. r. a acordat, pe baza. de- tl'adocmmente; aprobă prelAJ:l..
:i de(ltl front, a fost semnul parte sezonul a inceput Înci dela RaUe,
burg
şi Dresda, unde scena şi tere- cretulul lege pentru organiza:rea giri de valabilitate, inlă.untnll
Rusalli.
După
datele
sosite
până
rime al sezonnlui trecut.
reprezeniaţii au dat ore de acuma la Serviciul Central al Tea- auI sunt foarte potrivite pentru re- căilor ferate şi ale legii pentru termenului de prescripţie a onU...
li distracţie soldap.Ior ger- trelor germane ÎJl aer llber, vor darea rennmitelor .,Karl May"- Statutul personalului c. f. r., nelor de pLa.tă nelnC8188:te MI
,
rispândiţi pe toate frontn· funcţiona in sezonul viitor 85 de Spiele, istoria pieilor roşii din nom competinţe după. ewm UI- timp, etc.
mează. :
D. ck. Săvescu, directo:rul
ounde i-a chemat datoria.. teatre de acest fel, dela Stra&sburg Amerioa.
Alegerea bucăţilor reprezentate
Domnii sulbdirectori generali: clical va aproba pla.t& conturilor
meni reprezentaţii1e operei pină la Varşovia. Azi nu mal
iIi!I Berlin, organizate in există niciun district tiră teatru in pe scenele in aer liber este foarte Const. Păunescu, Petre Vet'Ces- farmaciilor particulare pâ.n& la.
III fost un al doilea punct aer liber. Cele mai multe se găsesc varla,tă. Se intâlnesc in repertoriul cu, Ştman Mielescu şi Con,st. A- suma de 30 mii lei, privind 00-:
t al anului trecut. Suc- in TuringiA, !ara verde, fl8U cumi lor "Nibelungii" de Hebbel şi opere tanasiu mai pot aproba r.;)'sti- stul medicamentelor
"TaIlnhăuser"
sau tum de suprataxe ce depă:,Ie;;c gratuit personalului, m. baza
Irtgistrat de ansamblul Ope- 8e spune de obiceiu, "inima Germa- alese ca
suma de 10 m1i lei de docum~nt donanţe1or medicale e. f. r.,
• Berlin, în oraşul patriei mu- niei", In Bava.n. vor funcţiona 5, "Maeştrii cântăreţi".
operei, a intrecut toate printre cari cel mai renumit dela
Plecând dela datele din anul tre- de transport din tariful de măr- farmacile cu cari există co~
.
,
"le şi a revizuit anumite Luisenburg, care Inci din 1935 se cut, putem sconta. I'Mllltate sur- furi şi masS/gerii, 5000 lei de do- venţiL
STAŢII VACANTEl
,. şi păreri greşite despre ocupă cu studierea pcisajnlui şi prinzătoare anul acesta., mai ales cument de transport dbmrunl
· ~ opera germană.. Se ştie armoniei localităţii; deasemenI că Dumărullor a crescut.
de călători şi bagaje.
Direcţia mişcării. a decla.l
. :reprezent&ţii germane in
D. director conducător al di- rat vacan~e urrm.ătoarele staţi :
le-a unne.t o săptămână
rectiei financiare Cristu Nieolau Curtici şi Slatina, de categoorla.
'Ia Berlin, organizată de
seninează programele de credite a IX -a, Săbăoani de categoria. a
~gală din Roma, care a
lU'llM'e, individuale, suplimenta- X~a şi Hendorf de categoria. a
Q Italia este fi rămâne
re, etc.; dispune lichidarea ra- Xl-a.
,llIlodUlor frumoas·e şi regina
telor scadente din diverse ÎmStaţia. Murgeni nu mai este
~ ,or,. iar pe de alti parte s'a
BERIJN, 4: (Rador). - Co- Jun reprezetDlL'W:tt al guvernului prumuturi c. f. T.; dispune plă- vaca·ntă, mtrucât titule.rul ară·
13 " Italia a inceput să af'll'- :respondOO.tul agenţiei "Srefa.ni" turc, in legătură cu ratifioa.rea. ţile de taxe vamale aprobate în mas pe loc.
I'Mul de vedere, atât de res- ammtă".că Joi, 8 sosit la. ;3m'lin tratatului ge.nna.no-turc.
~
~-k1 ~ Germania, al redă.rii ope.
I !!ia progrese
în domeniul in.
-.-.~
Iirii ~ prezentării.
--buJ acesta cultural dintre
ABON (\.MENTE: Pe un an
DE STENo.DAO
~p BerHn, nu a fost numai
~. Operilor şi prezentarea
600 lei; pe şase luni - 300 TILOGRAFIEŞILUCRARIDE
fiiii..
~
...
... ~ lei; pe trei hmi -150 lei; pentru BIROU ,,M. URSU''', aufDrirată
~Or emtu.r&le, cum a fost
instituţii de stat şi întreprin· de Ministerul Cultorti Naţiooatii'PÎnă• 1MlUJDa, ci a expriJDa.t
Helsinki. 4 (~o:). vioane1.e de vânătoare finlanda- deri particulare - 2000 Jei.
Ie.~ s'a mutat in Oetate, Bul. Reg.
· IOciaJ al vremurilor noui şi
respondentul
agenţiei
,,stefaru
ze
căci
eu
toalti
vremea
defavo.
-oFerdina.nd
1 etaj L lD8crierI şi
~ei germano-ltaliene' mii
transmite:
r8ibilă
s'au
arătat
foarte
active.
Pentru
întregul
mate!'ial
apă·
infm-maţiuni
pentru anu] şcolar
~~ ~,ră.niţi au ocupat iocu.
,,!ruhll ŞI au admirat pe ea.
Două alarme aeriene aU fost
Avioanele sovietice au .run- rut în a.cest ziar - f~ră se~ă. 1941-42, in m. Strada Bozalia
Iiij lor italieni
daite Joi dimineaţa: şi au durat
• "
sau cu pseudorum - ras- 4, etaj,' \ (oolţ cu Gen.. Jfo..
I I
•
1~ ~ntâm~La:~ j punde numai d. Const. eL. 'Şitafă- ~iu). z[bic intre ora"!311-1,l
.l'ttlalte tumee culturale tn 20 minute. Câteva. avioaoo oe c~t~bombele
~ ~lIdapesta, etc., ansamblul bomlba.rclament sov1etice ia.U Îost fara. a face mei wetime ŞI ~lCll nescu, directorul nostru, care e 4-5. Cursurile incep la 10 Şep f
i

să
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ECOUL

Pag, 4
MA

Ambasadorii Germaniei
şi Italiei la Moscova
se Intorc in tari Drin Instanbul
La fel si cei sov:eticl fosti la Roma

După

ărereaRu

PROASTA
STARE
A
DRUMURILOR
DIN
si Berlin

(rehuia .să

oorească

înaintarea

u

ISTAMBUL, 4 (Jtado.r).- unde îşi vor continua călă.toIia.
(lorespondentul agenţiei. Stma- spre ţările respective.
Se aşteaptă aci şi sosirea. amNumerowse poduri
l1li transmite: .
BERIL"'i 4, (RaOOr). -Isurue 00 se impuneau.
Ambasadorul Germanieli şi basadorilor sovietici dela Rooma. Proa.!Jta. s~ în care se află şoFormaţitmi motoriza.te de ge.- sovietici au fost
amba,sad.()rul Italiei ta Moscova., şi Berlin ca.re dOOlsemeni se "or seIf>Je din Rusia sovietică. ar fi DIU au trecut odată cu primele formaţiuni de geniu au
VQI' sosi încurând la !stambul, de indrepta spre tara. lor.
trebuit, după pă.re~ bolşevici- formaţiuni blindate frontiera drmnurile spre a P'Utel
lor si oprească. sa.u 001 puţin să imediat după deslă.nţuirea. ostili- site de mngile ........~_~
~.~
~
~
s~ereoa.scă in mod simţitor tăţilor. Aceste formaţinni de ge- vizionare.
Incereările de
înaintarea. germană..
niu au avut ea mishme repara:FOIT~ ZIARULUI "ECOUL"
In aooastii. privinţ,ă. agenţia rea ciUlor de comunicaţii şi ~a. fectuate de soldaţii
D.N.R. află. că după. ex~mplul ranta.rea prin oonstruirea de po- laţi, ca şi atacurile
celo-r înalte campanii. autmită- duri şi de aerodTomuri, a conti- şevioe, au fost respinse
în mână.
ţile militare au luat repede mă.- nuităţii înaintării geJ1mane. .
(Continuare din pag. I-a)
vitoare din timpul răz:bo.rului
jfăşurat a tâ-t de frumos şi de Îm- l-au obligat pe Casian Mu."lteanu
jpetw>s, SUlh îndrumarea. lui ()c- si-şi caute serios de sănătate
ltavian Goga, Vasile Lucaci şi după Unire, când. cu un pLămân
amerrcană
jceilalţi mari luptători pentru comprimat, pleacă. la Palermo,
~Qesr()birea Ardealului. Ostaş c0- în Italia, spre a-I salva măcar
rect. Casian Munteanu n'a uitat, pe cel ce i--a mai rămas.
ltotuşi, să 1lJlunţe pe colonelul . Lipsit de mijloace, uitat de o
Herbert - eel mai stramm ofi~ serie de prieteni, cari aveau 0ţer din regimentul 43, din care Ibligaţia să-l ajute, tâ.nărul scriimărtur~sire
eşecuri suferite
!făcea parte - după toate rigo- tor este nevoit să renunţe la
şi
·~
rlle şi formele regulamentului
1S08Irele 'binefăcător al Italiei si
austriac :
NEWYORK. 4. (Rador.) - 00In manşetele articolelor, ziarele
se inapoieze în ţară, mai boi,.Ich melde getrorsamst, dass .să.
respondentuI agenţiei DNB. trs.ns~ scot in evidenţă că Stalin a mărtu.
nav de cum plecase.
Idl desertiert Ba.be" •••
mite:
ht:U>& plod....)., tu
risii marile fWI'P-"''''' 010' .......p.,)o..
Se internează pentru sC'Urt
La intrarea României în ră.z.- :timp
OomentÂnd ilie... u_UI
,.J",
mai
puţin grave pentru
in sanatorul o.V~li .......k" din
germane.
vletică., mchee ziarul,
boi, Casian AMunteam] si...... ,.~"~t Bocşa.. unde îl prind alegerile radio a d-lui Stalin, ziarele din
Discursul constitue o mărtur~8ire arme şi orice alt material
:Inrolarea In armata romana,
Newyork subliniază că situaţia 80: unde & fost repartizat la biroul ;pentru Cameră, din Mai 1922. vietelor este $erioasă.
a gravelor eşecuri suferite de sovie- vor fi cu atât mai serillllt.
de informaţii al Armatei I-a. A Arzând de dorinţa de a combate
_._._~~
~~
~~~
~
.....&
!lfă.eut toate. fazele campaniei I\lllele erezii politice. ivite lmc;noastre din 1916/17. iar după mat după Unirea cea mare, Caidomobilizall'ea a.-rmate.i a intrat sian Munteanu !şi pune candida.redactor la ziarul ,,Romimia tura în circumscripţia electorală
'Nouă" întemeiat la Obişiniu de natală, la Bocşa. Boala. n11-Î mIU
Itl. prol. Oni<:si1'ur GhlbU, de unde, jpermite să facă. o campanie e:ceva mai târziu. a trecut la zia.. leetora1ă de proporţii mari, dar,
·nU oficial al Basarabiei, la. "Sfa.. de pe patul d~ suferinţă, scrie
BUCUREŞTI~ 4. (SIR). cuviinţarea verbală de a-~ pre- elibera Q autorizare _"IlII~1
·tu! Ţării'~' ..
'O garetă ocazională Gazeta
Mulţi
~intre
ce!
inscri§~
pent~
lungi
§ederea în Românw., tre-I Fără această .
Deşi foarte grav bolnav la &- ~ -v~i, ~u concursul con~:
repatnere"
avand
leg$t~maţza
bue"
deasemenea,
să se prezinte să" încuviinţarea
eeastă epocă _ pentrueă ,,;'ăcuse terulor 8al di;D- V~;ş, can Il
de
repatriere
§i nu 8}au pre- la comisarii Zocali,,'spre a Zi se pierde valabilitatea l ••• ':·.1lII!I1UI
;progrese mari o veehe boală de cunoşte~u ~n! ŞI U Inţelegea.u
IlPIămâni, de care suferea mai d~ toate framantarile, se ale~e de: zentat pentru plecare de§.i au ...............~~....~~~IJo:::4. .~. . . . .~......................,.....
!mult _ Casian Munteanu a gă.- putat, eu .progmmul Partidulm
,sit suficiente forţe in el să. mai Poporulm.
· scoată şi o gazeti proprie la TiBoal~ DlU i-a mai permis să ia transport urmau să plece. De
:ghina, 1mde avea o insă:rcln.are parte ŞI la luptele ~arlamentaz;, oarece ultima posibilitate de
în Gerrnania~ e fixată " ' - - - ,- - - ildela comandamentul f.ra.ncez. Dela. sanatorul dm Baeşa sa plecare
pentru 8 Iulie 1941 toţi repaBUCUREŞTI. 4. (&ador.) - Mi· anuale.
mu1tat
în
scurt
timp
la
spitalul
t . ţ"
. ~ flă
t - . nisterul Economiei Nationale direeoToate cererile de import
IGazeta. aceasta se numia "Nisas ~s punea reglementării importului, Înainta prin poştă 8aIl se
;t.tal" şi informaţiile ei erau cu- de stat din Lugoj, UIlide. la 22 _TWRU, c..a~e s~ ma'/. a
un permss
..~to .
.
Ianuarie 1921, în etate de abia t.n 'bomama)lt.
t nu au
~ ţ
. a d uce la cunoşti n
ta ·unpor.....
rilor pune la l'egjs~raturi
j1ese cu litere cirilice, pentru-ea
29
de
ani,
îşi dă obştescul s:âr- d e l.' ~a pe recere ~n arfl.. ~nt că cererile de import în cota pe fiuni' numai de imllutel~11(I
! ibasaraJbenii cari DU cunoşteau
.alfaibetullatin să--i poată. inţele şit, fiind aşezat - du:pă frumoa- ·mv~t.aţ~.. pe c:ceas~a cale, sa 8e trimestrul 8/941 din Germania şi mele respective.
prez~nte~.de s~ata, per8onaţ~ la pl'otootomtuJ Boemiei ti Moraviei
Cererile de lDlpori se
sa expresie a biogrrufului său ';ge conţinutul.
pentru
cea
dintâ.i
şi veşnică o- comtsart.! Z~cal' .d~ repatr~e" numai pentru articolele cari au ri- ple~ conform sPE~ciflC8~11i40
A doua mobilizare a. armatei
spre a fi tnscr't§'!. la uZt,mul mas supuse regimului amorizaţii. formularul tip.
.române - la 1 N oombrie 1918 dihnă, in cimitirul de sub Dealul transport.
lor cât şi cererile de import din
In cerere se va specifica
-l..a găsit pe Casian Munteanu Villor ,in colţul opus cu morCine nu se supune acestei in- celelalte tă.ri se primesc deJa 5 nou de inscriere in registnl
mântullui
Vretor
Vlad
dela
Maîn Ba.salraibia, El urma să plece,
datoriri pierde dreptuZ la repa- Iulie la 20 Iulie 1941 inclusiv.
tatorilor iar în lipsă., ee!
conform ordinului Marelui Car- rina .••
triere
şi
&
la
sine
va
fi
8C08
Pentru
mărfurile
ce
50
VOI'
im.
Cererile cari nu vor li
Scrierile lui Casian Munteanu
tier General Român, in Banatul
depe
lista
de
repatriere.
porta
din
Germania
şi
Protectorat
in
termenul prevăzut ~
.
.
!oeupat de' sârl>i. împreună cu sunt:
Aceia
care
au
fost
înscrişi
la
cuprinse
in
lista
2-a
se
vor
intromunicat
nu vor fi .JU1I~ .
Carlea Atacul (care in a doua
•alţi ofiţeri iMor.matori români,
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