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ŞI PROPRIETAR: " pagini 2 lei La sucursala timişoreană a .,Băncii de;; 

Credit Român". condusă de "românii" sută la 

&nti.: Pal ,i Horvitz, cu nici un gram llpsă la 

cântar ••• 14 funcţionari români n'au obţlnllt " 

1. SI~fănescu --
REDAUIOAnE-ŞEFAi 

Ciura-Stefănescu nici-o sporire de salarii - însă "românil" sută 
la sută: Pal şi Horvitz au găsit de cuviinţă si -

".v,ilJ~l"" ŞI AD~IINISTRA'fLl: mărea.scă lefurile la neromâni §i simpatiilw 

dumnealor .•• Em. Ungureanu, colţ cu 
de ~avoya, Timişoara 

(cnlauz:e liri,ă 

A pare la orele· t2 

Este şi aceasta un fel de • •• rumunizarll 
clijsl _ •• 

BIJI$~ltiiii DU mllSDlftul 
~ pâna si ptUnlÎÎ· dela senul. momelet 

de PO,~~OJLuj TOlflCIL .. BERLTh, .~, \.l~_r). ~ 1~- lată câteva a.n:uî.nunte astllPra IPu.11ui este sfârticat de gluanţe 
obişnuit să interpretAm facem parte'./' Prin aplauze? Prh. ,,0iJ.~ ,,JJJ.,fi aua ca w cclulele ooe~tor grozăvii Stl.varşite În u.e mitralieră. In dreptul capului 

pliviri româneşu •• 'iri a.ferimuri lirice1 .:.a~. ~,OOt'~fle (ieia JJuollo, noaptea. (t'a ~4j25 Iunie. sau zidul este ciuruit de gloanţe. 
este şi acesta. un mod de-a Să. facem un bilanţ al faptelo. ~.şeVl'C~1 a.l! lJllpuşca.~) cu ~'ol: &l<OOţi, femei, copiii şi 801- Intl"un colţ, un tânăr t:U gâtui 

Numai că dincolo de săvarşite dela 22 lUDle Încoace. S.. 'i ~~ ~ Dll~raltel~.?".O barbaţi daţi um'oiă acum pe w.nglle ('.()d- pItn de sânge închegat, mngi el 
lirice ne re&ăsim adeseori ne serutăm sufletul şi să-I judecă" 1, eL Chiar oop~ Ut'.}ia S:"llU~ ~oare ale acestei case lugubre liUl ţăran ucrainean cu că.ma..,a 

cei vechi, cu păcatele noa- cel puţin cu aceiBIJ luciuitate Cl.. .. uuneLor au ftJ!>t uc1şl eu tontun m care sutele de celule din cele scăldată în sâ.nO'e si cu pânt& 
toate zilele. care ne judecăm prietenii. Mi s. .Ie pwnn.~l. , cinci et.aje Stmt piine de orori. ce~ desfăcut. eeîul~ fusese atât 

Ne reîutoa.rcem in coti- pare că bilanţul nu ne va entuUas .Aut;?~ aoostot>c~ (·unt ,00: ~veliştej~ caJIi ni se înfăţi- de strâmtă încât cei doi închişi 
iar din aurul clillelor înalte ma, mi se pare că in faţa lui nt. ~Isaru, ŞI ,f~ctiona~u s!l{.:morl şeaza. nu se ~t descrie. lată un nu putusem nici 001 puţin si se 
rămâne nici cât o amintire. vom avea admirative leşinuri liric. LI partIdwill comurust. moşneag lunglt pe o saltoo.. Chi· miste. 

fi Ilrie na înseamnă totdea- şi sunt sigur că. ne vom da seatw. • •••• • • •• • • • •• •• ...... ................ Peste tot oameni ucişi În C& 

:ri~!::ăd:fid:u;~= :p~:te: !:~ţ?a:~!:l:~f::; IConducă!orii de o grnl-I Ufl- ~l· [r"er ~~ ~= p~t!~c:e;;!::e: 
sufletului ne împacă face istorie, undeva, la răsărit. • • • . _ • U II IJ mână 

ÎlIŞine: iată că suntem buni .Noi nu simţi~ că~ e ~~iu. nu . pot II se u tit 1 de m o b li iza re La ."uI 2 dăm peste eadavre 
iată că pa~::;~~ lat:: ştim. ~ ~ război dec~t d~ Z1~re. ~~ Bu\,.;u,L\,,,",YU,·~. l~.L"'''J. pună direcţiunii mobilizării a- de soţii şi fiice siluite. Gloata. u-

partiCIpam la el ~ec~t prm ~Iscuţil- rt;,"~/U u. u",.~~/ u. 10"(:1:'/ u.~~~ cerB- grioole din ministerul agricul- crainienilor cari au \'ooit să var-

e mai mult decât o tn
de entuziasme. Războiul 
jertfă; organizare. Răz.. 

este examenul 'pe care';'l dă 
in faţa. istorici. 

lizboi sau Învingi, sau eşti 
Compromis nu există. Răz

este o ispravă de anne şi in 
măsură o mobiJiure de con
adecă un efort colectiv in 
realizării unui fapt. care 

fi şi vis, dar in primul rând e 
realitate palpabilă, imperativ 
se cen implinit., 

lU'IIlare dacă războiul nu f' 

lm drum alb spre cel mai 
lis, optica noastră trebue 

alta decâ.t .lirismul cu care 
comunicatele vestltoare 

îl face naţiunea, deci 
, !eice cred in &Ceiaşi dreptate. 

din &celaş IStorie. au ace
morminte. descifrează din 
acellllj viitor Împărătesc, -

i îl face intreaga naţiune. 
101 ce are ea mai bun. mai ade

al el, cu toate vaîurlle şi vir-

tUpa când scriu aceste rin-
,undeva, la răsărit, estaşuJ ro

i blai făcut un pas spre bi
adecă B infruntat moartea 
peste ea printr'un dumne-

act de voinţă. , 
~taş româ.n I Un tânăr, fiu, 

tati, un om, un semen al 
ClI sufletul limpezit ,i cu 
incleştate pe armă! 

!:l nu interpretează liric rAz-
eI n f8(!e. , 
lin om sau o mie de oameni 

in cUpa aceasta pentru faptul 
cere implinit. 

. Spuneam insă că războiul n face 
Dar "natiunea" nu e nu· 

~~ul, suntem şi noi, aceştia 
rari interpretăm 1t,,~lc faptul 
, a aproapelui nostru, ca 

aeei, !Il ne Întoarcem la mă~ 
SOcoteli de oameni pe care 
nu-i pânl'lf'>fj.te din ncmăr· 

~Iu 'propiere. Cai~e este atunci 
'111 !QI nostru la biruinţa. finală, 
.• ('()n~",.lhn ,i _ ... 1 ol"s prin. .,. 
1I!"'adrr • " ': am m r.aţiunea. filmânea.'J~ 

fin e&re ne place să SI!UD.eID că 

le dela cafenea ŞI pru_ entuzlasmele U't:.o/' JUj. 'ui ..•. ,. d~ , .• 
gratuite ,i comode. Unde este efor- ~ ~ tU.HOI nyl ......... ~1 U U turn numa~ pe ace!. conducători a .a(',est md ~te . dm "ce In. ce 
tul, llOde voinţa de-a ÎD\'inge, unde .. n~t:r·",t;;'I!."e §~ JUU1t;;~~ ~UH.l:if !lt:- cari sunt absolut necesari pen- IDaJ. ~e. Chlpunle ~a.rba11Ior 
dăruirea întreagă pe altarul nă- ~j,(jla/' a. "1" tJu,," 111. jU·.IU.;tJl<U,.:.... tru garniturile de treer .fIi trac- sc'~t lnturu.ntate.~ Fhenthe11~ Pdlang. 
d jd'l .. se .scueeu..::sGa ue' inuv,i.IZu,,·e 13'13- • A _ Y· •• meva se arunca. o otin asu-

e I or. zonat cunl.iucu.wtii ae gW''1ht:ur, toare can nu sunt ,nea moblh- . ,,\- I . Am te f It d li ţ' . . lo pra unw C8w..V1"ID. SI re<mn08-
pu a ace mu &Ca am ue treer .Q' ae tractaart; can nu za tŞ1 pentru can exp atm'ea...... ,r . fă' adapt fi. . tă ta la :r ..,uoe o mua apropia sau un 

a ormu a ... aJu aeeas oblm m'ume ae mo!ntizan~ pen- respectivă nu găseşte sub nici prieten CopiU plâ • .• tri câşiigarea războiului 1" .. . ~ : '. ng ŞI lŞI S -
Ajută la câştiga.rea războiului tru tucru sau 8cuUre ;i,e cancen- ~.l c~~p un alt mecanw nemobl- gă 'pann~ pe n~. •• dar nn 

trare ,Qi cari nu sunt c/~emati la ltzabtl maJ ........ cme sX. au.:l X 
svonu.rile pe cari le lansăm 1 De~ Y " ..-v W" WIo •• • 
sigur: nul Dar ajută la. câştigarea unităţi.' ................................ . 

. Se pune în vedere agriculto- 'l! d 1 războiului faptul că răspunzi gene- " 1 • d · 
r08 la apelul lansat de "Crucea Tita?' §i antreprenorilor- vizaţi '. il COrn e fJ(J un ar, al1eZI 
Roşie", chiar cu riscul de-aţi tur- prin acest oomunicat~ să îndru- l' 
bUl" anumite tabieturi şi de-a re- meze cererile pentru scutire de - vor lupta imID!r:va rosilor 
nunta la. anumite bucurii ale stoma- mobilizare la Camera agricolă 
eului. Orce sumă este bine venită, care este datome să examineze Copenhaga, 7 (Rador).-Lo~ 
orce sumă este necesară. fiecare caz în parte şi să pro- cotenetul Krissing comandantul 

. Ce ar fi dacă noI. ('.ei de &Casă, •• • • • • • • ••• • •• • ••••• • • ... • • • •.• 
am da bătălia banului - căci tre-
L ............. ~ .. --1 __ lt'-

Cunosc in Timişoara. 100 de 0a.

meni care ar putea da 1,000.000 de 
lei râra să ClIpeasca.. dar care 1.,
şină la gândul că ar trebui să dea 
1.000.000 de lei. 

Oamenii aceştia se' strecoară 
printre noi in vârful degetelor, dar 
în zilele cu entuziasm 8untin pri
mele rinduri, aplaudând' frenetic. 

(Urmare tnpagina m~a) 

Aefugiatii u(rainiani 
din S!ovac.a s'au Inscris ca voluntari 
In frontUl con Ira bDI$ev .. cUur 

, ZAGREB, 7 (Rador). - In 
Croaţia se găsesc în prezent 
vreo câteva zeci de mii de ucrai
neni ca.ri au foost nevoiţi sA SP 

refugieze mai de mult din cauza 
teroarei bOlşevice. 

Toţi aceştia. s'au Înscris vo>
lwd:.a.ri in frontul contra bolşe~ 
vismului, astfel că se va fom1&. 
on oorp al tJ volunta.Pi1or ucrai, 
neni cliÎt Croaţia" care va lupta 
ală.turi de aliaţii axei. 

FOITA ZI~RULUI "ECOUL" 
bră, neobservată, fără să-i fi 
marcat cineva drumul ,i etapele 
cu semne de piatră; Vi~me lun
gă apoi şi-a dus existenţa ascun
să sub haine de imprumut, sug. 
ţinând steaguri ale altora; ei: nu~ 
mai târziu de tot, in timpti.rile 
mai noi, a reuşit să se elibereze 
de toate tutelele strein~ şi ie
şind la deplina vedere să creas-

eV(j,eu~iQ, c.uftuca,fă " Zimif3.CiCei 
. ' . de ION SrOIA UDRE" 

Apreciatul scriitor bănăţean, 
d. prof. Ion Stoia Udred, va fa-
0-0 -0"- a-Pa-7'"ă;7 .M-Ml.,..âlHrl .... ft)f)lJJA .qn. 
lucrare: nGhidu~ Timişoarei". 
Depăşind acest titlu modest, 

lucrarea dsale este o valoroasă 
operă de document şi descripti
vă, fiind în acelaş timp §i ~u
cativă. 

Este o sinteză a bogăţiilor lo
cale, expuse pe un plan superi
or J datorită m.inţii pătrunzătoa
re si talentului autorului . . 

Ne permitem . să extragem 
pentru cetitorii noştri din' a
cea.gt(i lUI!'Y'n.rp. ca'Ditolul .. E
l'DLU'l'IA CULTURALA A .TI-
MIŞOAREF':. ' 

In istoria culturală a Timiijoa
rei deosebim aceiaşi sci.:ldare în 
P.DQci senarate. de sinestătăto are 
ca şi în evoluţia economica sau 
urbanistică, ci cu mult mai pro
nunţată ca la acestea. Intotdea
una, cu ocazia fiecărei <3cnimbări 
de regim, stăpânirea cea nouă 
şţ-a . îndreptat atacurile în. pri
mul rând împotriva vieţii culiu~ 
rale înfiripate in epoca prece~ 
dEmtă, căutând şi reuşind mai 
de fiecare dată, s'o nimicească. 
De ac.eia rupturile. hiaturile şi 
desele reînceputuri. Singura ca
re ar fi putut să prezinte o con· 
tbuitate, cea românească. vea-
curi dearândul S'a, scurs în wn· 

că, însfârşit ea însăşi Î!l toate 
fibre le ei. Dar chiar dacă nu ne· a 
rămas nici .o urmă scrisă despre 
existen1a ei străveche în acest 
oraş, avem.totuşi o incontest:1-
bilă dovadă: limba, acest plim 
şi indispensabH suport al ork.i
rei culturi, limba valahă. C3.re 
s'a vorbit în toate vremile si sub 
toate stănânirile între 7idTrile 
Timişoarei. Toate cele1a~te 'lJiu 
trăit .o epocă, sau două.; Umba 
t'omânea.scâ întotdeauna, 1':1 tos-
te ep'ociie. Fiindcă. era limha.1i-

'. 

" 

111 

corpului de. voluntari .. Dane
marca" a făcut un apel către 0-

fiţerii forţelor armate daneze in 
care le cere să se Înroleze in 
frontul care luptă îmnotriva 
inamicului comUiDt al Europe~ 
care este bolşevismul. ' 

OoJllaudtl.ulul reamlnte5te ca 
in felul acesta Danema.r~ se 
află pe drumul său secular, căci 
strămoşii lor vikingii au luptat 
ca nimeni altcineva în Europa 
impotriva perieolului care şi a
tunm venea tot din Asi&. 

nutului, limba pământului. 
. O~.cât ~'~~ fi~ străduit stăpâ. 

rutoru politic! sa. facă dia Ceta. . 
tea. Timişoarei o insulă e!metu 
înobisă, de unde să excludă corn
plect culoarea locală şi in ni. re s5 
î~oreasă numai limba 10r,şi 
sa se reverse cutropitoar~ apoi 
peste împrejurimi, s'a întâ ""lplat 
tocmai contrarul : limba ţL1utn
lui a pătruns pri:l toate zidurUf:! . 
şi ca o plantă viguroasă ~ t'âm. 
piei virgine a năpădit me~1! I'ă.· 
sadurile hibride din seră. 

In epoca Ungariei medievalI 
ostaşii, iobagii, argaţii şi nl~ter' 
şugarii nobililor vorbesc in lim. 
ba lor valahă pe străzile Cetăţii, 
Mai târziu turcii nu nutresc niel 
un fel de dusrnănie specială faţ,lI 
de vreunul din graiurile ::>upuşi~ 
lor, pentru dânşii este impor
tant sti se poaUl tuţel~e c9;l, ,ulaI 
lămurit cu ace~tia;' in tim{-ul 

..' 



Impozitltl de 4 la sulă si 
dotctla tcnlribunbililct 

ECOUL 

Dâti pentru 
"Crucea Roşie" 

D. general Nicolae Stoenesp.u, striaş şi fiecare cumpărător tre- Societatea Naţională de Cru-
ministrul finanţelor. face apel bue si-şi dea se&ma că frauda ce Roşie a României •. Filiala Ti
atit. la publicul consu.ma..tor. tcit la &cest impozit de 4 la sută mişoara., face un călduros alJel 
şi :ta întreprinderile comerciale este astăzi ° d~zertare d~la da- către populaţia l'imişoo.rei ea să. 
ti industriale, ea in aceste im- torie şi un act de tridalre faţă. ~a tot sprijinul său Crucii Iw
prejurări ercepţionale. când os- de idealul naţional, pentru îtJo- şti. 
~ii Ţării luptă pentru intregi- făptuiree. căruia a fost mobili- Sumele de bani eu care ·iooa.re 
rea. graniţelor nO:lJStre, si con.- zată intreaga comunitate l"Qftl.â.- ooreşte a. OOJltribul, se vor de
troleze cu toată cOl1ştiincio.zita.- nf"~că. pUIlEt BUmai. .. sediul filialei in 
tea si rigoarea aplicarea ~mbr~ D. ministru al finanţelor J'C)&- Palatul CuJ'tural (fost tl&tcl 
lor impozitului excePtional '.It la gă pe cumpărători şi cons1lIll&- Ferdinand) etaj 1, uşa 38, intre 
Jmtă. din veniturile ciruia ~-e ah- tori să servească necesităţile ar- c.rele 5-6 d. m. unde se vor li
mentează exclusiv cheltuelile de matei, supr8Neghind ei însăşi a- bem chitante de sumele doouLte. 
a.rmament şi de întrp-tinere ale :plicarea timbrelor 4 la sută, la Nimeni altul D'are dreptul a 
um1tei. cumpirăturile şi consumaţiunil~ incasa În numere {)rooii Jwşil 

F:ecare emneroiant sau indu- pe care le fac. niei o sumă sau alte Ibruri. de 
utaţia -. tre 'de-

dmnl1mmnmrmm IHlIllli:immnllllmamtmnlllllll!!!In!1!III11Il!!!l!!l!!!I1Hmnmmmnmnmmrmnnnmmn ~u!i rugate !' s: ad: (U-

8. vn. Anul XVII. 1941. - Nr. 

lA ce IIINIIE IM A ,,1r ~fl Al 
IIflllln"lllll!mmtllllllllll!!llllllllllllllr1tf1HHIIMIIIlIIIIII"IIIIH"fIIH~WI111111111111111111 .1, 

la cinema "APOlLOII :::~:'~::::~:. ••• 
1II11l!!!1Il!lIIlllUllltII flHIllIIUIUItiIIIUlllltIlUllltlll~l1ll1ll1lUllltlIIIIIIIHIlIlItUWlmKJ~n"IIHl\llIltlnIlIlUIIfItIllIKl Marirea salarIIlor Ca-n d' se o,. el-a, I DU ne 
o poveste veche '1 NU! Ua film VIa CQ UJl subiect de tot nou 1 IURC(iOnnritor Ilaiieni = I I 'ii'" ", . 

~ •. ';i.\~~~.~\~ .. ~~ţl~ .. ~.~~ţ:,'t/r~,; . O eolDtldje delieJoasl, pUnă. d~ pican!erii, ha~z şi bună , .: W:>:l. ",\-i(, '~J-;,;/;1 , Roma." 7, (~or). ,- CO!1S~~ OLIVlA DE HAVILLAND m .. tâJlă.ri IJI ele.anti ca .. iA'.'~"'. 
" ,~.," "'~ .. ' .,1,1.\ E Hul de nUIW}trl care s a întrUnIt pretează pe picanta eroină. Alături de ea partnerul el DIOl 
i'" ,~~'" ~GOS~ Sâmbătă diminel.ţa. SUQ prezi-
: \ ~i\~~<?? denţia Ducelui a aprobat intre 

_ _ . ~\~~." . .~.f.~ :ute1e nouile :măsuri economice 
~R~'" ; ... ' -", 1n favoarea funcţionarilor pu-

"'~~, blici comportând în total un slIo!' 

Incep. Repre. 5-7-9 

III IHlIlIlIlllllllllllllllllllllllllllllUlIUlIII,IIlIllUlillillllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll1 

(' .... ri~;;\.F :%~.y .... , . de 1.500.000.000 lire italiene in 

1: tţt~~~' ~:~s:a:u1.U: •••• "4 A • It I Mi I 10 

t~l~; G~V~~J~ H6~J~~~N _~.a1_;_~.~.:._!_n un.

sch 

•• 
ţ :_:.;I_I=-.:.~.:_t_b.;a_·~._ :.d~.J_;.e:'.clişe.~_~_t ~ 

MICA PUBllCITA 

~ ~~~% t, DI!UIIU In aClualul ru~uOl 
~';.:.,&~':"A-....:~~ .. '~~ Tel. 18.61 I,D A () 1 A FEL 1 X'" 
i;:JJ:;'~,r)?2~"" .-f A.t1d.UI.J) '( (Jj;ooor). - (.;0-, II tr"''' t N 25 (. . d P fo. 

~,.: "~/~}::J:..' .'r ._'.-" ~'. ~ __ "--~, ,~ tr!~~~e f:ul agenpet D.].J .u. 'l'~oala ,Iii .;" _ugus r. ,\. VlS-a-VlS e -f" "WJ:.,t.1fI 
;:;;.~~lm q _ ~-:: - '; _ou.,.... Mljlocette vWări, cumpărări, .cbJmburl §l inehlrleri. 
~ '~(-- _ .tf,ege~e x.akirdeschi?Jdnd noua. VANZARl DE CASE: Circ. II: La şi buciltărie, grajd, 
~ ;_;:. I "'. \' ~. 8eslu,,~e a panam.e·ntWUl al ya- tramvai. casă de raport, 11 10- stj. patraţi, cu pomi ~ 
-" M ~ nl8j;an a bk'1J.8ţat a..supra hQ~u.ra. cuinţe, cu câ.te 1, 2, a camere şi turi. ldem. casă cu 2 

. ~,..I :-,,:,',,~,< . NI Luate l1.e 07j.·I}m'n iL'" ti ~a·m<IIn..:; dcp=.u.lu~~, cune mare. apă şi stradă, bucătărie, cameri 

tif!J~':~~~ .. ~.'.'_."". ,~.~.~.·'_.~·i.?~;..·.~,......,".>_'.·" ::~,ut neutru in razboiul ac~ ;:a~ăc~~~ ~~:~!:n:ăd~::: ~~i v;~r!~&~;r:~:: 
~...:;-___ ::;. l!Jl a declarat că va menţine Qinţe, cu bae, apă, canal, curte cameră, bucătărie, cameri 

relaţiiU: pOL,twe ~i econoll~ice frumoasă. ldem, casă cu '1 lacum- mente, cu curte şi 

a':. 4i:L1' :~":' fo:t7;:.!Z:~~~n:~t~ : ~o;t':.: =~aitl ~'.~~ ~~!:,~.1927. p"'lleJ 

F R O H LI C H ~~ garaândtH6 in ace~ timp curte mare. apă ti canal la -L-O-C-U-B-I -D-H-Q-AS-E-JN-'" 
Heli <.i':d. -. arepturile) fi interesele alga,. atl'8di. Circ. W: Casă cu etaj, 2 152 stj. lei 55.000, 116 

FINKENZELLER 
"... \;,'\ ~ ftiatane. apartamente a câte 4: camere ti 65.000,191 stj.lei 75.000, 
'? • •• • dependinţe, bae, parchet, tera-

,

c" ~ ~ ._~~_._ • ...: :.._~.--= :..._._~ . ba t 1·.J 
_ C,1tă, :con, cur e ma:e. ~eDl. OO,AZlli JiUNA: Mo,ie 52 

ara.bU, 10 Km. de gara 
jud. Mehedinţi, eu conac 
In centrul satului, avbd 
goane pădUH de 22 aru, 
tabi1ă imediat. restul ia, 
grădinlrie, porumb fi 

iiir1!'1'(jf!J S II t A A e efOD nouă, 4. tamere ti depen-

k" e ... e ., e ~~!:e c:r!:t~ ::~~!~, C~~:â!: 
t'Ona\ r" oen%.a .. \ r UU4IUMliillltl 1II11111\111UlIWJlIIUlH II tii tIIlflllllltH/lI NI de, curte, grădină, lei HiO.OOO şi 

\Il' f\\\1\ \e1\1\\01"\\0 CI N EMA T O G B A F E 180.000. Freldorf: Casă nouă, 2 
d\n >J\a\atrenur\ (lapltol : Se itltorc marina.rii. camere nlari, bucltlrie, antreu, 

"e Jurnalul de rUboi R<Xnân Nr.l. magazie de clrămidl, grajd, gră-
din" 1 ,i jumătate jugâr, cu zar-

Thalia: Când femeia ipune zavaturi şi 100 pomi fructifieri. 
Idem, casi S camere mari, bucă

V Â4~D urgent imobU cu 2 
de caae, situat in centrul 
Oraviţa. 

'Inoeenţa ,1 dorul de crimă, douA lnsuşiri cu totul despărţite stlnt 
la acest film neobişnuit în strânsă legătură dând un oontlict 

excepţional de emoţionWlt. 

"nu" • 
Apollo : "Misterele su'ote-

tărie. 2 cămlri alhnente, altă PREDAU urgent 
casă mică in curte din 1 camera Piaţa Iosefin. 

Pentru anuntarile apărute In 8(lest cadru a se adresa la .,Dacit 
telefon 1861. jlneep. Reprez. 5-7-9. Dum. şi sărb. orele 11 şi S d. m. 

rane". 

(Jorso : Dansez pentru UIlG. 

1 .................... • .... ~ .... ~.~~ .. ~ ........................ 1 .......................... 4 
\ stăploirei lor limba valahi e ~o.. Timişoara medievală bisdrica.la- desigur, ca biserici a maselor de 
,minantă în Cetate, fiindcă. toţi tină fiind cea dominantă, cultu- jos băştinaşe. Nu avem nici o 
.o vorbesc. Iar între anii 1726-- ra care se înfiripeazi şi 1$6 Un- ştire despre organizaţia ei de a
.1735, în epoca austriacă, vest,· pune aci în această vreme este tunci, din primele secole ale e
,tai geograf maghiar Ma.thia~ cea. ca.tolică-mediev8tlă, dle~eas. pocti maghiare, doar documezu. 
!Beel, constată cu surprill.iCl'e că că. Cum însă reşedinţa. episco- tele de prigo!lire. SuficieIlti do
Ideşi in Timişoara sunt mulţi pală era in acea epocă la Cenad, vadă pentru existenţa. ei. 
l germani, sârbi şi alte na.~1i, lim- acolo era IIi centrul cultur'a~ al O . A 
\ ~ ,. 4 arecan mfiripări .mlturalc 
Iba. unilversală,' pe care 83 bţa. catolicismului din aeste părţ5~ trebuie să fi existat şi în jurW. 
'leg cu toţii între dânşti, el3te cea iar Timişoara a jucat numai un acesteia. Cel puţin în jurul atra
:~. Nici o stăpânire, nici o rol seeundar în această plivin1ă. nelor şi printre cei din nrir'lunM..l 
alti limbă nu a fost in stare s'o Cât.AV~. nl1l'no ih.a.oiroQ.a& t"t."",i, blsencuor. Desigur nu înalt.&. 
.....uu.uue. DlDlpotrlvă. l&-a supra- şi in această epocă, vi"'" cultu. cultură cărturărească, "ce~~ era 
!Vieţuit. rală a Timişoarei, prin~ cari un privilegiu al clasalo; d: sus, 

Cei cari aU în.văţat istorie ,tiu cel mai vestit a fost acel al ma- ei una mai redusă, pe măsura 
d. intotdeauna nu graiurile de relui cărturar medieval, cătug.ă- trebuiJ;l!ţelor spirituale rue F-luj
robi, ci numai limbile nobile su· rul franciscan Pelbartus, tale Il ba.şi1or bisericii şi c.nejilor. (Căci 

J1Pr&vieţuesc. E un semn şi in trăit şi a activat multă vreme nobilii proaspăt înălţaţi di'l cne-
asta.. acr; in jumătatea a doua. IL vea- jie, şi din snobism, pentru a 

• eului al XV-lea. Tot pe timpul nu-şi trăda originea, erau obli. 
, In evul mediu cultura. p(,(e aeela francisc anii înfiinţea.ză. şi gaţi să imite obiceiurile şi proo
,~trâ!l8 legată de biaerică; este ° şcoală in Cetate. cupările cluei b care &U pă. 
;0 anexă.,. un d,ecor a19,c~teia! In j Biserica românească a existat tntns)~ ~- . - . 

Odatâ eu înstăpel. __ .::a. turci
lor in cetatea T~oarei se 
schimbă situaţia. Clasa nobilia· 
ră dispare complect şi C'l ea S'i 
supremaţia. bisericii ccl.tolire 
Pentru musulmani fii ai lUI Al
lah toţi supuşii necredincioşj, 
indiferent ce graiu vorbe3c, aa11 
la care biserici se închină, unt 
toti d&-o seamă! l'AjQ 14. g .. ~AC.C 
totuşi o distincţiune şi între ra
iale: cei de rang inalt, cei carl 
trăesc din munca altora. ş~ nu 
produc nimic, decât poate intrigi 
şi îndemnurlla nesupuneri, ace-
ştia sunt nemernici şi inu~ili, ~i 
trebuese exterminaţi; .iar cei 
cari lucrează de zor şi produc, 
masa cea mare a ţărăntmei şi 

meşteşuffarii, aceia sunt folosi
tori ~i·. în consecmţi p'r~uiţi 9Î 
ocrotiţi ~ ,. -...... -

Transpuse toate a.ce~lÎ4 
plan etnic, simplu ii ~ 
se rezolvă, "greaua" " 
dispariţiei complecte a 
tului maghiar din Banatl:, 
ca turcească. Au dispă.-:: 
gurii, fiindcă ei existau 
mai ca nobilime clasă 
fără legături trainice cu 
tu! 9i ... rq,JU~1:S ~ lU'1i 

mare a. populaţiei. 
totdea una. a 
la.hii. (Ciudat cum iatnl~:}(j" 
maghiară, care de două ' 
aproape se căsneşte din (.Ji'9 __ 

teri să. găsească o 
plausibi1ă pentru ...... I\.nll'!lL~ .... 
pariţiei, nici până azi:au , 
descoperi această. solu~e . 
şi uşor de priceput, ea 
luţie adevărată). 

IVa. urmar, 
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:,,~I bileul Rioensiei sărbătorit sub EngleziiautrimisJn9u~Ga eXD~rt( 
;.~f>.. tronaJ'ul di .. D l' in constru.rea de acDaDI-on~teunrdl ~I_~r~aerlen, 
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~:f \ pa UI gen. raga Ina li st~ngerea • , ~W 
s'su scurs 10 ani de zile dela 

faimoue1 echipe "Ri
, eU' Il eA,tigat pentru Ro. 

tisfăcut publicul destul de numeros incredere şi respect technica moştl'
prezent 1 .. () astfel de ocazie, Il fost trită dela Ripensia veche. 
şi Ulai mare aratie timpului care CU câtă.lPândrie n'a fost purtat 
dela început până la sfâ.rtit a acăl- peste hotare de Ripensia veche 
dat curata arenă într'un soare care tricolorul nostru. Să sperăm că şi 
pat"c! lntr'adins le revăI'I!Ia mai tân!ra. Ripensie tn viitoarele cam
mult între jucători. D. general pionate va, reuşi să ocupe primul 
Dragalina cu o lovitură de adevă- loc in cadrul diviziei naţionale şi va 
rat spOIrtman, aplicată balonului a purta la fel peste hotare mândria 
dat ~mnalul de Începerea matchu- aportului românesc. Rezultatul Il 
lut Oldboy. Oldboy-i'iltii, Primăria- fost 5:5 (2:3). Goalurile au tOBt 
Opera.. au arătat că sunt jucători marcate de Kovici 1 (4) şi Kovaci 

I ,t!te6 glorii in străinătate. 
eoofjrm&rea. caUtăţUor foot. 

, cari nu se pierd aşa repede 
Jll,eJlloria. Rjpensiei diu 

i~), ,'adÎSputat un match intre 
!. ~ • ~ 
"-.. . veche Şl cea noua. 

la car. ,'a ţinut jubileul 
~ III poAte de fll.milia,l' ,i d. 

'pe[e e&ri au fonnat progra- cari se prieep iIl materie de tootbal, il (1) dela. Ripensia nouă (1941) 
aU aşteptat în ca.reu JOiirea fiindci in tinereţea 101' n'au negU. far pentru Ripensia veche au mar
rneral Dragalina, care a pri- jat datOl"ia către sport. Dintre cat Sept (2), Tabac (1), Bindea 
rtul căpitanilor de echipă, aceştia echipa. Primăriei a dominat (1) şi Ciloac (1). Deci de 10 ani de 

"du-L lnaÎllte de începerea pe cea a Operei dând în vileag ta- când joacă Ripensia a dovedit că 
u.i de deschidereI disputat 1entele d, ing. Cr~ şi d-lui Vodă. jocul ei a fost totdeuna încununat 

Opera Română din Cluj la De la Operă care a reuşit totuşi să de succes şi că. prin technica pe 
ra.-priInărie. s'a. tinut o fac! un joc frumos ,s'au remarcati care încă ~i-o mai păstrează nu-! 
reUgioasă o!idată de părin- portarul §i IL Ursulescu. Matehul ~ uşor să piardă. Cu toată, am
l'a. :w tot timpul SlUJbei s'a terminat cu rezultatul 2:0 biţia şi efortul tinerilor de a-i eom. 

, ,,speranţa" a ridicat spre '1 :0). promite printr'o bătaie pe vedete, 
!fta: cu t41entatele &ale ele.mp..nte MatchuJ vedetă, Ripensia 1931- nu le-au reuşit. S'au lovit mereu de 
~~ ~Îă Si. rugăciWl! de l11ultu- Ripensia 1941 a fost arbitrat de d. rezistenţa inepuizabilă foştilor 

~ de trăinicie pentru vestiti A. Chiciura într'un mod cât se poa- mari jucători. Aşa a ştiut Ripensia 
lh . ti pentru Al. S. Reg4!ll.e te do obieet.iv ,i echilibrat. A fost să susţină onoarea sportului in ţară 

III!:I" Lmarele conducător al spor- un match la care publicul a avut ce ~ arătându mereu că "Tăt Banatu-i 
I ul IOmlDts<l. adJnira şi a putut si judece pe ti- ' fruncea" ti dincolo de hotarele ţării 
~ ~ bucuria ea" au ,a· nera Ripensie care păstrează CU romA.neşti. AL. UDREA 
-\ ............. ~ ........... ~~ .................. ~~ ............ ~ .................................... . 
QINFORMA TIUNI 
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NAMENTE: Pe UD an &eniclu ebştesc. Deaee.lh'lDea fel~ interpretarea rolurilor e8te 
18i; pe f&i8 luni - 800 toţi IJtude.nţii celoIr ciooi ani de ceva excepţional~ fiind cei mai 

treUuru- 200 lei; pent.ru stud'ti, sut obfigaţi să pl'leZinte buni §i cunoscuţi arfi§ti ger
\li de Stat ,1 intreprin- 111 iooeperea cursurilor, o c}o"Va.- mani. 

ulare - 2000 lei. . _ . . di d, .'810 prezenm.t autorităţi- Filmul acesta merită să fie 
-o- ' -- , ~r poliţieneşti sali postuhti. doe văzut de toată lumea. .' 

iftj...AgW te..:~, ~_ J&DdaI'mi unde ali awt ooWl4Ci- J' 
IJIW'U ma nq,a a....... llul peste vară -o--

li. ~ ziar - firi 1ieDlJlă- • Bira'a! M. O. N. T. al Mucici~ 
'1:'. !lAel eli p3<;udoailxa - Iratt- ---- -o-- " PIUIUI aduce la cuno.ştinta gene-
il; numai d. Const. t. ŞWă- Intreprinderile din Muaicipiul rală, că, începând de astăzi nu 

dlreet{)rul nostru, care e Timişoara şi judeţ, care se ocu- se mai fac exerciţii de apărare 
li §i glra.ot respoo.sabil. pA cu prepararea. magillnului, pasivă. Publicul este invitat ca, 

-o- compotului, siropului ,i du!- atunci când ar suna totuşi alar-
ih"TERUL DE INTERNE, ceţuri din fru~te. sunt rugate ma în oraş, să ia măsuri de adă
QIlea M. O. N. T. prin ordi- a se prezenta la Prefectm:a Ju- postire şi de stingerea hminHoT 
,4757 din 2 Iulie 1841, face doţului Oficiul de Apl'ovizio- ştiind că în viitor nu se va. mai 
t că, mamicUI Bl'UBci din nare, pentru a liI-se repartiza z:a- da alarma decât in cazuri reale. 
bomboane, alimente otrA- hăru1 necesar, aduoâ.nd cu sine: --o-

'~dHerite 8ub8t&nţe toxice, .1 Registrele din care să. se con- Toţi proprietarii de automo.. 
nea mcearci să infeefae state: eantităţile de zahăr ce au bile sunt invitaţi ca in termen 
de apă şi si impri4tie întrebuinţat până. tn prezent la de 5 (cinci) .zile dela publicarea 
provocltorl de epidemII. faJbricarea. preparatelor d('! mai prezentului aviz să aoo.it.e impn. 
.. pl'(,wUl.mplua p"dcoluI sus; Z. Un cert1!lcat, ell~rat de zitul aferent pe trim. al li-lea, 

ilar expune populaţia cue primirie, din care să se consta- adică pe trim. Iulie-Sept. 1941, 
tentată de dive1'!l(l1e obieo- te instalaţiile ce posedă, pl'el.lum contrar, li~se vor confis<!a a.tât 

Hr găsi întâ.mplător, cetă.- şi capacitatea lor. permisul fiseal cât şi foaia de 
I rupţi să nu atingă areste -O- circulaţie. Asemenea vor trebui 
intolicate el să anunţe au- acl1itate şi amenzHe mai vechi 
. ti semclul medical loca.l. ".MISTERBLE 8UBTERA- aferente acestor maşini 
'~ri ar găsi artieole a.Il. NE" e8te cu. sigu.ranţă una din -0-'. 

de provenienţă nooun08- cele mai impresionante produc- Firmele care posedă timbM a 
1 ce Prive,te Infeet&rea sur- ţii ale casei NU}' ÂJ~. . 100 lei bucata, proveniad diu 
~ ap~ .ae~ţenU. sunt wragap ~i:3terele subteraftft' întrece coalele cu seria. Nr. 246248 ~i in 
ien1ClUlUl ~mtar. s~ f~ tot ce 8"a reaZ~at până in pr6- ncotinuare până. la seria Nr. 

&pei de eate on li sar zent în domeniul Jilmf1lor de 2462-7 ine1usw' a~ . 4-_ lUpeetl. ". ::> w ,s se pr.aZln ~ 
se~aţte. Subiectul este capt~- de urgenţă la Percepţia Circ. I-a 

--o-
ct'LTATEA DE AGRO
CLUJ~TIMIŞOARA a.

pe rtudenţi.i db:t anul III, 
lobligaJţi ca în timp,tl ve

~1 să pl'eiSltieze un serviciu 
.hs obştesc} in special (Ia 

d.mpuJut Inscrierea in 
IV 11& va lace numai pe baza 

că au efeetuat ftcest 

vant, ou ,eripeţii neagteptate, fiscală pentru verificare. Cei 
cari se 8UCced Într'un ritm tre- care omit a se prezenta. y,)r au. 
pidatat. NicSodată o casă de pro- feri sancţiunile legale. 
duct'" nu G realizat '''' fiZm a- --o-
tât de bun şi de grandios. Nici- "'-' __ ţi " Aii t • 
odată ecranuZ nu a dat specta. , S} ~ onaru!",~st~d 
torilor poaibilifatea de a urmă-- f~anclare ~e CO~~b~tfUlU 1Il
ri t>iafa interesantă, emoţionata. ~recte, ~ .Jud. Ti~loron1.a.l, 

'1_ ........, W ... 'bt ........ ); La dm serVICIUl extenor, au donat 
"fUT Inn- o gara u.. ., ... ,_. d 37 730 1" , .. 
t

w
• • 'd- - functiona suma e. el, Iar co.egu 

a $1 1JrJme1 wasa a - lor ael& 8ervICIW mtenor, sala-
rul pe O zi, în sumă de 17.835 
lei; plitibil lunar pe toată dll-

,~.,.I~n E.IMfA "CO IM\SO" rata. războiului, pentru ajutora-~ U~l ~ rea familiilor celor căzuţi In răz-
boi. Deasemenea au mai dunat, 
tot în acest scop, şi funcţ{",narii 

. Azi un 1J1'OfP'ADI genzat;ional. din administraţie şi de!a per-

~laPriman' s08eră Im

z

P
1'eW

p
: Fered. nAStairet' r'oi EleoJltOl iPOnweU.eiJl cepţii ai Administraţiei de înca

sări ,i plăJţi. 8UID.a de 60.000 lei. 
Gestul funcţionarilor fiscali: di~ 
judeţul nostru este cât se poa:'C 

1l1li Inspirati muzică, cea. lUai fa8tllO&8i montare, cele mai f".... de frumos. El vorbeşte ocll:l. si-
mecătoare dansuri. ne, fiind un exemplu de patrio-

.......... - ---- tiam care a:r ciDsti pe o 
t..~~~ luei la Dt,. iaDa % ti fi II li ~Ip •• ~ __ ~_~ 

~· ___ .Z"_. ___ .~ ___ ... _. __ ... _____________ --. 

New-York, 7 (Rador). - CI)· riene, şi în stingeri de incendB 
respondentul agenţiei DNB În- au fost trimişi în Rusia de mi~ 
registrează ştirea primiti di!1 nistru! apărăm paswe engleze 
Londra de Associa.ted Press, du- pentru a comtmica guvernului 
pă care mai mulţi experţi în con- sovietic recentele experienţe b 
struirea de adăposturi antiae- acest domeniu. 

AVIZI 
FIRMA HERZOG PETRE & Co. ŢESATORIE MJI!<iA •. 

mCA ŞI CASA de Comerţ pen tru Covoare, Stafe de .M.obi~ ti , 
Cuverturi, a.duce pe calca. aceas ta la cunoştinţă Onoratei Sale 

Clientelăz că. a prelua.t lUagazi nul 

"LINOLEUM11
. 
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(Haas Leopold succes.) din Timişoua 

1. BuleTardul Regele Ferdinaud, 
in a cărui localuri. se va muta şi va funcţiona în viitor fi fil.ialâ 

proprie din B-dul Carol 12. 

Magazinul stă l~ dispoziţia On. Publio. InzeIstrat ou eeIe· 

mai noui şi variate prod<lS!3 ale fabricei noastre. 

Rugăm Onorata clientelă să ne acorde şi pe viitor In~ 

derea, cu care ne-a onorat in trecut. 

Ţ-g;;.'W*"-ma;;;g;....;w;;"';n;r;;.. un'... • ..........• 
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lA CINEMA, CAPITOL" 
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\ 

In corespondenţi cu patru logod nlce necunoscute mMlnarnl irrl. 
Ullman se si.mte foarte fericit. In torcându-se In patrie el vrea sa 

clariflM situaţia ti trece astfel prin nenumărate ~tuaţii vesele.. i 

\ JAam.p airb. Ii la ortIe UliI ~ 
...... _---...................... w... ....... '.;:-", ~ 

laQ. ~ 6-1-8../" 
-......... -. ___ .....,.....:.-:....""01-..........,./ 

... j:" "r ", "/ • ', .. 1-

: 

J 
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. Studentii in _ medicină Cucerirea pariurilor sovi 
cati sunt obligati sa facă stagtul de d · LVI B It-
vară. sunt lI!obllizati. In sD~ta!ele , I n ;91 are a a, I 
din resedinta JudetuluI unde locuesc 

BUCUREŞTI. 7. (SIR.) - D. 
l:eneraJ. Radu Rosetti, ministrul 
Culturii Naţionale, d. profesor dr. 
.P. Tomescu, ministrul MIlOCU, Să
aitiţii şi Ocrotirilor Sociale, d. ge· 
aeral N. Maza.rini şeful Marelui 
Stat Major au dat urmă.toarea 

deeiziune: 
i Studenţii in medicină care in 
1000000rmitate cu regulamentul in 
, ~08l'e sunt obligaţi să facă sta.-
,nul de vară., sunt mobilizaţi cu in. 
cepere dela 1 Iulie in spitalele din 
I'fltedinP judeţului unde locuesc. 

Utilizarea studenţilor in medi-

In acest scop toţi studenţii in 
snediclnă, băeţi şi fete cari n'au 
primit ordine individuale sunt obli· 
gaţi a se prezenta imediat medicu
lui director al spitalUlui in oraşul 

,de reşedinţă al judeţului unde 
i loeuesc. 

Medicul director îi va inscrie 
Intrun m2'istru ""IW",,1 .. .1 ţinalld evi

denţa situaţiei fiecăruia student 
până Ia sfârşitul războiului, 

In acest registru se vor trece no
tele calificative din punct de vedere 
,flllnţfflc -,1 disciplinar. 

Studenţii vor fi repartizaţi la 
serviciile spitalelor. medicii fiind 
obligaţi să·i apere in vederea unei 
utilizări cât mai bune a lor. 

Studenţii cari au un an sau doi 
~e medicinA vor putea fi reparli-

zaţi serviciilor administrative ale 
spitalelor. Studenţii vor putea pă.
răsi spitalul unde s'au însc.ris nu· 
mai in urma llOui ordin individual 
emanând deJa. StatUl IUajor al ar
matei sau dela ministerul Sănătăţii 
(direcţia mobilizării spitalel~r). 

Indeplinirea ordinelor se va primi 
obligatoriu pentru studenţii în me
dicină mobltizaţi la spitaie, neexe· 
cularea lor fiind considerati. ca 
refuz de serviciu în caz de război. 

Medicii directori de spital vor 
trimite la 10 Iulie a. c. Ministerului 
Sănătăţii (directia mobilizării spi. 
talelor) un tablou complect de stu
denţii în medicină cari s'au înscris 
până la acea 4ft,tă. Cei ce se vor 
inscrie ulterior vor fi anunţaţi in· 
dividual lUinisterului Sănătăţii 

trecându-se in registrul special 
data la care s'au Înscris. Reparta.
zarea studenţilor înscrişi se va face 
de consiliul spit&le.lor din localitate 
fOJ'ma.t din comandanţii şi directorii 
SllitaJelor, de Crucea Roşie şi ale 
Statului constitnit conform deciziei 
l'Ir. 28.778 a lUinisterului Sănătăţii, 
din 24 Iunie 1941. 

Studenţii lipsiţi de mijloace vor 
li trecnţi de directorul spitalului in 
grnpa personalului care are dreptul 
la hrană categoria 1. 

StudenţiJor cari nu au familia in 
OJ'aşul de reşedinţă li se vor rechi
zîţiona camere de locuit de cercul 
do recrutare. ........................... ~ ........ 

M. S. REGELE MIHAI 
a primit eri scrtsorUete acredttare a~e 
noului ministru al Itahei la Bucurestt 

BUCUREŞTI, 7. (SIR.) - lUa
.:estatea Sa Regele a primit ieri la 
castelul din Sio.a.i& cu ceremoniahL 
obişnuit pe Excelenţa Sa. Renato 
Bova Scoppa noul minisztru al It&
Uei la Bucureşti împreuna cu mem
brii legaţiei italiene şi ataşaţi mi
lit.ari SQsţi la curtea castelului din 
ii\inaia, fiind întâmpinat de marele 
IPIU!o6tru de ceremonii al Curţii Re
gale. O companie de onoare eu dra
!)ele ,i muzică a batalionului de 
.;ardă a dat onorul in sunetele im-

. 
nurilor naţionale. Noul ministru al 
Italiei a fost apoi condus in sala 
J<'lorentlna a castelului. 

La ora 12.30 lU. S. Regele Mihai 
si-a făcut aparapa primind in pre
zenta, d·lui ;\lihail Antonescu vice
preşedintele consiliului de miniştrii 
şi ad interim la afacerile străine 
precum şi ataşaţi militari şi ch·ili. 
M. S. Regele a primit scrisorile de 
acredita.re 
Italiei. 

ale noului ministru 

i(io,fKel1.' fi ,tltJfe 
1-------------------(enlluzie liriti 

,(Cont. inuare din pagina I-a) I alte organe decât Ia cele ale Mi
Urmăriţi in ziarele locale listele nisterului Apărării Naţionale ce au 
cari le publică Crucea Roşie". căderea să le primească, roagă pe 

: u unt acolo. Şi'daci mâine vor donatori. ca in viitor donaţiile in 

fi n s tăcea Vom tăcea, pentrue1 bani saU efecte să fie depuse direct 
,v~m • JaD NH IX R ~ .• 
tim că aşteaptă podobia noastră.. anca a}.oan .. a omanJel sau 
~ tăcea entrucă ni-e scârbă, o la sucursalele sale din întreaga 
~mbă total: i sinceră de fiinţa lor ţară, la contul 1210 - Ministerul 

f~ hIt Ş de fiinf.a lor care ia Apărării Naţionale C. E. C. Ia toate 
~ se ee,}'G fi "1 taI din h.-X " 

forma loviturii primite şi a scuipa- o cu e poş e ,....cu.. 
tului aruncat între ochi. n reproducem pentru a se vedea 

O, miUoanrii noştri, bunii noştri că in 'J'ara Românească sunt şi alt
miHonari, zoologi6 a două decenii fel de oameni. il reproducem pen
de idioată-răbdare românească, trucă ei au nevoe de adrese nu 
creaturi sus puse, culturali sinistri funcţionarul sărac spre lauda cărui 
sau membri in consiliile de admi- imi voi muia peana în azur ca să-i 
nistrape ale tuturol' combina,ţiilor trimet gândnl meu de frate şi dra.
dubioase r Pentru ei reproducem gostea mea de Român. 
acest comunicat: Lirism'l Ce-ar fi dacă lirismul ar 
BUCUREŞTI, 4. (SIR.) - Mi- Începe dela cassa de bani şi nu dela 

nisierulApărărll Naţionale, pri- palmele cari suferă de patriotica 
meşte zilnic donaţii pentru fondul mâncărime a aplauzelor'l Nu de 
de ajutorare a familiilor celor că- alta, dar s'ar putea lntâmpla ca şi 
zuţl pe front. p~ noi să ne mănânce palmele: tot 

Pentru ca aceste donaţii să ajun- patriotic dar mai precis 
gă In cel mai scurt timp la c!esti- , ' 
naţie şi să nu se mai adreseze la POMPILIU TOMICIU 

BERLIN, 7 (Rador). - Co- g'Crmane au jucat un rol fesd.l'te 
respondentul agenţiei Stefa!li important în eueeri'rea porturi-

llIaIe)e, după cum 
ţia D. N. B. au fost 
diat În a.ctivitat.e 00 
de specialişti din 

comunică: lor dela. Marea. Baltică. 

Trupele de asalt ale flotei Instalaţiile portuare şi arse- mană. 

Vn ziarist ametilOD 
grava înlrângere a roşÎior 
L.trocităţiJe bolşevicilor 

New-York, 7. (Rador). -
Corespondentul agenţiei DNB 
transmite: 

Intreaga presă de amiază de
la New-York pt.:blică 8ub titluri 
mari, raportul corespondentu
lui din Londra al agenţiei ,,A-
8sociated Press" Dalvin Stein· 
kopf care a fost la Lemberg pe 
frontul dc est. 

Ziaristul american scrie că 
drumul pe unde a trecut cu au
tomobilul era presărat cu sute 
de care blindate, de tunuri 8fă
râmate, ·de camioane şi de ma
terial de -războiu de tot felul, 
părăsit de armata 8ovietică. 

Mii de prizcrnieri rtt.:}i cea 
mai mare parte de8culţi merg 
încet pe drum. 

In retragerea lor 
ruşii au părăsit 
loare de mai multe 
dolari. 

Corespondentul 1IUli 
cum a văzut 'nu:,ne'T()",I~"" 
întro inchisoare din 
şi cum populaţia 
îngrozită încă de 
.,.e le pdrcCUA3o. 

........................................ ~~ .................. ~~· ..... '.~~Lmllll 

Operat:unile militare 
VICHY, 7. (Rador). - Iată 

comunicatul militar de Dumi· 
necă seara cu privire la opera
ţiile din Siria. 

Forţele britanice au desfăşu
rat astăzi eforturi Însemnate 
mai ales pe litoral. 

putut încă depăşi Palmyra, Dei. 
rezzor şi Tel1allo, graţie atacu
rilor neîncetate ale aviaţiei 
franceze şi graţie rezistenţej 
trupelor franceze. 

Câteva slabe deta.şamente au 
reuşit să treacă. mai departe. Pe 
coastă fortele britanice lUt ah,
cat în zorii zLei poziţiile fran
ceze dela da Mur. Acest atac a 
fost precedat de un violent 
bombardament de artilerie a 

din 
Beyruthul a fost atacat 

rânduri în cursul noppi 
de aviaţia britanică. 

Pagubele materiale 
insemnate. 

Aviaţia franceză a 
energic operaţiile sale k 
seetoLU'Ole frontului. Ea 
lJardat indeosebi COJI)aJ:i'.'1ll 

tani<:e din regiunea 
Cea. llicU luare parte a coloa

nelor motorizate care au pă

truns în deşertul sirian şi în re
g-iunea de nord-est a Siriei, nu a 

continuat în tot cursul nopţii şi 
••• • • • •• •••• • •• la care a participat şi flota en-

In ziua de 4 Iulie au 
horâ te două avioane 
Bristol-Blenheim iar Îl! 
5 Iulie două avioane de 

Ultimele stiri gl~ 
1IWIIIIliiIIIIHllfllIIIIIIIIIIJItMIUlllUldlllilUIIIIHlllllllJU La Helnrad au Iosl îmUDscati 8 

toare Curtiss. 

unB:~ti~:m!.~~r-ue~ 13 lunclionari comunisli 
munieat : Se aduce la cunoştin. 
ţă că autorităţile administrati
ve şi poliţieneşti sunt obligate 
a pu.~e în vigoare populaţiei şi 
mai ales copiilor: : că. le este 
cu totul oprit de a nimici proec
ilie, bombe, grenade neexplv
date precum şi pachete conţi

nând diferite alimente şi in spe
cial bomboane ce au fost arun
cate de avioanele inamicilor no
ştri. Persoanele cari au găsit a
cestea sunt obligate ca. în tim, 
pul cel mai scurt S3. anunţe au
torităţile de locul unde se găsesc 
spre a fi ridicate de specialişti. , 

--o--

SOFIA; 7 (Rador) - Cores~ 

pondentul agenţiei ,,stefa'l4i" a
nunţă: 

M. 8. Regele Boris a primit 
pe d. Beckerle noul ministru al 
Germaniei la Sofia> care a re
mis scrisorile sale de acredi
tare. 

Belgrad. 7 (Rador). - 'Jores
poIlldentul DNB comunică: 
Din izvor competent se anunţă 
că 13 funcţionari comunişti e-

vrei au fost împuşcaţi peD 
la Belgrad pentru a fi ~ lot' 
cale acte de violenţă ~ , 
botaj. . 

m~ s. /Regele 
a daI U" 
A • 

fII elua'ea 
dineu de 
mi"i,letulu; 

Sofia, 7 (Rador). - Regele şi 
regina au dat Sâmbătă Ia reşe
dinţa regală dela Vama an di~ 
neu de despărţire în onoarea 
ministrului plenipotenţiar· al 

La dineu au mai 
prinţw Cyril ~ Dn~p~~ ..• ~ 
doxia. 

D. M; Bădăută a 
'secretar gene'ral 
Ministerului 

BUCUREŞTI, 7. (SIR). -1 MinistnIl propagandei FI . 
It: baza deciziunii dlui profesor timpul absenţei dlui , 
Mihail Antonescu vicepreşedin- general maior ConstaDun"1. 
tele Consiliului de miniştri şi ile.!" ,se deleagă a ' 

••••••••••••••••••••••••••••• funcţiunea de secretar 
al Ministerului 
Naţionale Bădăuţă Y.iJI.!. 
rectorul propagandei cart Altii ~2.()()1l belseltid s'au 

Ittedul eri uermonilet .in 
DlltCpitte' de ~Iinsk ' 

exercita din atribuţiunW 
te dlui maior Constantin 
Uescu pe acelea necesare , 
vării lucrărilor de imediaO 

BERLIN, 7. (Rador.) - Un 
comunicat special dela' Cartierul al 
FiihreruluJ anunţă: 

maoe s'au mai predat Ieri la vest genţă pentru a asigura . 
de M1nsk inei 52.000 so1da.ţi din mel'S al departamentelor. 

Dsa va continua. să se , ...... no(llJ'm 

Snb presiunea incercuirii ge .... şi de directiunea. 
arma-ta sorietică,. 
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