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4: pagini 2 lei -"~JJjj ŞI PROPRIETAR: 

1. Sfe'ăneSCD -
BEDAcroARE-ŞEF .4.: 

Ciura-Ştefănescu 

lIi\'lIlIJIlV"' ..... ŞI ADMINISTBATIA: 

Em. Ungureanu, colţ cu 
de Savoya, Timişoara 

: : • ,,1 s tor lai n s ă Si, În 
are ea nevăzut 

scrisă cu lacrimile 
ceeace 
este 
mamelor! ~I ... 

. Pro'. MIHAIL ANTONESCV 
Vicepreşedln'ele Consiliului de MinLşlrl 

A pare la o~ele 12 

, . 

urarea lui Mihail Konălnfteanu Bolşevicii se resemnează> 
se va ~f~c~ după eliberarea .'. nemaigândindu-se la atacurI 
Basarab~el $1 a Bucavlle, de Nord AI~i 20.000 soldati sovietice făcuţi prizonieri 

5. (SIR). - OOMEMORAREA A 50 ANI DE- ' , . • . • . • • . v.. 
MARELUI BĂRBAT DE STAT ŞI NAŢIONA- . BERLIN., 5 (Rador). - Dm NUIIUU mtro swgnra iBCeN'&-lal frO'lltulw a.u fost.facuti pr ... 

MIHAIL KOGALNICE, 'NU, CARE TREBUIA SA SE IZVor oom~n~. ~\!nţl&:,..n~rl' re 00 stmpmtgere pe un aeetor ZOIIlieri 20.000 bol§evici. 
MAINE, DUMINECA, LA IAŞI, SE AMÂNA PÂNĂ ;!!JăcăOO~şeVlCll~cu*mr~ _ ................................ ..... 

IIJI.J~lJJDJ~fld:llnL>A BASARABIEI ŞI BUCOVINEI DE NORD' ... lunea MiJ,tsk ~e ea~re trup~l" 

SOLEMNITAŢII SE VA ANUNŢA LA TIMP. . . ~~eIr:;: =~:a.e::~-=: Comisari;, ',fJO'ili~i sovie'ici 
că.ri d-e a scăpa din strânsO:are. 

LDATII BOLSEVICI Pozo!ol- .....:r«-'o S:oI"UUWLt> ~ vor Ii eObsidera1i ca. BoldQ'ti 
bombardat neîncetaJ fO'I"lruiţiu- a iar mat e i r OŞ li 

încearcă să, pătrundă in 
Itt pozlţjlle germane Imbrăcat' 

În uniforme germane 

nil., SO'Vietice irn0'liat ce de în: ,!., " , . 

.:>:ercau să iese din păduri. Berlin, 5. (Rador.) - In legă- îinbrăcaţi in uniformă'şi se,găsesc, 
Număn.~ soldatilQr sovietici tură cu tratamwtul ce urmează să la ordinele comandanţilor de uni. 

"lf' trec de, ~ germau.ill!l'. fie aplicat comisarilor politici din tăţi. In consecinţă ei sunt conside
sporeşte din zi in,zi. .' armat1l. roşie care au fost luaţi pri· raţi de germani ca membrii ai ar. 

5. (Rador.) - Se află 
tirlIW8ICl111&5e loeun depe frontul 

gorman, că soldaţii bol. 

trăsese mai multe focuri de armA 
asupra unor soldaţi germani din, 
tr'un loc ascuns. 

, In cursul ziliei de 3 Iulie, 80- zomen se atrage atenţiunea din matei roşii şi supuşi aceluiaşi tra-' 
vieticii n'au mai manifa"tat nici 19Vor german competent asupra tament ('A ,i toti I'pilAlţi laOld.Q.ţi 
un gând de a.tac. 'faptului că aceşti comisari sunt sovietici luaţ prizonieri. 

. .....................•................••••• ~ UI Încercat să pătrundă ·In 
germane imbrăcatt ha uni

gel'Dlalle. 
. pe frontul româ.aetle an 
vorbind limba ge~ană 

in uniforma de capo
s putut fi are.stat. EI 

Pe frontul lituanian a fost cap-

~:::5~~S::Viiena: sol da lu lu i·· german 
germane ~i care purtau şi căşti de este aceiasi si in luplele de, peSte Prut oţel germane.> 

, > 

BEBUN, 5 (Rador). - A-
jtlenţia O.N.B. află, din izvor au-a--'-Ile mi-Il-Iare '. _ ' "., toriza.t. că, cu prilejul înllmtării 
~ pe frontul din BasaraOia. o 

d-·, oompa.nie germani de iDIanterie In· zona mi itară interioară făcând o incursiune, intr'i) po-

vor da concursul la seceris ~~t:~.:::~~~.t; 
, că.rui maJ.un SllDt pWe de haţi-

1, 6. ~j)lR." - pnetate, hrana fiind supoTtaT;t~ ljuri şi lenbwi inalte, soldaţii ger-
~ea.mu ca 8ecer"§ul §i in- ae u~itaţite mitnare r&pectt.Ve. ma.ni s'au pomenit dood.a.tă., 
stransul i" bune cunai· Ajutoarele pentru munci 8e chiar in faţa ,b&teriei ina.mioo. 

~ la timp a bucatei.Or e- vor aa de catre unităţi ta cere- Artiieriştii SOIVietici au în.:lrep-
lucrare de cel mai mare re,} ca'!nerelor agricOle. ta.t tunurile, spre germa.lu" 
naţional~ d. general 1. Agricultorii, cari cu mijloa- vrind să tragă di.I'loot în ei, insi 

Ia germani care veneau F.rt 8p're 
ei, prin ploo.ia de oburz.e. A W". 

mat o lllPtă., ta corp, pe viatA şi 
pe moarte. 

Artilmşt.ii wvietici au ~()st o
mQrÎti fie cu baiooota fie cu fo· 
curi de revolver. 

Tot aUwul n'a durat decât ci-

teva minute şi compania gm'ma.- , 
Dă, a pus mâna pe dOlUă morti~ 
re, grele, trei tunuri de cimp 
Q;n ton antitank. de 'mare .caJj.. 

bru, mai multe mitraliere şi. o ~. 

cantitate considerabilă de muni- . 
tiuni. 

••••••••••••••••••.•.•• : ••.• ~ •• _ .••. :'If' • 

Elevii ş,i,' elevele 
studentii Şi studentele sunt' 
oblif,!ali sa presteze o muncă 
de 1~IOS . o~ştes~ . 

Oonducawrul Sta- cele o~i§nuite nu şi-au putut a- comandantul formaţiei germane 
a ~probat ca unităţile mi· Bigura strânsul bucatelor sunt a ordona.t companiei sak să p~ 
dIn zona interioară~ să Sfătuiţi să se adreseze camere- Dă baioneta la armă şi si ia po_ 
limita poBibilului'concur- lor agricole, cari la rândul Zor ziţia cu asalt. 

' cu o parte din efecti" vor lua imediat contact cu co- lnIa.ntertştii germanl se· in. IN M01-fTIORUL OFICIAL, Dlll ŞI ELEV ELE, STUDENTD Şi 
8ecer~ până la distanţă mandanţii unităţilor respective dreptară cu arma şi cu ~da. ERI,. A APĂRUT DECIZIA MI- STUDE.NTELE.NU VOR FI Al). 

km. de garnizoana de re. pentru a stabili ce număr de in mâini spre luminişul care văr~ NISTERULUJ CULTURU .NATIO- MIŞIlN· ŞCOLI ŞI U.NIVEBSI. 
soldaţi se pot lua pentru mun- sa asupra lor focul (}bUZil1,or: NALE ŞI AL CULTEWR PRIN TATI DACA .N'AU PRESTAr O 

;'or da la munci ba- oile agricole. 'BoIşevicU se uitau înmă.nnuriţi CARE SE. PRECJSEAZĂ: .ELEVn MUNCĂ DE FOWS O~ŞTESC. 
Cmnpani~ plutoane, .... ~ .................. ~ .................... ~ ............ ~~ .. ~~~~ .. ~ .. ~ .. ~ .... ~~~~ 

. f':'l. f;>.t
i g,.ada!ii~ FOIT'" ZI--RULUI "EI'O'l' " Apa a . aruncat la mal hoituri vale apele umflate ale Răutu .. Şţ o iţeru care 8e tn-o ~"" şi schelete de cat, victime a le 1 ui ! ... ' 

P:::S~rr cu vehicu- S .. u"" 1" 1- lipsei de nutreţ, pe cari le· în;. ; •• Pe o movilă din depărtare 
muncii se va face per. ' p t iI!... " groapă un grup de bolşevici, pă- văz o figură de om stând necHn

ziţi de santinelele noastre. De- tiu. Să fie umbra unul arcaş ca,.. ce lucrează efectiv, d CA.SSI-N R MUNX'" -NU 
. ,e H. ~I-a asupra dau tâ.rcoale câ.rduri e- re s'a ridiea.t din m)'"'Dlâ!lt Să~l Ş1. gradaţilor strict ne- 'T" 

, pentru supraveghere. Dela. Orilei. spre Bălţi duce u:!l plo~ este foarte anevoioa.să. norme de ciori gălăgioase, :ves- vadă. strănepoţii, veniţi biruitori! 
. drum pe care poate il vor fi în~ Căruţa moldoveanului, ca şi au- tind pentru u.::rli ruina unui im- din nou pe aeeste plaiuri româ-, lI'Ş~ SUbofiţerii 8e pUi. semnat ingm' erii ""1~ pe !lartă., tomobilul nostru, taie brazdă a· periu, iar pentru alţii nenoroci- naşti 1 Ori s'a seulat detea.mă! IIltnl.8terul Apărării Na· • ""7. w in 1 d 

dar l-au lăsat în seama. români- dâncă lutul negru a rumu- rea unui război neisprăvit. . că iar a.unăvălit hoardele"pă.gâr-. 
cu braţele 8e tia plăt1 lor. să-~ îngrijească ş~ să-I pie- lui. Ne mângă.iem doar au gân- Dar ce ne iebeşte privirea., nilor 1 Ne apropiem şi v~ pe Oi 

lei pe zi trwasca. dul că ploaia, pe cât de rău a sunt movilele nelllUmăt'a,~. eati ~vil~ ~ ~ioba.n, ~ strae ~o-l 
• '. A Intr'adevăr e de mirat că ruşii stricat drumul, pe atât de mult se înşiri pe tot cursul văii în Sus caneştl, raZl:!llat pe eroma.g. Cata.! 

, dela tlpC; P!";n' '" plU8 nu s'au ingrijit nici In.ăcar atatbine a' făcut. griuelor amenin- si in jos, câte 3-4 alaturi ~i ia.- cercetător la drumeţi şi când ve.: 
I w opne ar. într'o gubernie pe care au ex- tate de secetă .. , .,., răşi altele la 3-400 m. mai ma- de soldatul nostru la drma ma .. i 
! ("011d ~arută cu doi v c~i ş1 ploatat-o din. greu, să lege cel Drumul bainte duce·pe lângă inte. De pe. aceste movila litri- şinii, îşi ia. căciula lăţoasă.de p~: 
i,p ,ucator, se va plăt, 200 puţin oraş de oraş cu şosele bu·. Ră.ut, a cărui singură poezie este J'uiau străbunii noştri. apri:1zând CAp şi o flutură b. vârful cloma
~r!t plus .h:ana cai!or ~ a ne. In privinţa aceasta A-puteau când .sereva.rsă, ca acum, c.î.nd noaptea focuri de vegh~. când se gului, în semn de salut. 
',,>, ca orultn m natura. lua pild,<> b" .... ::: dela Romania: cea ne dă pu+in impresia distrugerii N umb ar"" 0.,,1 l' nI' ur 
• t .. loI...J.Q 'tu<' apropia năvala tătarilor ~in spre uera r a ~o.uu , " -
",!TI., ro", mun~a pe t .......... ··r.l~ dl·"'preţuit4., la. care BasarabIa se şi a groazei. Altfel e·unpi.u1eţ, ":' ..... 1 1 . dr<><nt care c" oile.. r: 
• "'. ~ ..... oM:! ... N""'tru. Câ;ţi arcaşi ezi câH plă....4 m"'9...... Ul .-r-. ~ " '" ,', 

J JiilT. ţin mobilizaţiZ""". tJ.l:..:1u• rem' toalee ac" .... a:proape cu ac&- care în zilele de vară te distrea- ..... .... .~ <>9' 1 gul ţi t m"'~ d > rte ~_, I 

rft f v,, UoU,~ b t 1 şi-au amestecat aei sângele. eu cu plt a nu cu. ep." m '~ J, or anilor ·<li invali"";lor leA"'; ..:I_" ..... un· " cu care ne,,;a.u ră- zăcu concerlul roaş e or.· ·iar .. ~::: ",. ::1 • linele l'ob'.!-e 
~ . y .... .....,. u; ....... • '1- t . ... ţă~ ra· na, apă.rând Moldo·,'s.: câte '5l.C1opAntre vi:I.lle ŞI co .. " t i r ., nu se 'Va lua nici o platlf. pit-o iuainte cu un veac. pe călduri mai man, 1 reCI ŞI . • . IV). 
illfIj • cadavre de· păC'Âni nu :w dus Ia "Urmare ~n pagma -a .' ~ca se va faoe cu o pro- Astfel OOLlunicaţia. pe timp de ~ 'Il6('"8.ţ. '. ' ., .. , o-

i ••• ~ .. _ .. '. ~ - ~ • '~:T~ : ..... ~-" ~ ~-.- --t> ~ .: __ ,~ .. 
'1.. ' .- ._0.' .... r.. L :. ., ,,' 
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~ .• ln~J"nl~m!;!I .. "I"fub.e,Q~!'Q: 
O .~ veche r NU ! Un film Ufa cu un subiect de tot nou.! 

.~ ,,--·II,',tl.~"'. ' 
. ~ i~~\F~'n~ 

(Ju.rr." 

FR()HLICH 
lfell 

f1NKENZELlER 

~fa fi dorul de ertmI., două. iosuşlri cu totul desplrţi~ snnt 
J&a acest fUm neobi5Jlult în .trânsă legăturii. d:'\nd un conflict 
j excepţional de emopona.nt. 

$ se; 

:1Dcep. Beprez. 5-7-9. Dum. şi sărb. orele 11 şi 3 d. m. 

JIU!1llUIUUIUUllIlIlIllllllllllllllllm IllillllllIDlIlllllllllIIllIUlIIllllllIIlIIlIllllllIIllllIllllllllI1l 1111111 I 1I11111l11l1llllllU 

ECOUL 8 vn. :Anul xvn. 1941:. -lir, 

Dati pentru fILA CllINlIEIMfA "CÂIP~l 
, J eru cea Roşi e" IIMl/IHIIUII""""INIlIlIIlIIfIllIIllIlIllIlIUIfNIIIIIHIIIIIiIIIIIWlllljjIlUlUlIl!lI~iWilli111li1liiUIIIllIIi" 
Sooiofak>a Naţională de (Iru~ 

ce Roşie a &mâ.nid. Filiala. Ti
mişoara, face un călduros 81)e) 

către populaţia. Timişoo.rei ca. să 
dea tot &prijinul său Cro.eii Bo-
tlI· 

81bEle" baal ea care ~ 
doNtte Si 00Iltribul, se vor de
pune numai " Mdiul fllialfll tu 
Palatul VuIturaI(f08t Hotel 
Ferdlinand) etaj J, uşa 38* tnu. 
OI'eJe 5-6 d. m. unde se vor li
bfJm ohita.n~ MIIJJneIe cJotnate. 

NimoDi altul n'..,.. .eptu'l • 
tnc&M In n1JD16le Crucit Bo~U 
nici o sumă sau alte da.ruri, de 
aceea po-pul'aţia şi intreprincfe.o 
rtle IUIlt l"Dg,afA & 8e actmq. di
rect fi:llialei Orucil Roşii. ................ 
,,!alvareaH

• Aso&ţfa "oluntarl\ 
diJl 1'lndşoara. 

APEL 
Su,tţtnern .Aaoc1i.ţW noutr. 

Intre tmprejurirUe 9i 8Cl1n1ptrtea .. 
a.nmma.llf. de a.zt esU o mUMă 
foane grea fi rec1aml .nultl 
jertfă.. 

Pentru a putea asigura servi-
ciile 1lOUtre ,i pe lnai departe, 
la. cererea noastră Mtni.sterul 
Sănătă.ţii cu oN. No. 27237,941 
ne-a aprobat O Chetă eltcepţio. 

nall CU ro 11lrte de subscripţie 
(Nr. 1-50) pentru intervalul 
de 5 Iulie - o Auguat. &. c. vi
zate de Chestura Poliţiei. 

.Aaociaţia noutri face d.ooi 

Dldfd aoenlurodsd " 

in corespondeniă cu pl'.tru logod nlee necunoscute marlnaTilI 
UJlman se s:lmte foa~ fericit. In torcându-s0 in patrie el 

clarifice situaţia !IIi treoo astfel prin nenumărate 8itua~il 

lneep. Bepre. 5-7-P Dom. ,1 9Arb. şi la orel~ 11 ~j 

:~d::~ ~!:!î1~::le;~' 1I111111l1ll1ll1ll1111ll11I
t

:mllllllllIIllUllmmmIllUIIHlHlIlIIIIIIIIIIIIII111II111II1111111II1II111111II11!I!li!lllm:; 

toare ai acestui oraş să binevo- l Â C n I~D le I~ AI A ,T IHI & IL I 
iască. a ne sprijini cu obolul lor A II l"'tl U'VI , A II 
cât mat efica.~ ob!IerVând, că IhllMlHIIIJllllllUlllllIlIIllIWJUWIIIKIHlllllnllllllllllllJllIlINJlllllfUlllllt 1III1II1II1I1I1I11II11II1UIIII'IIIII~.41~;!l!UI 

boJiUri de cărămizi cu aceJ.Sta 
oca.z.ienu vor fi ci numai liste de 
subscripţli, urmâ.nd deci ca IN· 

meIfJ donate &6 fl6 tzeeute In 

: .Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvinte 11s~lţf_Vl el ,prtoeom poGtAt 

; Aa1lDparilo ia IiCbimb, preţul dublu, iar ceIt) cu clişeu tarif spe-~ ~t" ,1 contribuiţi 
eiaL Orice 8Ilunl cerut să. apară in altă rubrică decât cea, re&- clt mai mult.· . 

MICA· PUBLICITATE 

pect1vă, se taxează :Iublu • 
.lmmţurUe petltI'u rubricile "CERERI DE 8ERVlCID" (Meaa 'l'imişoara, In lutle 1941. 
pe) nu se pot publica. cu adresa.. exactă ci numai adresate 

Poet Restante sau la Zlat. .-............. . 
INFORMATIUNI 

Când femeia SDune" 
o comedie delicloasă. plină de ~icantel'ii, hu ,1 buni vo» 

OLIV1A DE HA VILLAND mai tâ nări şi elellantil ca aioiodati, 
IJreteui pe picanta .rohlL AlAturi ete ea pa-tinarul ei DICK 

lnaep. 8epre. &-7-9 Dum. ,1 Jirb. IJlIIa orl'l4" 11 ,1 



~ X'm. iMi. - Nr.· h91. E l:' OUL !-..... 

C;--------------.. --.......... ------~~~.~~--...... --~------------------.,------~ 
,geamu' SetbaeUoe 
o"gan;~lJle de erullul 

{lubilale 
,,!Rirpen,iaU 

1- R~9al~ I. MA'l'C!{ N0LD-BOY". 
,.Bi,~'j, tJWWf 8~ E{;lt,ipa N 0 1)eT(J, Română": 

Cehvel"eşs.u'.l, Coman, Andreea.. 
cu, VIaiou, Oovaoi, 8uciu, Vod~ 

de corul .. Spen.n- RâIlZ8liO"', Ul'aul~:itCuf Moa.roiS', 

I Diduoenoo, Radu N. Hudr~ 'V~ 
Că..pup!!. Fop D~tru, Biuţe&nu, 

1 .. ~, 'l'icud.eanu. 

Arbitru: D~nul Aurelill. Chiei,.. 
Rezerve la.; 

Ripena.ia 1931: !ViJU)vioi. 

MlI.&Ntrt: ".Brott. N68MMlttt
Jl 

• ",ului"} ~u~. 
Cl)I'I.ll "Speranţ&" .. 

; ,,Ripen. 
_ ,,Ri.ptmNU 19.1. 

; "E§t' Rt!'.lfl'inăH,J' 
_ Marş sportivJ e .. 

~e corul "Speranţa." , 
1I11.lQdl1ol~re& dlui prof. CaiU3 

cari vor evolua., Du· 
6 Julit 1941, ora 5 ci. m., 

Electrica, în cadrul 
Jubi1ia.re organiaa.ti 

lidt~ ..,primăria Mu~lu' 
7'tmt,oat"CS" : 

Orifan N., popovici, lluaariu, 
eMrgan, Vodi 1., Milivoi. VeI
ee&nu, Buni, PitlU'iu, ielviu, 

Biri8iiCU TrtUan. 
.Arbitru: DoMttttZ Gh, OO'ffW,ţa. 

RN6I"Ve hu 
Opera Rom&nl: Mihu, Abruda· 

DU, Saroa fi TriPlJ&. 
Prlmlria Mun. : COMta.ntJoo.. 

Viei ,t Putieiu. 

n. l4ATCH .. UL VEDETĂ. 

Ripensi,. l&I4J., Lă.Iă.I'oa.nu. Ro. 
man ,i Ma.k:ooi. 

Acest progi'Q.m, imoomit ou 
.... Uei 1I,'ijă aC' oondt60.,.e~ r. O • 
.. ,RiPBK.ria''-, (.11'6 darul .a evoc. 
amintiri pi~tfJj câ1l4 vtld6tel. 
OM rettume mt6TMţioMI alt 
uRipstUt.tH)) ueohi, .6 "'tâlnHO 
OM tJigul"OO.'UJ formaţiune - pUT 
ortodOdtă - a "Rip8ucei" tlOtdJ 

- eleMetde ambtţ400.te şi pl~n, 
tie avânt. 

Remaf'oOM oa o frumoMd 
COfttt'tbvţu. daM epot'tuluj "0" 

tndMltC ti"'~Of'eon} },Ma,.,uI Jet .. 
~N} compus de mMlJtrtd 

Pavlovici. Btlrger, Jo_guM. De- Prof. GMYrg6 Pooel} "",,,-tUn
helea.nu, KQtormany, Galtt, Din"j Jorul Operei Române din OZuj 
dea, Ciolaa, Sep1, Luăr, Tabacu le: Titn"MrfJ, fJt' t1m'tu-rUe poe~ 

Bch.ipa ~ipeMiav 19f1: tul,,' b(\ftăţfHJM Grigore Buga. 
Al&xiu, Tot. Munteanu, Mloc, rin. 

a.. ............................... *"' ........ _~ ....................... _ ... 

DESPRE CANOT-AJ 
~ iUIJtw, ..... 4" .. ~Jul frlnd 

., de massă în alte ţă.n, 
. c\I.l'aj trebue să. fec\a-' 
că la. noi figurează pe 

~an. 
nici nu ştiu ce tnseam~ 

- cuvânt lmpru~ 
din limba franceză. c~re 
plutirea pe a.pă cu aju .. 

, bărci. Pent1'>u ~a d se 
ce se poate canota, V'oiu 

JOR numele a. câto1'Va 

obisnuită cu .2 r&mo. 
Birei u.ş~are, 4 V' âslp. CU 

ţie Fizici, canotajulllU se faoe 
la nici o l.lltlÎversitate. Am. avut 
posibilităţi de organiMre, cia.I" 
mlrind aatisf8'lere& altor int&
fosta ocmducere a neglijlLt, ur
rese. Acum ţara noastră fiind în 
războiu ou cel mai perieuloa dw,
mllll al omenirU să. nu M m1JlţuR 

mim a aştepta pacea şi apoi .& 
n. a.pu-c.im de lucru. Eate Je do
rit ca cei rim~i in sonele libere 
să practice acest sport. Onorata 
federaţie de canotaj să 'lIl'don~ 
cluburilor sau proprietarilor de 
bărci, să faci cunosout publicu.
lui aceste mijloace de recreere şi 
reconfortare printr'o propagan
dĂ intensă ,i lIubilire& lmui 
pm populat. Localităţile cari au 

apă practica:bi13, pentru ca.ootaj, 
dar fiind lipsite 4e bărci ai. fie 
dotate ou un număr de birci 
pentl'u satisfa.cţia oet.ă.ţenilor. 
Pe lângă. acestea. si. existe cel 
puţin. un inIItNotor care sa. dea 
indica.ţii in ce priveşte modul de 
întrebuinţare a bircli. Nu vreau 
si VOJ'beec de Şcoli de -..auota.j, 
căci ar fi mai g.reu. Si !X>nUm 
ou toată perseverenţa..şi cât mai 
OU1"ind in orga.niza.rea aceatw 
spart de mal'e insemn.ătate Pf'n
tr.u aănăta.tea şi robusttvitatea. 
n(ltlmw .. ui nostru. Să luptăm pt."ll~ 
t.ru purificarea lui, rldicându·l 
pritt elemente pur 'româneştt la. 
nivelul o&lorlalte naţiuni din 
Apus. AL Vdrea. 

diuizie Sp anlula 
UD pleta tnlurând pe 
kunl impctaltD tesllet , 

MADRID, G. (RadOl'.) - 00rMa .101 MIt,*- BU!li~ •• letlo8. 
pond8btul agentiei ........ on EI ,. plec. In curând iti front eli . 
transmite: . dlvbla IlbMtră. 

(HIner.htl de dh1s1e AqDtlA ~De ... lui IDol .. GraMe Ind~p\t. 
Hunoz Grande a fost .Ulmlt OOmall' nea p&b11l«lUDl fUbCţj1ll181l de 11&
d.nt al oorpailli u:pedlti-- 81*" v.rnatol' al ta~lil dela Olbralta.r 

G=;;'L~ND 
HOTEL LAFAYETTE 

Huoure,U. C.lea VictOl'iel U 
Cel mal bua ti ClonforlabU lIote1 al vapt ...... 

PHţaJt moderate Preţnl't blod6l'&ţ; 

Vro.tloa rtmatA 
- l.li .• 

Sui.rOQ,ce c4tee . 
fnă,c,eta-cuf Sta,u" 

MlIASt.nl fAd d. pereche, mAoelal' re.phlgito, 
Oe te-ai inchinat lui lu~a şi lui Şadal HelielJol', 
lţi trlml* .. tA scrlSoaJ'tl de ca libru unui tun, 
}, ,.1 .• ~ar", " .. acate. întrecuJi IlO Bela. Kunl •• , 
..~- ~-- <-- -- - - - - - - - - - .. 

m Internul tău, Stalin., in tot "rINul" bol"vie 
i'g ai JllaUCrat feroce tot .. ai aill oi ..... ujio" ~ . 
Ca hiqa f1U"ibv.ndi al dat tuturor la '*'P. ' 
Dovedind ci. .,U AC1lDla oeI mai fiOl'ol oua.,l ••• 
Au ftludt oopli de foame " t:'l'&I1i uutnati. 
Milioane de victime P8lltru ,,1 raţU" ,erc.hmaltl 
~WIOlloe de cadavre. top birbaţi ca nişte braa _ 
Toţt cari nu &U vrut si spună. că's ~ voştri Jt~oaNMI"I.u 
ŞI, In timp ce beca.tomba de cadavre.., ;Jlllta. 
Rusia nevinovată. sâag8l'Ol agonba! ••• 
Rosia nevinovată., praYOIIlavnieuI tll'IIIl 
Au p.rivit m'rşava-p faptA, zi cu zi" an .... L ••• 
Ca •• bunlll din _veme, ta ai isgonit pe olerlol. 
InfrantAnd dumnezeirea ,i dând foc pela blBePidt 
Pentru pofta-ţi bestialA. sub I egimuJ oomUDiat 
Ai batJocorit ieoane ti J..ai pi.ngirit p. ehria" 
Ah t ••• mârşava ta epavA d. slnJBtru ...wn 
Ce ficut-a din altare, grajdul regnului bovin r ••• 
-- - __ ., '·0 _ _ ____ __ ....... _ __ __ .... ... 

In turba.ta.ţi nebunie, IJl()natrule cu oohi ci. Jder, 
Vrind ca să apari in lume ca UD DOU Robe&piure. 
ta uo1so-a.i ou udlsmw criminalului eretin _ 
CAui &I}& te inV&ţ&se celălalt ciliu: Leninl ••• 
Ai dat foo la mâ.nă.stiri ,i pe stareţi l.at uol8, 
Oa 8'ariţi că apirochetta s'.'ncuiha.t in .. pa.tac'UIl"f ••• 
Munstrule fă.ră pereche, măoe1a.rule perfid 
ee ai uut .. fii un ()romwell, ea berarul regicldt 
Ca bandJţU de prin &tepe, orimina.lule HDil, 
Tu ai profana.t morminte, del'en1nd un neerOflll •. ~ • . . , 
CI6 li IIOhingiue,ti mai aigur, ca să tii stăpAa d., tu. 
M mfiinţa.t in grabă. ti faimosul G. p~ U. .. _. -
Ştie numai închisoarea de pe NewsJq zis Prospeet,' c .• 

·.~ll tt\ 811 'Jet.!" ~)lcriră din Il!. tăd otdin abject t ' •• ..... J 

.- - - ....... - - -
}! o Il:1ge imanent'- care spun. că, oricând, 
Criminalii ti nebunii vor veni ~ ei la râ.nd! 
Cei ce-aq Insultat alta.n1 ti pe Cbrist ..... fnJMH, 
Dobitocii cu "gabela" din imperlnl mO!'ICovtt, . .. 

Cei care spuneau limfa.tic: "F ericirea v~td" .'6 'fU - _ 1. . 

Stând decât In "timti thora" flIl 'n faimosul "b:!oglbdovld" ..;' 
Toat«, leprele &.ceste&. măi Staline, vor pieri. . . . .... 
Sub virtejul de ,rapnele oe acUma. va. veni f • •• .. . ~. _. 
Sub minia celor 8fin~J mii.cela·rule perfid. ' 
Ct!m i-at .,curăţat" oe alt-ii, ,'~I II !~u)j =lÎ tu ta tidf ••• 
__ .o..-. __ ~ _______ ...... __ .... ~ 

'M. 

I\,a dar venind minunea, micetarul~ .teu _ 
t~u t-ermin urâl'ldu·tt sincer: ti te bati bumneMuf " ••. 
bumne:teul nostru, care, tu In OlS!be loal ell~t. -_. ~, 
Dumnezeul ăsta ID&re, ce In gra.jdurll.aI &mlIpat! .;. . , .. _ 

c 

GAVltOOBa 

.. ' 
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JUn succes al francezilor Discursul presedintelui Roo~r .. 
, 1 N SIR 1 A cu prilejul sărbătoarei naţi 

BEYRUTII, 1) '(Rador). -
PO~pondoo.tul wBelIlţiei "Ha
Wl8-OFI~' tra.nsmi\Oe unnătoor 
~: 

lt)ană blindată inamică a &t o 
~uptă cu trupele franceze. 

Pe coastă adivitate de patl'1l
le şi de artilerie. 

a. Statelor Unite 
NEWYORK. ă. (Rsdor.) - Co-I1776 sunt in primejdie. .. •. I dentale şi a libertăţii 

respondentul agenţiei .. D. N. B." . Preşedintele Roosevelt s'a ridicat tm a.ting .... _ &O<>3tuj , B 
trJJ.Dsmit ... ! llpol, 1lDpotriva agresorilor şi dic- are nevoie nu nUmai d In sectorndI ()(II Sud al 3irieÎ el

!~to hmml'OO an luat f.!, nt:Let 
i CII pozitills fra.ooe7;e şi au 10st 
IJ'eSpÎl1SEl lăsând mai mulţi prizo. 
i bieri. 

La Delre!.zo>r o importantă 00--

A.viAţia rrDillceză continuă prin 
boImbardamente şi focuri de mi
tral~are trase la pă.mâ.nt să a.jute 
În mod efica.oo trupele. terito
rialo. 

Cu prilejul sărbătoarei naţionale tatorilor, afirmâ.nd, ci ,.tirania" şi de o muncă rapidă! 
a Statelor Unite preşedintele Roo- ameninţă să distrugă in numeroase Nu trebue să mai fie . 
6evelt a ţinut un discurs la radio in ţări ,,libertatea omenească!'. aer uzine de munipij 
care a declarat că după exemplul Destul de limpede - observă mult, nu trebue să se 
declaraţiei de independenţă din corespondentul agenţiei .. DNB" - şi să se facă acte de 
1776, reprezentanţii Americii sunt că d. Roosevelt a voit să vorbească După aceste "''"'P'lJcati:»ue 

~ . ..:. .............. _ .............. . datori şi in criza actua.Jă. să explice despre tirania bolşevică a Uniunii nuri, d. Roosevelt a 
motivele acţiunilor lor. Sovietice, căreia - după cum se cursul cu următoarele 

!'G e rm a n ii au bombarda1 In 1766 - a declarat d. Roose- ştie - j·a promis ajutor.. A declara.t soleltlJl, ÎlI 
velt - se punea întrebarea. dacă Mai departe, preşedintele State-- ruIul american, că 
guvernul trebue să fie investit cu lor Unite a dat să se înţeleagă că şi n'ar putea continua să 
depline puteri cu aprobarea popo- America ar fi la dndul ei amenm- unei baze fericite in 
rului. Dar in ultima vreme s'a ivit ţată de aceste noui sisteme de gu· tiului dictaturilor. ,D!-mai multe uzine ale industriei 

de armament sovietice un nou fel de "tiranie". care a in· vernă.mâ.nt care B·r fi in contra- americanii, reÎDoim' 
Iătura.t. ideile fundamentale deJa zicere cu principiile dela 1776. a Îochina ţării şi "lliIl!Wrrl 

BERLIN, 5. (Rador.) - In 
llUflJul ata.curilor aeriene germane 
asupra obiectivelor militare de pe 

. frontul de răsărit, au fost bombar
date in nltimele zile in regiunea 

,SmoleDsk uzine ale industriei de 
armament sovietice. 

OraşUl Smolensk este nu numai 
un nod de cale ferată important 
dar el are ~ un - mare număr de 
uzine de munitii de avioane şi ate
liere feroviAre a căror distrugere 
oonstitue pentru bolşevici o pier
dere care nu mai poate fi inlocuită. 

1776~ Deocamdată, atle8stă mlătu- De aceea - a spusd-.sa - puterile noastre, 
rare nu s'a produs numai În străi- America ar trebui să se gâ,ndească voinţa noastră de a 
ro:ătate dar şi în America ideile dela. serios la apărarea. emisferei 0001- voe chiar viaţa noastră.' 

Comunicalul. MareluiCarlier Gen 
FOITA ZIJl.RULUI "ECOUL" IN TiMP DE 48 ORE DELA APAR:T!A PREZENTULUJ .... ",11.".-' 

10TI PRO .... JUfTAR.1 DE AUIO.fItICULE SE VOR 

i(Continuare din. pagina I-a) 

până in ziua mântuirii. In faţa 
lui, ne inchinăm cu toată cin
stea.. 

Dincolo de satul Cecălteni ni 
se strici. maşina. Un cârd de c0-

I pii se adună să vază dilhania, ca
I re li-a speriat câinii şi gă.inele, 
Ihodorogind prin noroiul satului. 
:MA duc printre ei şi mă dau în 
: vorbă : > •• 

; - Ce sunteţi voi, măi Cl>PU, 
!Ruşi ! 

- Bat Moldoveni. Moldaveni ~ 
;- îmi răspund în cor. 
. __ Şi nici unul dintre voi nu 
l,tie ruseşte ! 
: - Nu, numa.i. mQldoveneşte. 
, - Şi cum se' cheamă ţara 
lasta, in care trăiţi voi; Ru&ia., 
'ha.i ! 

- Basarabia. ,domnule! - imi 
rispunde cel mai mare. mirat că 
eu nu ştiu nici atâta.. 

Dar acum să trecem la lecţia. 
,practici : 

- Pe mine, copiii, mă. înţele
geţi cum griese ? 

- Da. înţelegem, tot ca noi. 
- Aşa.da.ră. şi eu sunt tot de 

un neam cu voi - si se zice di_R 
n.oma.n Şl gr.a.esc româneşte. Aşa 
ne zicem peste Prut, aşa. ne zice 
toată lumPJL Vra aii moa. 9i voi 
ce neam de oameni sunteţi, dacă 
grăiţi ca. şi noi ? 

- Români. româneşte - imi 
răspund băeţii cu sfială. 

- Şi cum ar trebui să se che
me ţara, în care trăe:.>c românii? 

- România ! ... îmi răspunse 
tUWl mai îndrăzneţ. 

M'am oprit aci, mulţumit că 
am putut rmproviza, cu picioa· 
rele în glod. ace5t curs .de lecţie 
practici. . 

Pornim iarăşi şi apoi facem 
popas în cătunul Gavrilovca. să 
îmbueim ceva de amiază. Un 
grup de femei şi birbaţi ~e îm
bulzesc la prăvălie. să cumpere 
cercei şi alte nimicuri de impor
ba.;J.c, .1"'0 fa ..... ă. ,i vua. :rata. ca 
dela olUllenii aceştia neştiutori, 
din cătune. pleacă specula, care 
ne omoară la oraş. . 

li intreb de llunt moldoveni, 
,i ei. dau din umăr, par'c'ar zice 
ci le e tot una. Unul, mai diplo-
mat, după imbrăcăminte probR.
bil fost bolşevic, ia cuvântul : 

_ Apol am fi noi ucraini, dar 
'trăim aici d~ şapte aci şi n.m. in
vitat moldO'Veneste. 

:Aha. am înţeles. Va să zică 

B liail Ltl SERtlIC.UL CIRCULATIEI 

colo~ti ueraineRi, cari sunt a
duşi aici de şapte ani şi vorbesc 
româneşte... . . 

La plecare îi întrebăm dacă 
mai avem mult până la Bălţi 
a'9 Ov ~uns reuz 1r.) unda nu-w 
vârste. Parcurgem încă o' diS
tanţă de vreo 20 de vârste, şi iar 
se opreşte maşina. Aci mă adre
sez unui moşneag cam surd, C8.

re târa o gloabă de mânz după 
el: . . 

- Mai e mult până la Bălţi, 
moş Ivane ? . 

RUCUREŞ'1'l~ 5. (f(,{J,(J,or.) -
Marete t;anW1' (Jenera/, comu
nică: 

()onstatându·se că mulţi pro· 
prietari ae aUiOvehicule "i 8CO

pul de a se sustrage dela. rechi
ziţi1 nu-şi comunică exact adre
sele sau intenţionat le dau gre
şit, pentru a induce în eroare 
organele de execuţie a rechizi
ţiilor, se aduce la cunoştinţă 
următoarele: 

1. In timp de 48 ore dela 
apariţia prezentului comunicat 
proprietarii de autO'Vehicule se 

vor prezenta ta sermeiul circu
laţiei unde Î§i vor inscrie ma~ 
şinile. comunicându-§i exact 
adresele. . 

2. Toţi proprietarii de auto
turismenerechiziţionate încă) 
conform legii asupra rechiziţii
lor,. vor ţine la dispoziţia arma.
tei în orice moment maşinile lor 
în perfectă stare de luncţio-
nare. 

In acest scop se interzice pă
răsirea localităţii. unde domi
ciliază pe timp mai îndelungat 
ca $4 orB. 

Se exceptează 
ce au obţinut scutiTi· 
ziţii: acestea pot 
tatea unde d.omil~l6l11Zi 
tarul lasând adresa la 
circulaţiei. 

3. Contravenienţ1i k 
tul comunicat VO'I' fi . 
judecata curţilor 

bazl"l ari. 60 din Zegea 
lor şi pedepsiţi cu S-î 
chis oare corecţimwM, 
de 75 la sută din 
ţială a maşinei. 

-lhâ., deunde şti că mă C'hia- AV I AT 1 A GER M AN ~ ~:n ? .-. mă întrebă la rân- • . 

R;:~e;~!~t~:~Jost a obtinut. noi succese considera 
Nici nu-mi venea si cred că asupra truDelor din linia de foc sovietică. a fa 
U~~~~~~~ b · 
plar de cel cu zicătoarea: undate. a artileriei Si a drumurilor de aprO-il.&.lllIlI. 

Tata. Rus, BERLIN, 5 (Rador) .- Din sur- port, 70 autocam.ioo.ne şi 34 ca- Lâ.ngi Murma.nsk UI1 

Mama Rw. să competenti se află că activitatea re bJindaite în pa.rtea. centrali a 8ie afla în :mers a. fost 
Tam Ivan aviaţiei militare germane a fost frontului. bombe. 
Moldovan. aQDcentrată. Joi indeosebi, asupra Mai multe trenuri au dera.ia.t Avioane .,Stulm" 811 

Dar până. una.-alta fi mai tn- trupelor din linia de foc sovietică. in urma. bombardamentelor. lJn şi distrus poziţiile 
treb odată. să ne spună cât mai asupra artileriei inamice, asupra mare număr de linii de cale te- acea regiune. 
avem până. la Bălţi. Bătrânul s.e formaţiilor blindate şi asupra dru- rsa:t:& ... u #"" .. ~ :....~& .... y"'" d1n C,'3U- DUpă ultimele 
S("AmÎnă f .. "' ...... ~~, tA .. ~14 ,cU,IU- ...... .-JIU.&" ue aprOVIZionare. Succesel. za bom1Jelor. Gări au fost distru aYioane sovietice au fosţ . 
tea, se gândeşte mult, ::leş~ din obţinute au fost din nou foarte con- se şi mai multe poduri aruncate in cnnul hlt.fm.J~. 'lA 
partea locului. In sfârşit se rus- siderabile ele constituA p .. nbn it.... m. M1r. Trupele oonoontrate au care 22 pe pă.mâat şi 76 
tCCjlto ; mic o nouă şi gravă infrângere. fost risipite. luptelor aerieae da.te. 

- Apoi să tot me vreo f30 de In regiunea Battiooi 8IVÎOaJlel 
vârste. de luptă şi vânătoare gl6l'ma~ 

Imi vine să turb de necu. Du- au distnJ8 şase trenuri de trans-. SdUmbăti ltiru im 
~aiC:!:':OS~:v~~~~:F~u;~ ............................................. _ .................. _ .... _.. pe fteDlul din Siria 
ce am mai hodorogit 20 F:pre Ul11~mele S II-r le Bălţi, moşul acesta ne '>puue că 
mai avem 60 de făcut. Rtlşii a
ceştia, care au trăit într'o iov ~"II"'II/IHIIIIiIlIIIiHIIIIMIIIIII'".IIIIIIIilIIIttIlJIIIIII 
părăţie infinită, au pierdut no- BUCUREŞTI, 5 (SIR). - JO\ 
ţiunea distanţelor. . 3 Iulie crt. s'a ~inut un Consiliu 

Abia apuc in satul Sângere.'li de miDi5tri, sub preşedinţia dlui 
să întreb dela Moldovenii x.aştri prof. Mihai Antonescu, ia care 
cât mai e până la Bălţi. . au participat toţi ID6lUlrii gu-

- la.c'aci. după deal - îmi vernutui. 
spune fiecare. C.eea.ce însemna --G-

că mai avem şapte dealuri de Bucureşti, 5 (Rador). - Sub--
trecut. Şi Înaintea noastră ~ În- .oooroi;a.ri ... t.ul a.J!.Iuv~onaru a. 1l,.

grama.<1eau nori grei. xat noui preţuri la ţiglă. In art. 
Ne ajunge o straşnică l'11pere 2 se spune : 

de nori şi, mai în automobil, mai Preţurile maximale în Banat 
opintind la el, după 11 ~easllri şi Transilvania: 
de călătorie eşim pe o colină de- a) ţigla format Marsilli& (15 
asupra ora-şului Bălţi, care de bucăţi La metru) 3,00 lei buut:i.; 
fapt ne apare' înconjurat de o b) ţigle solzi (50 bucăţi la me· 
imensă baltă, - vrednic d~ nu- trul pătrat, 2 lei bucata~ 
mele ce i s'a da.t.: Preţurile stabilite se inţeleg 

• 
, (Din lucrarea: 'Prin Ea:'iflrabia 
românească. însemnări de ,'jli'itorie. 
Lugoj. 1919.) 

loco fa:brică inclusiv cifra de a
faceri şi exclusiv timbrele de f'lllC 
turn şi contributj.p n,pH",>1.\I lă ex
cepţionaLă. 

Vichy.5 (Rador). -Iată co- oraşul. 
munica.tul militar din seara zilei Noaptea trecută 
de 4 Iulie asupra. operaţ.iunilol' tară britanică. a bOlnOal~.'" 
din Siria:. nou în trei rânduri CU 
. Graţie . rezistenţei trupelor cendiare şi ex.ploswe de 

franceze în cursul ultimelor 24 .calibru oraşul Beyruth . 
ore nu s'au înregistrat· echim· ând distrugerea 
bări de sea.mă. în situaţia fie an- locuinţelor particulaire ~ 
satmblu. numentelor în diferitele 

Pe coastă şi în sectorul Mer. ale oraşului. 
glayum activitate de artil~ri@- Pn.SU'b<>lo ;lUaitod .. .lo 

ro regtunea Djezzine s.ustra,.. portante. Nu sunt decât 
lienli au deslănţuit un' atac in victime. 
cursul nopţii trecUte.· Luptel@ Seuieda capitala 
continuă. Djebel-Dr:use este 1J!ljlOO"III!lI1I' ... 

In Sudul Siriei: Estul Dam&&- obiectul h,....n'1hl~r(lltmLemUJ 
cului ca şi la Sud de Djebel-Dru- nic a! aviaţiei inamice. 
se, aetivitate locală de patrula. sti cauză populaţia ... ,..,11.&'-_ 

O i.mporlamti coloană. motori- fugiat in munţi. 
zati engleză,· la înaintarea. că- Aviaţia franceză a 
reia garnif:oana din Detra.zZ()l' se misiunile obişnuite de 1"P.CI>l' .... 'f •• 

opunea., tn mod viguros de ala!- tere, hărţuind t;rnpe1e 
tăierl, ti reuşit Vineri dimineaţa.; In ziua. de 3 lulie a11 
din cauza enormei sale superlo- borîte patru '!I.'Vi~- &r 
rităţi ttwnoerh,e, sl1 lncereai!ască toa.re engleze. 
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