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TlIIu:tU"''''~ ŞI PROPRIETAR: 4 pagini 2 lei 
~le'ănesc .. " .. "Cinstindu-ne Eroii 

şi preamărind jertfa lor-
Ciura-$tefănescu 

.~,r~a~*.~ŞIAD~TRAPA: 

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

vom sti păstra nepieritoare 
făcliile de lumină care 
ne vor brăzda drumurile 
veacurilor viitoare! II , 

Telefon: S9-36.'~1 
Telefon tipograrte: 14-69. A pare la orele 12 P,of. MIHAIL A.NTONESCV 

~2~" ~u!~~ j~!!~~,~~!!I ... "Fa~ia Eroii r nOflri 
s'a ZIS a.~, tim~ ~ ~te pe la Paştile callor • • • ' I I:J' , 

. de am de zile, ln cluda Asa stând lucrurile IlIU. ne in· C" It, _. I 
• v ~tnice de pe acflS~ tereSează deloc cuprin'sui articQ. ~ Ins e s e a r a, Inv!e treculu si sparge 

pa.mant -'-, dar, DlU mal lului dlui doctor In treacăt ~:-:, - - t.. ' I 
săisezicăaş~~aziin.a- doar, a.ra reţinut dÎnacel articol Vlh,orU~UI romanesc, Dor I de veacuri

r de vreme ce mCI, ~ ~ e~o~t~tea că între românii şi -.' f § - . -. 1" 
Ul"utI! .... "'.ll2o nu ~~ *:~ta ŞI S~bll din Banat "pe vremea co- n SialiCa neSl ars~rll. • •• 
crea.~. Crooţiel ~e- munităţij ierarhice s'a încheiat Bucure§ti.~ 28. (Radar,) _ D, 

o • - ~Cl,~u va mal pu- o strânsă le§ătură swfIctea.scă.u• Şi astfel} în ropotul surd ali 
neU,ni§tei noastre~ în abuciuma
rea exaltată a Cea8urilor de 

să existe m vntor. C't tu! ft~ft rt' protesor J.ulllai AntO.t1e5CU, vice-
, teti.....,.,..". •. · ..... ~ 1 8:, ~1.4 seu , n are nevoe preşedintele consiliului <le mi. 

lJl"hlu-ilrlii m6"""~ au m~ d ibsol t ,. ta' 
, 1 onient t lu- e al u nICI un comen r, nilştJ."i a rostit, eri, la radio, ur- luptă şi în fiorul de răzbunare 

tJ Pl'llIl1~arm care se :S~tă pent.ru cei c..e ~tiu ce ,a ~emna.t matoarele: dreaptă care ne-a cu.tropit aprig 
den~nicinu ,mai ziee 8·7j pent:u ro~1Uil t.z:at;silvauet? c~ Zorii sfinţiţi din f2 Iunie s'au sufletel~ abia am simţit~ că 

el mult: fostul Ban.a.t ju- mumtatea Ierarhica. cu ~bu. imbujorat de sângele celor di.n- acolo; departe~ pe plaiurile MoZ
S3IU g-ăseşte orice a.ltă OeI mult, put~ f~ refleoţia. oă . tâi br~. Apele .Du~rii Ji ?,Ze dovei lui Ştefan, 8ub ceruZ de 
pentru a numi acest pe- ,,nepotul ~uJUl a fos,t" de-- I Prutulu1. au prr;ttns tt; ba,.trana aur al Dunării, istoria N eamu

""Ir.epăotnâIlt ,d'8;r n'ar mai zice, alungul a.nilor, . m~ ,r!dlco~., lor matca romaneasca; sangele 
ca:pului ; Bamatul jultO- ~e.CV'ent ou sme ~l In pn- I tânăr al ultimilor mucenici că- lui şi a Armatui nDaBtre a prj. 

e~resia aeeaeta peri
foloseşte inci - şi o 

peste intreaga pagină 
a "Vestului" de eri seară 
gazetar deciroumsta.nţă, 

vr. AU'l'el Cosm.a., care mai 
de a.ltfel şi om politic de cir
eel mult: fostul Banat ju· 

"""1.11,<,,,. şi 8NOca.t de'circum';' 
dar care, di:ri. toate a~ 

versiu:ni ircumsti:lmţiale, 
minunată pricepere de a tra· 

... ,.i-'~_'A faloa.se. 
Adulmecând si de data acea
un nou profit prin apropiere 

stI> $lf>U1"IA ".li. un tyIA'I: in di-
după care jindueşte de 

arnan de ani de zile 
Ulllcltiului" - gazeta.

ocazie Dr. Aurel Cosma. 
'.lecl, In "v es'tUl", o ".lnOll1· 
românilor din Bamatul ju

• Nu pentrucă 8.il" avea. ~ 
ceva deosebit de spus -
ştiut este că oamenii cu un 
la făină şi ou altul la slă..tti

sunt întotdeauna lamentabil 
goi la. suflet - ei ca să se 
~. "'" W w:t::'<;f.J.IU., ')U ....a. ~"'-'i" 

, dragă Doamne, locui din 
care, de altfel, dup3. 

.. • .. ""'I.U.lt:: ;noastre, mereu V'& 

vmţa aceasta. - ea Şl in mania r euti pentru pământul cre.ştin al mit darul veciniciei din pumnul 
de:-- jind~ dupl'i. post~vpentru 1 B~,~arabilor. v de sânge şi,de vieţi ale celor 
can puterile n.u~l aJută. - d. ~ Văzduhul nostru este fra. dintâi eroi.. desrobitori căzuţi 
doctor ,nu p~tea fi,. ~i de data' mântat de luptQ §i de jertfă. în luptă. .. . 
aceama;, decat tot rkhcol. - I Din înaltul lui, pe aripi de vite- Sunt puţt~' - dar sunt '!,«'~! 

Incl1i.d această scurtă pa.- ii~ .. 8burătorii noştri aU primit Fapta lor Cl/nsteşte Ţartlt, tttUle 
ranteză. ........ care poate fi totuşi cu freamăt de surâ8!wi,' mân- . trecutuJ şi sparge .. 'ViitQTului ro
edificatoare-pentru ace~a. pe rari dria de a lupta pentru Cerul mânesc, porţi de 'Veacuri, În 
i.ns~tenţele dlui Cosma sunt pe românesc şi de a muri pentru el, stânca Msfârşirii! 
calE'" de a-i seduce şi a·i deruta 
- revenim la unica preocupare 
a acestei înseilări pe maTginea 
artieolului lung şi sălciu al dlui 
doctor cu gust la diplomaţie. N'a 
exista.t, vrem să zkem, niciodată 
un Banat jugoolav, ca. o realit81-
te oare> că. juotiEioo Q.«Ioo.otă. do-

••• "D!BI 5tranele vremii au coborit intre 
noi bălrânii ctitori ai NeamulUi·· 

numire, după cum, în ultimă a
naliză, n'a existat nici o "Jugo
slavie" altfel decât ca. o fWţinme, 
___ .... _, ..... t'"-:!!!1... .. _~:,I. '1- ... ....: ___ ..... .&.:_ 

gera CU realitatea. virilă. şi ne
cruţătoare. 

De ee atunci, când nu mai e
xistă "Jugoela.via". să mai vor
bim nl)i despre cee8JOe n'a existat 
niciod:3..tă : despr~ Banatul jugo-
slav!" '" . 

%2g ... ~ --- ..,-A ~.uh,.o~ ~ -

Ei nu mai aU frunţile crunte 
şi braţul umilit. Ei nu se mai 
scuturi de desnădejde şi dispreţ, 
1Il .till<~ .ta.pk>lu.. DVIIIIOt.ro, ..,... pâ-

nă eri. 
Ei, privesc, mândri •• c.om în 

cripta vea.curilor se almul.ză ~ 
-<!fU""----x-=: L-wa n.a..nahaJ la. ~QLM'nl-
segetum ; ca plăeşii Moldovei, 
la Dumbrava Roşie, ca arcaşii 
lui Mihai, la Şelimbăr, unul du
pă altul, drepţi şi mari~ mândri 
şi Româ.ni~ cei dintâi eroi ai des. 
robirii sfântului nostru pămâ.nt! 

Sub da1ela lui de piatră Eroul 
___ :_.. '13'_ .. 1 "AnII"~~ i:P.ti_ 

sare ! vreo "diploma.ţie" In asemenea 
Umilit, uitat, părăsit, Eroul 

~e L1K'& investmântat în fta.căra recunoş-
"'.".,. e tintel militare din Parcul Carol, 

gate '{ 

aşteptase, ani dea.rândul. să. a,11-

dă. buciwnând chemarea. Nea
mului, la împlinirea destinului - , sau. , 

Sub ~lo J..,oi ele pl&tr&.~ 1IUl>OU. 

noscutul soldat aii jertfei a aş
teptat zadarnic ••• 

Azi, flacăra mormântului e lu· 
1'11inSLtii 00 vi,.t.Ă. ! !W.nh m:~ I"A-
cunoştinţei s au adumat re.. 

Umbre de eroi 1 
Umbre de martiri ! 
Umbre de zidi1:pri de Ţară. ! 
Tu Eroul necuno-scut ; 
Tu, cea dintâi şi cea. din ur

mă nădejde; 
Tn_ 4'lR.1"A ~j r'gpn't. din mtl!III.rie 

puterea răsăritului ; 
Tu, care din trupu8. tău de 

jertfă ai inăIţat templu de cre
dinţă - şi din mo'I'IDâDtuI tău 
ne-ai făcut almr ! 

.... _ ..... c se vor ulieia Doraslose ••• "Neamul românesc nu se va ODrp 
pÎnă nu va sparge in tăndări· tot 

ce-i zăgăzuieste viata" ••• 
Dt. ostasii români si germani căzuti . Deschide iarăşi braţele glo-I EI a ~tut ~ o clipă ~1~ 
inluDtele impotriva bolsevismulu~ liei pe care numai Ţie, ţi 1tXl. aapele lui, obosite de aşteptări, 

. incredinţat soarta. - şi revarsă acordate de netrebnici; dar azi, 
BUQUREŞTI,28. (Railor.) -

29 Iunie - Bărbă
Sfinţilor apostoli Petru 
-se va oficia in cate-

S Patriarhii, cu 
§i din ordinul 

Ufl parast~';ent~" o""st~ii 
~ aliaţii germani, c(i.. 

tn luptele date Împotriva 
"~evI8m1i1.lu.i şi pentru elibera

Basarabii fi a Bu-

Slujba religioasă va fi oficia- lumina ta pe câmpurlle noastre când trăznetul luptei i-a inAlţat 
tă de P. S. S. dr. Veniamin Po- de bătaie, în luciul apelor româ- aprig vitejia, putel.rea şi fapta~ 
~:I-_n P'l.o-~"'Q."..r.", ..,:. pJj f) .. D ..... 0'1'" 5'1 ha L.JI...I~ -o~_ p-on. ........ N~ D~~ ........ tiO """"*" op-,-;, 

Emilian Antal Târgovi§teanu; ca' pretutindeni flăcăii r~lni până. ee nu va sparge in ţăndiri 
arhierei-vicari ai sfintei Pa,. Mihai şi ai ~eralului să simti 'tot c.ri zăgăzuieşte viaţa, până 

• _~ __ ~_ ...... _ _ ___ ._ .... _ ...... ____ • ___ .-_ ... __ ...... A.... __ 4!Io-..oo-- .L_ .... __ _ 

Un astfel de parastas se va Fiindcă Neamul Românesc 'P~te dreptul sângelui, până nu 
oficia, în prezenţa autorităţilor Ţi-a îneles şi îţi meriti. jertfa. va da. Patriei tot ce este al Pa
locale fi t}colare, în toate biBeri- In locul vorbe\orr deşarte de ~ şi al ~~, Erou n~t: 
cele din eparhia sfintei Mitro- eri. el îţi aduce 871 sângele cald floare neplerrroare a veş1llcieJ 

P'QZU~ la ac~ oră. ' &:i moI'jii pentru Iară 1 lW~ti 1 

CuviOfe DenIm toale 
ltOiiiHUCme 

In acest ceas de abuoium 
care înalţă aripi de pluflw "JoI 
inimi, gândul meu 8e indreapta 
cucernic fi cald 8pre toa.ţş Ro
-mâncele. 
Ş tiu, buna mea, §tiu că ţi-t 

8UjletUl greu când mă l1.~i vor
bind O§.a aprig •. , 
Ş tiu că în ceasurile CliCestoo, 

pe când ţi,..e fiUl p~at ţi-«i 
rimţit ux ghem de plumb !JTetl 
în inimă: că zioo iti aTUiilC'i 
oohii spre cer că ridici acolo 
8US, la Dumnezeul blând al vie-
ţii rugăciunea la.Cnmilor tale! 

Ştiu că, de câte ori se de3-t 
chide poarta ţi se pare că 68ttJ 
el, fiul tău7 că s'a intors.. că 
noaptea când 8U8Urii tJieţU tJIJ 
sting sub icoane, te şfrtxori in 
genunchi şi ridici două braţ8 
obosite spre acela.Ji cer, ca si! 
te întorci cu gândul de 1)resim" 
tire neagră, ca o pasăre gonitil 
de furtună din Înăltimea 1.1ăz-
duhului. _ _ • 

laforio C iJcriiJii ••• 
CU lacrimile mamelor 
Ştiu că aflând de morţi ~ 

răniţi îţi cauţi în suflet un ră". 
puna: este el' 

Şi totu.,~i, Românce, trebue 8d 
1,ă inc'hideti în vw'llt durer,ftCl .,.i 
cu fruntea ţinta spre cer sa pri-
miţi destinul drept in faţă! •• I 

Fiindcă aceasta estemaroo 
voastră chemare: Să fiţi tUifrlJ
me de 'lacrimi! ••• 

Voi sunteţi tampoanele du, • 
rerii. In sufletul vostru se aude 
bucuria în care scăldaţi ca pe 
un prunc toată durerea celor
lalţi ditt jurul 'Vostru. 

Istoria însăşi~ în ceeace are 
ea nevăzut este scrisei cu loorl. 
mite mamelor. 

Deaceia~ in ceasurile acestoo 
grele, trebue 8ă simţiţi in t'o. 
puterea m.amei lu.i Ştefan Cel 
Mare~ ca:re Ş'-tJ 'lSgonu; TW' ,,... 
frânt şi i-a poruncit jertfa .. , 

Ştiu cii aceasta vă va strt?:iÎ 

i~ţ;t~, ~~5:d;-;~k1ai-~~;';('i~, 
ori unde ai fi şi pe mâinile taIa 
credincioase imi VWQ fruntea 
de credinţă! 

(Urmare In pag, ~-!l) 

• ~ .. > o· ,~, '. ...., ,_ "'" ,~.~ 
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,DlIIlilllIIlilllilIIlllillllllllllllllllllllll!iIlllllllmllmlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll~illl1II1111i11l1ill1lW bem~ii de opirD:,Eţ, p~silfă I~PO UMAl 
ilA ClllNlIEMA "CAI~IIIOILII la '1.imi~llllr.n $1 In JUdE~ lJI~lIJUjlJnlllllm~IJIIIIUIllIIIIiIIIIUIIHlIlIUHIIboI 
I IIHIIIHIUII II IIInnllllllllllllllflllUfnll t1HmII11I1IHIII"IIIHJNlnWllllfflltllll"~IIIIiIlIIIIiIIIIlIIIIIJIIHllllllllllml Se aduce la clll10şiinţa geue- Cu a.ce3Stă ocazie se atrage &- ABONA1~ENTE: p 
, O comedie cu farmecul veseliei ,.i <,ântect>Lor vieneze t rală a publicului că În zilele de wnţia pDblicului că după sune... - 600 lei; pe şase lunt ~ 

HlJtl1tul 
P2SIf2 neD,ple 

Povestea de dragostet a oouă eroltorese tinere. Un film plin ue 
haz ,i jncurcătnri veseli ! 

HARIA ANDERGAST - WOLF ALBACH RE'ITY 
(t HILDE BILDEBRAND 

GBE:IE WEISEB RAI..Pll .<\R.mUR ROBERT 

30 Iunie a. e. 7. 14 21 şi 28 In ... tul sirenekn' de incetarea alar-. lei; pe treiJmtI-150 leii 
Iie a, c. vor avea ~ in tot ,jurle- mei, nu este permis a aprinde ~Jls~.ituţii_ de Stat şi 
ţol Timi..' .... Torontal ... exerciţii do Inminele în locuinţe, fără a avea d(·:.I'! particulare - 2000 lei. 
apărare pasivă după lmnr~torul ferestrele închise şi prevăzute -0-

Pentru intregul matetial 
program : cu bârtie neagră prin care Iu- rut in acest ziar _ fără 

Dimineata: La O'I'a 10-10.15 mina si nn Foati. străbate.. tură sau cu pseudonim 
a.. m. farA. puode numai d. Const. t. 

Seara: La ora 21-21 .. 30. T..+;' I u'furii sunt datori să !lescu, directorul nostru, "" .. , , , , t. ... \,1 ac 1 • _1 

In toate a~te zile ŞI ~l 1Il- ia. măsuri şi să aibă. la înd.emân!l, !.(olorlaEi şi girant reSJlOru!alt 
tW1ecate; IU,mmatul p~~hc, est~ materialele de camuUaj şi vor -o--
redus nUJWLl, la, Iwnm, IIe alba.- real'iza în cel mai scurt timp Primăria. mună.cipiului 

Lumi tuI t şoara, atrage atenţia. PUOillCllidi.l 
stre.., na ,m e~ se v~ stingerea luminllor exterioa.re. care vizitează parcurile 
putea face numaI cu o rlglJ:roasa. Nerespectarea măsUlrilor de ale oraşului, că este 
respectare a rEguh;lor de ca- A. P. atrage trimiterea. în ju.de- desăvâ.rşire să. se oo1ce 
muflaj a lumiuilor. Aurovehicu- cată a vinovalilor pentru sabo- să se rupă flori. 
lele vor cirCU'1a numai cu brurile taj pe lângă sancţiunea imedia- permisă numai pe alee. 
ca.muf)ate. ~ şi tăierea drcuitului. venienţii vor fi aspru 

"'M--<:'I C ..... ~A--pU .. ·BLlciTAT E ~'~l~~ ~:~~~-', ....... ~ .... 
- ";';';"';;;;';;~;""'-;;-'!a'-;:~ ____ • ________ pe iarbă vor fi oofiscate. 
• tu . • pa coanunală. a muni.cipiu1~ . 
Apare in fie-care zi. Minimum 10 cuvinte fost însărcinată să :re:ghe'l.e 

Anunţurile în schimb
t 
preţul dublu, iar cela cu clişeu tarif spe- pra parcurilor. 

dal. Orice ammţ cerut să. 8Pflrii. În altă 1'1lbrică decât cea re&- 1 l"".,ăt :--o-donat' 
pectivă. se taxează dublu. , ~ """Y . ur~ cu~ . ta de 

Anlll1~ ... "';I", pentru rubricile "CERERI DE SERVICIU" (Mena ~!lwnp . le:- !~a~, ' .. l .. : 
~........... ti' '_.I~-te n1 Ttmartel mufUCl.pt_ 

jere) nu se pot publica cn adresa.. exa.c CI nUlJl8l JMU.~. t A 

Post Restante sau la Ziar. m",,!oa~a~ pen ro tnzBStraroo 
nUl spital pentru 80ldaţii 

Tel. 18.61 ,.1) ACI A FEL I X" Tel. 18.61 
Titmsoara ~ str. 3 August Nr.25 (\is-s-\is de P-ţa nCoronini'~. 
llijlo~im îneheieru inţelegerBor de vânzare-cumpă.rare şi de inchiriere 

It imobilelor. in condiţiuci foarte aVilr'ltajoase. 
VANZABl: Case cu câte 1, 2, 3, 1, patraţi lângă gara Fabrică. Oca-

9, 11 locuinţe în circ. II, Fratelia, zie rară: Moşie 52 jugă.re arabil, 

suntem datori cu o f"pJ!/1ifv...l 

... ~ că lw QlOC~I~ 

au contribuit ~ 
menfi de birou J ai 
din mode8ttillor 8alariU. 

centru tramvai; Buziaş, cu re- lângă gara Strehaia, jud. Mehe-
Dmn. şi sărb. ~i Ia m'a 11 a.. m. staurant grădină, sală de mese, dinti. cu conac boeresc ~(vie. in, 

locuinţe, 'pivniţă, lângă parc. • â b S"fI'eetaeo.t 
R":i'Mf#,;mţţC~w;t'!:r:~"2'= orz, ovaz, gr u, porum 1 zarza.-

Moşn: 5(}-90 jugăre Hemea· vaturi, 20 jug. pădure de 22 ani, IIIIIUNlIUHIIIIIIIIIIIIIlIIIIHlIIlIlIUIf1tIIliIIlI1lU.' 
VIN EMATOG,RAFl 

cele mai fautastioe reaUzări americane. 

R~prezentaţille încep la orele 3, 6 şi 9. 

cova: 2 jugăre~ hotar MOlJniţa- exploata bilă, drum petruit, bun 
Nouă. Loturi: 152, 176, 191 stj. pentru orice vecbicol. 

Pentrn a nnnţurile apă rute in acest cadru a se adre9& la .,Dacia. Felix" ~ 
telefon 1861. 

-; ....-.... W AA '"c __ rrA 
ANGAJEZ bucătăreasă Dr. Krausz DE V AN ZARE o casă nouă. cu etaj 

I. Str. Paulescu No. 2. (Casa şi atelier, grădină de fiori şi le-
Linoleum). gume. 

TUTUNGERIE Modincea, Bul. Re
gele Ferdinand 3, caută pentru 
imediată angajare, dactilografă 
cu practica. De preferinţă să 
cunoască limba română fi ger
mană. 

CAUT cameră mobilată In Cetate, 
cu intrare separată. Adresa la 
ziar. 

Capitol: • .N'?roculline 
noapte·'. 

Tbalia :' ,.radu! Ingerilot'. 
Apollo c: "ana a ncis". 
Corso: Buffalo BiU AAJlIMil!!ill!.lti 

pieile Roşii. 

LA CINEMA 

»rIHIÂIL~A 

Kura Ten AM DEPUS UN PREMIU DE LEI 
5000 în cancelaria d-lui dr. Sava 
lorgovan, str. Cavaler Ia.cobici 
Nr. 2, pentru găsitorul cinstit, 
care, în zorii zilei de 17/18 Iunie 
a găsit intre Piaţa Axente Sever 
şi cafeneaua "Pal ace", o broşă 
pătrată, cu diferite pietre mici, 
colorate. 

PROFF.sOABA. dau lectii de pian 
fi meditaţii - pentru cursul in· 
ferior -la orice materie, Preten. 
ţiuni modeste. Adresa la ziar. Filmul, este ~ risipă soperti 

----------- l~ muzică. violente 88Il 
AM J;»IERDUT Buletinul de fn- guroasa, de dansuri, DI'i've!iSUfr 

scriere la Biroul de Popu1a.ţie 

Simeria. Cine iI găseşte este ru
gat a-I preda Ia Poliţia Simeria. 
Terezia Duma. 

vis. Aspecte reale din .~fIe de 
varieteurii.ar int6ma.ţioDale. 

Incep. repr. 8-5-7-9. 
şi sărbători şi la. ora. 11 a.m. 

1nlll1ll1ll1lllUHlIIIllllIIl!!lUIIIIIlll1l11llI!IUllllliItIlllillIHIIIIlllillllllllHlHllllllllIfIl1ll1ll1llHll:mn/lllllll!IIIIIIIlIllIllIlIiIlIllIIIlIllHHIIlIlIIIIl!IIII1I1I11I11IIIIII1I11WIIIIIIIIIIIIII1IIIliiliiiiiiiilliiU 1llllIInU~lllllllIIlIfIIlllllllIIlIIlIlllllnmllllllllllllllllllllllnHUlm 

LAC I N E MA "A POL L O" 
In aeest film
VOtlba de moal'!t! 
misterioasă a I!i 
Kreuger "regele 

briturilor" 
O interpretare f1I/I:' . 

lentă ! 

cunoscut in roM si: 
~ senzaţional "Jud C()loar, 

SUss" -Repr. 3-5-1~. 
Dum. şi sărbători ~ 
ara UtLJn. 
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; . u ascultati posturile 
· de radio dusmane I 
OUREŞTI,28 (R.). - Un posturilor de radio străine se 
, al dlui general Anto- consideră ca un ad nepatrtotic. 
Condudtorul Statului a- S'au mat toate măsurile ca 
. publicul românesc să fie ţinut la 

'scopul ca abonaţi! Societă· curent prin rt'odio şi presă CU e
RadiO'-difuzhrn.e să fIe fe- l'enimente}e şi măsurile ce se 

le influenta ştirilor minei- ia.~i ce vor fi dovediti că M-

It! alB diferitelor posturi cultă emisiunile post1rriJ:orr de 
, 'e şi clandestine .. care ltT- radio străine VOr fi trlnIişi in 
, I duce în eroare opinia judecata Curţilotr Marţiale, po

, . româ.neascăz ascultarea. trivit legii stării de asediIL 

ătoria unui fost prizonier 
din Banatul jugoslav cu 
fată din comuna Ghiroda 

o 

, ÎB comuna Ghiroda., din tabăra de prizooier:i din comODa. 
. ~T~:ronta.l, A s>~ 00: Ghiroda. Amândoi au jurat si se 

, 1ăsito~ CIvilă. a tâna.rulw unească pe veşnicie şi tâ.nă.rul 
. filpĂ ...... "u • .H~ --..ona.,u_- s'a JlDUii <le etlV'.wlt. După. ce s'a 

.' ,Ifostul Ba.na.t J~skw), cu dus ac&6ă, la Uzdini, Vasile 8pă-
" G~ din comuna. . 't in D_ ~. ., 

.. :no8U a revem .u.vmarua fii 8 a 
~ lui are o deosebită impor- unit cu fa~ deasă. . 

, Am putea. spune chiar că Nun a fost d. sUbIQCOt. Pena-
lN!IIlifica,ţia unirii :fu6tululi nu. f~s~ ~~t al taberei 
jlllj;wlav cu patria mamă, de prrww.el'l dm ~hiroda. 

DO poate să mai intânle _~ acest e~'el~t . ad~ luat 
il ' pilon" nUlller{)şl OCUIliUM 1'.1 CO'-

'1 S~~..... f t • Jll1l'Ilă, ca Ia O adevărată sărbă-
U y_.av",n.. 05 p1'1ZO- tda.re a unirii nationale. 

t: !le ră.zboi~.provenit din ar- După câte f!,~tem informaţi, 
jngosl<1vă, iar În comODa cununia relig.ioasă se va. la,,~ in 

.If!a a fost dus, dimpreună 00I1llUD8 Uzdini, in eadr1lll unei a
i' • eamarazi de mzboL devira.te sărbători naţionale, la, 

Imea Grueseu, a cunos- care e vorba să participe şi d. 
I ,d~ cu ocazia şederii in gwernl Corneliu Dră.gălina.. ......... _._ ..• ~ •... :..._._~_.~.~ ..... . 
( 'TAMPLARIDINTIMIŞOARA 
I re la o frizerie. - Noa.pw I ~e ţa~. ~,~-a.1;l ~ ~i pri: 
IOOItă autori necunoscuţi" cu measea lD. bll'Ja Şl 5a-1 aduca. până 
· ,. : • ~-trod t_ • ...: la Timişoara. Pe d.rum. birjarul 
~'~V1te •. 8 au 111 ~ .I.U ~.n.- adorminc:t cei doi tâJhari aU furat 
u·lw Iosif Bosman. din B-dul din birjă o poneavă şi o haină în 
'10. de unde au furat o pe- care se afla suma. de 450 lei şi câte
de pantofi, 800 lei şi un cear- va acte. Cazul fiind reclamat, poli-

2azul a fost reclamat poliţiei. tia a re'W}it să pună mâna pe Iosif 

.. 
rătut dia cărujă. - Femeia 
'6eta Knopf, de 35 ani. din str. 
~der 9, pe când mergea cu 
:' pe str. S. Bărnuţiu, a căzut 
:1ruţă, alegându-se cu o rană 
ila mâna dreapta. Victima. a 
il!UIsată de Salvare şi inter

·la SanatoiruI Bega. 

• 
::.rjlr jefuit la dntmul mve. _ 
~Je politiei locale au Inaintat 
c:etulUi p~ individul Iosif Du
i,de 18 ani, care, impreună cu 
~său Ştefan Dukay, a jefuit pe 
~'1Il Anton Babilon de 30 ani, 
lstr f', __ " • 25 B'·· 
· '-.......:uel . lTJarul a fost 
ll!de tti doi indivizi pe un drum 

Dukay. Bătrânul n'a putut fi găSit 
mc~ . 

* 
Aresf4r.rea uni h~ de eiorapL -

In urma unei reclam&ţîuni depusă 
de către firma expeditoare "Unio", 
organele poliţiei au arestat pe indi
vidul FIorea Boca, care fiind anga
jat la această firmă, in calitate de 
căruţaş, a furat, dintr'un camion, 
mai multe perechi de eiorapi băr
băteşti şi femeieşti, pe care i-a dat 
femeii Rozalia Horvath să-i ,vândă. 
Hoţul a fost arestat şi predat Par
chetului. La domiciliul său, intrI) 
valiză, s'au mai găsit 47 perechi de 
ciorapi. 

• 

A Ilf ! 

tU IL r II IMI A III ~ -MAINE DUMINICA, 29 IUNIE 

T I~ A G lE I~ lE A C IL. 11-A 

'ii-ai luat lezul' r 

Li\ lOTERlfl DE STAT pe .:Ias. 
incepeti jocul c::Liar dela .::Iasa l-a 

~a să Leneficiati de loale ,anseIe de m,tlg. 

• 
U/II"/I laIs • • 

'"Y'Uf}f) 
care a 
refugiat 

escrocat pe un medio 
eu suma de 60.000 lei 

In 1ll'IWI. unei ~ dep_ de d-na Elvira cir. Ludu. or-
ganele poliţiei judiciare din locall
tate au arestat pe individul Bujor 
Dionisie Pop, l'efugJ&t din Cluj şi 
domiciliat in Bucur~ unde tatăl 
său este Inspector fOOlar. 

In reclamaţia sa, d-Da Elvira cIr. 
Ludu arăta că soţul său. d. cIr. Re
mus Lnd~ medic refugiat dela Cluj 
şi trimis ca medic de circutnfilcripţie 
in comuna Schievita, judeţul CarBf, 
a fost ecterOCat de individul Bujor 
Dionisie Pop, eu S1Ull8. de 61.000 leL 
Această s'a fntâmplat In Aprilie 

a. C., Ia Bucureşti, unde a. dr. Re· 
mus Ludu s'a întâlnit cu Bujor 
Dionisie POP. care deasemeDÎ eate 
refugiat din Cluj şi cu care, a fost 
coleg de liceu. 

Cei doi foşti colegi de şcoală. 
s'au dus la un restau:ra.ot să se 
cinstească. La un pă.hăro~ de • 
amândol au început să·şi depene 
amintirile. Bujor Dionisie Pop a 
spus că a terminat Şooa1a. Politech
nici din Bu~ şi că este ingi-

neP. La. rindul său. d. dr. Remus 
Ludu a spus că după refugiul dela 
Cluj a fost trimis ca medie In eo
muna Schievfţa ~ are nevoie de UD 

aparat "BOntgen". 
Falsul Inginer. căci la po6ţie n'a 

putut dovedi el este inginer. s'a 
oferit imediat să-i PI"OC1U'et fostului 
coleg de liceu, aparatul de eare 
avea nevoie. 

D. dr. Remus Ludu s'a :retntGrs 
Ia Şchieviţa - Jiuittlt ci va primi 
aparatul care 1U'Ill8 să soseasci din 
Germania şi care avea. sA coste 
195.000 lei. Pe baza inţelegerii. d.fi& 
a I}Î expediat,' prin mandat poştal, 
prietenului de altă cbtă. Ia Bucu· 
reşti, un avans de 21.000 Iei. 

pe picior mare. Aici a fost văzut unul abil e8ONe, oa.re llifa ~ 
lăIele trecute de d-Da ElVira dr. tat sub masca prieteDiei. re" 

Ludu, ca.re l-a recunoscut. Intrebat !oă-I înşele C1l suma de 61.000 JeL 
ce este cu aparatul de ,~ntgen"; Cazul. cum am spus. a fo&i ~ 

escrocul a spu că l-a. SCOS ~ ci. a r.l8t poliţiei. căreia ma i-a fost PfIIIII 
fost expedia.t ~ la Orşo~ de acolo să dea. de 1U'DIele eserocaI:nI ti .... 
unnând să fie trimis Ia ŞcIliAMta. aresteze. 

l>-Da Elvira dr. Ludq nu s'a mul- Bujor Dionisie Pop.recunONUt 
jumit insă CII această explicaţie. A e!ooroeberia d,vâ-lJiti. utfel. ei, .. 
OOI'cetat personal eatml ti ... aflat, cU1'lRll zilei de eli. ea adeIe ~ 

astfel, că soPti sia a fost \'ictima. s. fost pl'edat ~ 

Expoziţia plastică 
a sectiei de sculptură dela Academia 
de arte frumoase din Timişoara 

ln ziua de 29 Iwni.e 8e t/.e8chi
de e:q1ozi1ia pla8ticfi a 8ecţiei. 
dfJ 8CtI1tptură de pe lângă A~ 
ăemta M arte frwmoase din Ti
mişoara, care iăm.âne deschisă 
până la 1. Iulie a. c. 
E~ţia 68'I:e organizată în 

casa ~~8cherter'~~ etaj 1~ §i poa
te fi uizitată zilnic între orele 
10-13 a. m. ş,i 16-19 p. :'n. In
trarea liberă. 

Majoritatea lucrărilor ce S6 

tm'-expune .sunt în gips~ dar 

vor fi f'ilucrări ~f1 Îft 

l6mn,-~e;,~ 
(')'fU,()$fixe ~ ~ d«oNH_ 
Separat de Jucrările in lmM, 
S6 VOT e.zpune fi loorări tM ce-' 
ramică §.i un #Ud iA pIo;t:7-ă crJ 
tificială. ' 

In cadrul aceBtei ~ ... 
va prezenta - alături de elevii 
săi - şi d. R. lAilea, rec60rMi 
academiei .. ori trei Ju.orări proJ 
prii. 

A ,V 1 Z 
Oficia' de vânzare M. A. f. din I'imlşoara 1 

Str. Mere)' No.2 in afară de spirt alb şi spirt de 
ars a mai pas în vanzore şi tuică veche, no'urală 
de prane. Palatal B-cii Albina. Tel. 39-62. 

Intr'una din zilele acestei luni, .... ----------------------... 
Bujor Dionisie Pop s'a prezeLtat in 

COloare, Perdele, P.reşuri de Cocos, Linoleum, Pături etc· persoană la d. cIr. Remus Ludu şi 
găsiţi mai ettin C8 ori unde la: i-a cerut inci 40.000 lei, spani.nd 

ci aceşti bani îl trebue ca si scoată 

In Timişoara, n. Str. Ştefan cel mare 10, 8". desebk: 

~iI ETA" ElIsn de covoare SI "rdell aparatul dela vama .Tunbolia.. Me-
5' t, jl Pfopr. TD. BERBER r dicnI, fără să se gândească că este 

victima' unui escroc, i-a da.t şi 

ri .... işoara IV BuL Berthelot N o. 10 această SU1ll&. 

Restaurantu! MUREe A.N Gh. 
refn"""'~ ~ 11&. .. : 

,---"O' ~y ~ ... "..., 
, . 

:Beuturi ~ bucitărie~ ardeIeneasci, mmică dIslIraetivI 
ti de d8.n&.. 

. Sprijiniţi CG!JleI1aI ~ TEL. 44-21 Falsul inginer a venit apoi la n-
~CIriI_~E:::J _____________ ... J ~ JIIldQ" inoe.iut să. iJăiaeeă 1=-__________________ .... __ .. 
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lFapta Eroilor nostri ••• "Un neam nu Doate iSDă 
,(U=-din~l •• ). . • areşelile unei· fonduf@, 

PillfliJ nu le paal~ apr~ I~ r~,a a~rer~1 Scrisoarea generalului ANTONESCU inminată EI-' 
Fiindcă Patria DU se poate OprI I cuprinŞI &ZI., in glia noastra ro~ 'C I II - d - h ea u g ra n r te G e JD taţa dureri; Patria De ~ere azi nească,.fraţi de mor~t eu nOI, in a r o _, (an se pra.,uş I ~ 

luptă. Patria ne cere jertfa. D8l' vremun de furtană ŞI de moarte. - J d _ -. _ _ I 
dacă ~w.sta trebue să. 1-0 dăm, a- Cu suflet de român şi de ~~ Raspunsul pe care- a aZI, Istoria, e, ca gen!ra ul 
tuncl şi Eroilor, celor ce cad în Iu- închin UD gâJtd de. rec~oşAtinţă Antonescu spală cu fapta lUI paginile Dă 
pti trebue să le dăm toată slava Eroilor germani morţI pe pamantul • d _. din lun.-e 194'" 
.JlOMtră Româ.nesc, departe de pă.mântul ale Istoflel con ucer.. "-' 

Sufletlri mare al g~nera.luJui An- Patriei şi de mângăerile mamei. 
tonescu a hotărît ca Stahtl să. albă Căzuţi. in lupta sfântă a duşmani
in grija sa pe urmaşii celor căzuţi. lor bisericii Swtt sigur că Dnmine

că bisericile noa~tre vor răsuna de Insi §oJ aUe datorii. Duminecă a-
ceasta este cea dintâi zi mare a rugă pentru bra\ii l.'roi germani, 

! Domnului de când neamul nostru a iar gâ,ndurile noastre vor topi în su
'pornit la chemarea generalului să- fletul creştin, inchinarea credin-

cioasă făcută acestor Eroi - ca şi şi despice drum nou in istorie. 
când ne-am Închina pentru proprii Pentru a mărturisi şi inchinarea 

ee se cuvine Eroilor desrobitori a noştri morţi. 
acestui răsboi celor dintâi căzuţi, Un neam trăieşte atâta vreme 
primilor, puţinilor, dar marilor no- cât altarele lui ştiu să adune rugi 
,.*" .. r.o.." .... , .Q.tED lao....a.rl' Dă. vi'Î.",loc,DJ( 

Duminecă pe intreguJ cuprins al 
Ţării rugăciuni pentru Eroi şi pen
tru Ţară. 

Urmând pilda de credinţă creşti
oeaS(Jă a generalului nostru am ho
tirit să. facem din această Dumi
ulcăz, zi de rugăeiwte naţională şi 

,le prea mărire. 

Pe pământul nostru sub cerul 
Sfânt al lui Mihai Vodă au căzut În 
risboiui sfâut nu numai Români, 
dar şi ostaşi germani. 

, Ne apărăm glia, vetrele, credinţa 
,1 drt'ptnrile. Ei au murit pentru 
~area lume în pJămădire; ei sunt 

d..o .. nn.ţ,x, 11''' ea.nAi -"'APi ~1L;ft'II~ '-1iJl..tA_ 

unui neam. 
Şi poporul nostru şi-a rezemat 

de veacuri pe liniştea şi puterea al
tarelor toată nădejdea lui. Prin a
ceastă credinţă, cinstindu·ne Eroii 
sI preamărind jertfa lor, vom ~i 
pă'itra nepif'ritoare făcliile de ]u
mină care ne VOr brăzda drumurile 
veacurilor viitoa.re f 

BUCUREŞTI, 28. (8. 1. R). -
Astăzi ]a ora 14 d. profesor Mihai 
Antonescu vicepreşedintele consi
liului de miniştri va vorbi la postu
rile noastre de radio difuziwte 
despre: răsbunarea Basarabiei. : . ~ ........................... . 

BDlş~lJilii nu pct Jin! pifpl 
. ,., DUiBl:iei getmDn~ , 

BERLIN, 28. (Rador.) - o 
68caarităa armei aeriene ger
mane de bomba.rdament - du
pă cum află agenţia ,,D. N. B." 
- a atacat mai multe aerodro
muri de pe ftontul româna-so
Vietic) inZMUl. de 26 Iunie. 
: O singură formaţie a distrus 
21 avio<ţne de pe sol şi a îm
pră.'}tiat o coloan~ moto'rizată. 

Puţi,. timp după plecarea. 
spre obiecttvul vizat~ coman
dantul formaţiu-nii germane a 
reperat o coloană de vehicule 
motorizate duşmane, care căuta 
2ă se oomufleze într'o pădure, 
la vederea aparatelor gernume. 

~['otuşi~ COloana 'inamică nu a 
reuşit să scape. " 
" Avioanele germane s'au nă
pustit a.supra ei" în sbor razant. 
Ooloana souietică a f03t ruptă, 
nwsinile suindu-se, literalmen
te, 'una peste alta . .. In haosul 
acesta aviatorii . germani tra
geau cu toate armele delc bord. 
Oamioanele . ~au ro,sturnat şi 

au cazut în §anţuZ depe margi-
nea şoselei., luând loc. . 

Cami, jormajia aviatică gtlf
mana S>a apropiat de obiect'iuul 
său iniţial, care era un aero
drom soietic~ aviatorii germani 
au observat" dela mare depăr
tare chiar, un mare număr de 
avioane inami.ce carnuflate sau 
pe câmp dis chis. 

Bombele şi gloanţele au fost 
îndreptate întâi~ asupra maşi
nilor sovietice care se aflau pe 
câmp deschis. 

Limbile de flăcări §Î sulurile 
de fum se rid-ieau până la mll§i
nile germane~ amestecate cu 
ţăndări de avioane. 

A vioanele de. vânătoare~80-
vietice au încercat să decoleze, 
pentru a apăra ' aerodromul de 
nimicire~ dar ,mitralierele de 
bord germane nu le-au dat pri-
lejul. ' 

Avioanele germane 8"'au re:. 
intors apoi, la baza lor, ' fără 
nici o pierdere. 

Bucureşti. 28. (Rador.) - Gene-, covor la picioarele Tronului. ia·r în rată. Orice strigăt public 
raiul Antonescu, in frământatele afara. a ridicat ca un dig de nesim- larmă a fost ină~it, 
ceaswi ale prabuşirii graniţelor, a ~Îre, in faţa valului de credinţă na- sângeros. 
incercat să determine o unire a tu- !i9uală, impiedeCiÎlld atingerea ade· Ţara a ntai avut 
l.ul'or conducătorilor Neamului, \'ărului şi a demnită1ii de Tronu1 fiindcă generaZul~ pe CQrf 
pentru ca împreună să meargă la 'l'a.m. jestatea Ta fa acoperit c\ 

Palatul Regal şi să-i ceară Regelui Nu-i pomenim numele a~ zisului ntai mare încredere, a 
să înţeleagă că un Neam nu poate sfetnic. care apartine unui trecut la b 
ispăşi greşelile unei conduceri. plin de umbre şi de pete, dar este ~n an.c~tet că sunteţi 

Stăruinţele generalului nu au bine ca istoria să. ştie că generaluJ ~i putermc rege din 
dUs la această mărturie de unitate, Antonescu a fost primit de această ş' ,n neuitata şi recenta 
do conştiinţă şi curaj românesc. nefericită exoresie a relrimului ne ratie dela Ohişinău,_ 

Ştiind că prăbuşirea graniţelor, care Îl instaurase. desigur îndusă în eroare 
va aduce asupra Ţării un val intre.i: Nu a putut ajunge în acea zi la asiguraf-o că "Tara ~t 
de frământări şi coborîri, generalul Rege, ci i s'a luat wt adevărat In· r conjurată cu un stăvilaT de 
Antonescu s'a hotărît să se adre- terogatoriu, asupra rostulul au· de fier şi de beton~ 
seze totuşi Regelui. dienţel pe care o cerea. . nimeni nu va putea trecrf, 

In aceste împrejurări, a scris el - "Să nu te mai aşezi între Na-. 
scrisoarea devenită azi istorică, al ţiune şi Rege" - i-a spus conducă. RAZBUNAT" ." 
cărei text îl reproducem. torni Antonescu, aeestei nefaste RĂZBUNAT" .. 

In siorţarea de a lupia să oon· apariţii din istoria Palatului fostei S'a răzbunat, fiindeă era 
dngă conducerea ţării că trebue să domnii şi a plecat. CU totul alta.. 
iri un act de jertfă, dad nu mai După 24 ore, Regele l-a chemat 
are altceva de făcut, şi să libereze totuşi. Dar. ~laJestate, toa~ 
Neamn1 de povara unui trecut de Generalul Antonescu i-a 8PU~ sunt fapte C<XJ1SUJna,te, nu 
greşeli, generalul Antonescu a ce- toată durerea Neamului,' toată stărui acum asupra lor, Il 
mt audienţă ~I. Sale. sfâşierea lui, l-a arătat toatA des- in~e nici timpul şi nici 

Profesorul ~lihai Antonescu, a onoarea Armatei Române, pe care nimentele. Dar chiar daci 
dus, noaptea la. ora 11, mareşalulnJ o simţea el, ce! dintâl in sufletul în~. nu am face-o • 
palatului, stăru.ito1lrea cerere de său. Am oontn"bui con~tient 
audienţa a generalului, Insistând Şi pentru ca acest act dintre cipitarea, catastrof~i şi pe , 
pe lâl'gă mareşal, in numele său Tron şi un fost sfetnic al Tronului intern. 
personal, si inţeleagă momentul să nu rămână în istorie sub umbra Acum trebue să ne . 
ist('lric, pentru ca generalu1 să fie nici unei indoeli, generalul ADto- ce tacem '! şi avem _Ul~'!"'141 
ebemat la palat. nescu l-a intins, la plecare, Regelui liiiparg:em mndurile. 

Generalul a fost lntr'adevăr cbe- însuşi textul scrisorii pe care o pre- AbandQllăm totul şi ne 
ml\f, tnsă primit, nu de Regele I gătise, cre'l.and că D1I va ajwtge să-i intre nol?y o'li încercăm 
ţăriI. el de aeela care a aşternut vorbească. direct. imposibHul ? 

~ . de - IA. Aceasta trebue să fatm Jcr~soarea ~U! genera I!hOneSCU, pera va fi grea., dar nu 

Ccnr!crăforul Sfatuluâ adresiită festului bilă. Trebue să o în~reăoL 
rege (arai al II-!ea acum un liP, când to:na~~r::: mi o 
Consfl~ul de Coroană, convocat atunci, fi pregătit şi des!tintwt 

a consimt.t la cedarea Basarabiei ' strofa.. Ei ar Spo'I'i-o. 
. Trebue schimbat bneGat 

Majestate~ , , I te ori pe primii mini§tri §i pe temuI şi oamenii 
- ,. mini§trii ei~ declarând că:~"sun·. Dacă Majestatea Tann 

Tara se prăbuşeşte. . tem înarmaţi până în dinW'. pleca, nici în acest ceas 
In Basarabia şi în Bucovina Oă: Nu vom ceda nicio brazdă. urechile la durerile N_,....,"~. 

se petrec scene sfâ§ietoare. Să avem încredere oarbă şi fă.. prăbuşirea totală, Dri~bU!~1 
Mari şi mici unităţi, abando- ră control în şefi şi în pricepe- mediabilă, _ cu tot 

tw.te de :;efi şi surpr·inse fără rea fi. întele1?~unea Regelui. s~stru de crime şi de 
ordine~ se lasă desarmale la Nww repl-rea nu a fost tale· gen, _ va urma. 
prima ameninţare. . 
Funcţionm'U) familiile lor ş' 

ale ofiţerilor~ au fost lăsate 
pradă celei m,a.i groaznice urgii. 
Materialele imense şi depoziteZe 

••• "Am fost socolit ca ris 
Si lovit ca atare ••• 

militare acumUlate acolo din Am prevenit de ani de zifa în j'lomnle, de acei care au do:i. 
încurie şi menţinute până în uZ- scris şi verbal şi guvernele şi pe unde este, şi de forţele 
timul moment din ordin, au r(i.. şef"li militari răspunză.tori, şi pe Nu mai asculta de a.ce.5tia, 
mas în mâna inamicului. Majestatea Ta., că va veni cata- jestate. , 

===.:-"-"::~S .. ~ ,y '1i.1·~,',' i' EV'ERIA'~~~ lată Majestate~ schiţat din strofa~ azi. Metodele întrebu- Ei Te-dau addUS un!,,!' == ~,~ ii A It S; :: fugă, numai un capitol al tra- intate m selecţio'Da1'e şi În con- ne-au a us un e ne b---:-. 

-----.~.... ti m ' - b"i! - ~~:, ş:a:; ~~v::!: :~:~ =~~~~~S:n1Z ~f!:t al:, ~:!'i~~U s~ 
. lJ'Iadrid) 28. (Radar.) - Pri- BERLIN, 28. (RadOr.) eput insă socotit ca răsvrătit şi I()vit GenerailON ,-mll"~I'-·· 

mui corp de voluntari spanioli Populatiile dela frontieră cari ~ P~Z §i armata au fost ca atare. Bucureşti, Iulie 1940. 
ce vor lupta contra bolşevicilor au fost oprite de Soviete au sa- desarmaţi fără luptă. Demara". In fa.ţa. catastrofei, am ui-tat ARESTAT ŞI 
va fi compus dintr'o divizie de lutat pretutindeni trupele ar- lizarea lor este fără limită. totul. . LA MANASTIREA 
infanterie cu un efectiv de circa. matei germane, ca pe elibera- Lipsa lor de încredere in condu- SlUlt ga.ta să. dau concursul, STRIŢA 
15.000 oameni. torii lor. cători este totală. Ura 10r in dar la. atitudine cinstită trebue RASPUNSVL LA 

-o- După ştirile primite din dife- contra vinovatiZor~ a tuturor să mi se răspundă cu a.titudine SCRISOARE A FOST 
Am.sterdam~ 28. (Rador.) riie sectoare ale frontului ce vinovaţilor de ieri şi de azi, cinstită'CATEVA ZU_E DUPĂ 

Corespondentul agenţiei "D. N. 8e întinde dela marea Neagra creşte: Nu mă voi răsbuna şi nu voi GENERALUL 
B." transmite: până la oceanul Ingheţat~ nu- Oonsiliul de Ooroană va '11,0- răsbWla pe nimeui. Voi incerca FOST AREST.\.T ŞI 
'Serviciul britanic de infor- meroşi partizani ai minorităţi- hotărît să cedaţi. Deciziunea a numai să. salvez ce mai este cu IN SURGHIUN, LA _""'''.''" 

maţii anunţă că f!ir Stafford lor nationale au depus armele deslănţuit haosul. Oonsecinţa putinţă de salvat, din col"Oa.lll, REA BISTRIŢA. 
Cripps amabasadoru1 Britaniei şi au trecut de partea germa19.i- lui; anarhia şi anarhizarea. din o!'dine şi din granite. Ascnllw RASPUNSUl. PE 
la Moscova ca şi misiunea miH- lor. sunt însă numai la începutul ti-mă cel puţin în acest ceas} DĂ ASTĂZI ISTORIA. 
tară britanică a sosit in capi- DR p.xemplu la 25 Iunkro 00- lor. Ţara care simte, ţara care 'Majestate! CA GENERAl .. UL 1I."I'fI'~~~!I; 
tala Rusiei Sovietice. terie lituaniană .şi un întreg de- vede. ţara care presimte, 'fara Nu am fost un duşman al Ma-CU SPALA CU FAYl',\ ' 

In această misiune forţele taşament de 200 soldati cazaci tnată ~~fe consternaM şi în pa- Jestăţii Tale. Am fost un sluii- PAGINIT~E PATATE AL 
,armate sunt reprezentate de au trecut de partea 'trupelor nică. E8te consternată şi'în pa-ltor fanatic al a..cestui Neam. Am ;TORIEI CONDlJCER~,~ 
ofiţeri generali. . germane. nică, fiindcă a auzit de repeta- fost înIătlm\t prin intrigă td ca- NE5TI DIN nTNIE 1 ... -
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