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lIf,bBE:a.ro.R ŞI PROPRIETAR: 

1. ŞleJănescu 

1~:.~au~~ŞIAD~TRAnA: 

Em. Ungureanu, colt cu 
Eugen de Savoya, Timişoara 

Dacă in timp de pace 
plata dărilor la vreme este 
u oOlJgalle cetaleneaSCB, 

in timp de răsboi este 
o datorie sfântă. 

A pare la orele :12 

FRUNTAS SI COMUNISTI Jn Sirim luplaele lenlinuă 
ai clasei IIlnt~ligence Serv~ce" au Englezii n'au răspuns la cererea 
f~~~d~~e~uC~~_1 l!ch!~g.!!!.ăerima"" de armistitiu a Frantei 
agenţiei .. DNB." comu- opera agitatorilor comunişti şi în VIOHY. 11 (Bador). - eo.. ţările asupra Beyruthului. Independenţa Siriei, in măsnn . 

de interne croat anWl
intr'o pădure de lângă Zagreb 
descoperit cadavrul sohin

lntr'un mod bestial al unui 
de poliţie. 

deosebi a zece fruntaşi comunişti respondentul agenţiei D.N.B. a- După evacuarea Damurului, in care va fi garantată. de armisti-' 
. l' nuntă : tiu. va fi asigurată de trupele gene-

mal a. ea evreI aparţinând clasei trupeie franceze s'a.u retras pe raiului de Gaulle. Vasele de ril.zbolu 
"Inteligence Service". DupA ultimele ştiri .cUn Siria. O km. la :i d 

lupteJ..e oontinuă.. }'orţele ·brita.- noui pozitii la 1 Su ae trebue predate în perfectă stare. ia ~ 
Vinovaţii au f06t condamnaţi la niee îşi concentrează acum stor- capitala libanului. porturile in care ancoJ'eMă. 

moarte şi au fost executaţi. E 

Stalin' Dt· fi: [frul 
partidului comunist din Anglia 
să inceteze orice agitatii 

nglez.'.' n'au ra-spuns la cererea Cle DACA N'AR ATINGE ONOAREA.' 
j FRANTA VA CAUTA SĂ LUPTE ~ Încetare a ostiUtătiaor 

. Vichy, ti (Rador). - La ora 
19, cercurile franc.eze competau
te intrebate cu privire la ches
tiunea armistiţiului din Siria au 
răspun că după câte se ştie r.u a 
sosit încă nici un răspuns brîta· 
nic la cererea de încetare a osti
lităţilor făcute in ziua de 8 Iulie 
de generalul Denti. 

Lupta deci continuă . 
Manifestele aruueate din a.

vion la. Beyruth cuprmzâ.nd un 
ultimatuID, par să arate că eu
glezii nu doresc să tr,eacă .!.a ne
gocieri atât timp cât Beyruthul 
va rămâne în mâinile francezilor. 
Pn de altă parte pare greu t.a. ge~ 
ne raIul Dentz si renunţe în mod 
gratuit la acest punct impor~ 
tant. 

P ARIB, 10. - Coresponden
tuZ agenţiei DNB transmite; 
Ziarele parisiene~ ocupându-se 
tiP. cererea de armistiţiu a gene
ralulu" Dentz, ajung la conclu
zia că armata franceză din Si
ria era pusă în imposibilitate tU 
a se mai aproviziona cu arma
ment şi nmtniţiuni. Cu toate as· 
tea, ea a reu§it să 'reziste, .... 
moa eroic~ timp de o lună' in . 

'1~oekholJlI1, 1L(Rador.) - Co
agenţiei "D. N. B." 

Dagligt Allehanda77 sub
că ziarele engleze reproduc 

.'lllmttlp. reprezentând pe amba
sovi~tic Maisky, impreună 

?rimuJ pastor al catedralei Sf. 
vizitei făcute de 

sovietic la această 

Corespondentul londonez aI ace. 
luiaşi ziar remarcă în această pri
vin ţă: Dacă actualmente la Londra 
nu ar domni o căldura caniculară 
de bună seamă că Londra ar lua in 
serios o telegramă pe care Stalin 
ar fi trimis-o partidului comunist 
britanic prin ,care ar fi spus: "In
cetati aJri tatii D~ntJ"U O'1]V" ........ ] 1""

pular, eu prefer pe Winston Chur-
chill". ' 

nflictul· dintre Peru 
si .Equador va fi aplanat! 

Guvernul mexican a remis gu, 
din Quito şi Lima note 

... -...... "'" în tenneni identici şi 
propunerea Statelor 

Braziliei şi Argentinei ca 

trupele peruViene şi equatoriene 
si se retragă pe o linie situată 
la 15 km.dela frontieră în inte
riorul ţărilor respective. 

Guvernul mexican Î:ji exprimă 
părerea că o soluţionare pa'Ctfică 
a conflictului ar fi interesul &OD' 
darităţii jnteramerican9. 

Singurele indicaţii asupra 
condiţiilor britanice 3unt acelea 
care au fost răspândite de unele 
posturi de radio străine. Ele 
Q't.'1Y'1* rtn'9"l;a';:..1..o.~+o r-A .... 4: 'II'Io'l'-_ ... .n."""AY1I+ 

1& Vichy ca fiind cu totul fan
teziste .. 

La Vichy schimburile de ve
deri asupra situaţiei -continuă. . 

In curând va sosi aci şi gene-
","""lul ~".Y 6"'UU ""'L'" Q. C<n>1. t.ldll. 

comisar al Franţei in Siria dUllă 
cum se ştie. 

jaţa . unui : adver8Ctr: 8it~ 
atât numeric, cât şi tehnic.. : ... 

lrIIGTeW "-uQt;,,,~ (ia • .,. (j~ 

Cand;t~~le armistit~u'ui 

cână oond.iţiunile armistiţiuZui 
tu)?' fi de a8a natwră. incât ar tJ... 
tinge onoarea franceză şi deci 
armistiţiuZ nu poate fi primit .. 
trupele franceze oor continua 
lupta pentru onoarea fi gloria 
Franţei. 

Ams~rdam.· 11. (Rador.),
.Agenţia 7ODNB." .tra.nsmite: Agen
tia "Reuter" a publicat azi comii
tiunile armistiţiului britanic, care 
se z:ezumă in zece puncte. 

Printre aceste condiţiuni se men
ţionează faptul că englezii eer auto. 
rităţilor fl'BJlceze din Siria să pre
dea intreg armamentul, puşti, mu-
nipuni. tunuri, mitraliere. care 
blindate, avioane şi toate vapoarele 
care aneorează in apele siriene. 

Soldaţii francezi din Siria au liber
tatea de a alege intre a lupta. aJă.. 
turi de AnglIa saa a se Intoarce in 
Franţa. . .................... _ .... -.. '.~~.-.-.~ 
111 RlJlJSEltEll D auul' 

O intrevedere cu dl Umansky 
ambasadorul SovieteJor 

WASHINGTON, 11. (Rador.) - veli in prezenţa, d-lui Snmner Wel-
O._8 .. e-..l. .... ~ -B .. -t'_1i ,.._D1\TR" l...v" 

II mai mare biilălie de incercui~e tra;:nu::~rimadatădeIainceputn] in;!;:::~~= .. :::i:teoo: 
ri.zboiului german-sovietie. amba- . 

cunoscută in istorie, dela Biai!lstak sj ~~~~:O::cp=~I:::!e~ ::b~:n::~~:::~:~==;~enw 
Minsk s'a terminal cu victoria Germanilor •• _._ ••••••••••••••••• _., •• : ••••• ~~ 

fost eapturaţi ,până acum peste 400.000 Numl-re9 nOUl-lor m·lDI·slr-,' prizonieri_ Sovietele au pierdut 6.233 1 U 
avio~ne, 7.61. care blindate, 4.423 tunuri la departamentul Lucrărif~ţ publtce 

BERLIN,11. (Rador.) - Inaltul 3332 eare blIndate, 1809 tunuri şi oriental şi la 7615 şi 4423 respectiv Si' la departamentul MunCII 
al forţelor armate mari cantităţi de alte arme. număr1'l carelor blindnt-) şi acela al • ~ 

următorul comunicat al Acest rezultat ridică la peste tunurilor capturate Bau distruse. BUCUREŞTI, 11 (Rador). - mentulul sn prezenţa dlui gene-
.\lI'tl ..... I,~: General al Fiihrerolui: 400.000 numărul total al prizonieri- Aviaţia sovietică a pierdut pânii D. inginer Oonstantin Buşilă a raI Georg68CU, fostul titular, al 

Dubla bătălie dela Bialystock şi lor capturnţi până acum pe frontul aeum 6233 avioane in total. fost numit secreta:r de stat la secretarilor generali ~ CI intrea 
a'a terminat în mod dermitiv. ~ • ........ _ ••••••• • • • ••• • • • • • • • •• departamentul lucrărilor pubZi- gulwi personal. 

alest c: m;!r:a;t!!.~ ~~ Salariile. fun~tioDarilor ce şi al comunicaţiilor in locul 
• vreodată şi aceea care ~ p U b I f CI· f.- ma ..... r» te dlui gener~. Ge::r~68CU, a...are a 

~ja.t în luptă cele mal mal1 can· Il vor _. pnmtt alta tnsarmnare. JJecre- BUCU RE ŞTI, 11 (Radar J. _ 
:tă« de material de război de to1 BUCUREŞTI,' 11 . (SIR). -\ consiliului, la care au participa.t tul CI apărut in Monitorul Ofi- 1" cursuZ dimineţii de azi a avut 

.. .Toi 10 Iulie s'a. tinut 1111 conn ... mll tnp uaARlbrli g'llve.rnului, Con-I c'- de a .. i.· , . toc 80lemnitatea instatdrU alUf 
.,Sol am făcut 823.898 pl'ÎZ&nÎen de miniştri, s~b preşedinţia. ~nw.· sil!ul ~'a 000. p.a~ de pro~lem~l'· Instalarea dlui ing. Buşiui s'o dr. C. DanuZescu ca 8ubsecrB
:1liI~ cari mulţi comandanţi sa· profesor Mihail Amonescu. Vlce-I graulm, de pohtICa_.preţurilor ŞI • . ~... . d t t ,_...,~ t t Z 
~ şi OOlllaLldan\1 de divizie. preşedintele Consiliului ~ miniş de sporirea. salarillol"tuturor !acut astaZI d1m1~~ţa la ora 11 tar e 8 a _ uc;~ar amen f.(. 

AlI fost fie capturate fie distruse tri şi pre~eă;n~ ad iuta"Îm :rJ func1ioo.srilor publici. In 8ala ele C<m8ilw a departa- mu'ucii. 

". .. • • • .... .. " . .. ,,1 ' .... • '" ..... 
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DI Willklp, a dp",Ieraf: C~=:~==::"~:::':'::-::=:'::':::::~~:====::::a:=====:z~ 

OCUPAREA ISLANDEI C~INlIEIMIA ,(OIIlS 
nu e§te decât un inceput Azi, Vineri, 11 Iulie, o premieră PARAMOUNTt 

. BE.RLIN, 11. (R~o:!or) ... - Ca trupelor americane şi rămâne-o cut nu este decât un început. I ~~~.;;~rF'W""~~l!!t';<1W::~~&.M*~~~~~~~ __ M~ 
p ert oercunte poltnce am Oa- rea trupelor britanice pe insu- In rezumat r.ercuril~ politice 
pitala Rc.'C::a~::i, se ?nărginesc lă. berUneze CMacterizează situa-
fi a.atăzi ia si.nple prono8ticuri In aceleaşi 'Jercu1'Î se înregi- ţi.:z prin următoarele cuvinte: 
cu pri'Vire la situatia creiată strea.ză şi declaraţia alui Will- Statele Unite continuă să pTi
prin ocuparea IsZa;ulei~ de că- kie care a spus că ceeace s'a fă- vea8că Europa cu ocM lacomi. 
tre Statele Unite. ________ ....................... . 

Nouile simptome ale evoluti
ei evenimentelor se orient~a
ro tot in direcţia caracteri
zărim formulate eri de cercu
riJe olicioase din Berlin: pe 
când in strei:",ătate s'a răspân
dit Zel Î7weput versiunea, că pre
şedintele de consiliu al 18landei 
",'ar li adresat alui J(,oosevelt, 
aupă ce fusese informat că An
lUa îşi 00 retrage trupele. 

SooiC'tatea Na.ţionali :le Cru- Ferd1nand) etaj 1, uşa 38, Intre 
CA Roşie a RQ.ntlniel, Filiala Ti~ (}l'el<A 5-6 d. m. unde se vor Ii~ 
mi~;()ara. face un eăIJurO'S apel bPlra chita.nţe de sumele donate. 
cii.tre po-puJaţia 'llmi,"ou.rei ca. să Nimeni altul n'are dreptul Il 

d;"a tot sprijlnul :tău CruciJ JW- incasa in numele Crucit RoşU· 
şUt • • • 

Sumele de oo.ni cu cf\re "ieca.re UlCI O sumi sau alte da.run. de 
doreşte a. contribui, S6 vor de- aceea popub.ţla şi Intreprinde
p~ numai Ia.. sediul filialei în rue sunt rugafe a se adresa (li
Pale.tul Cultural (fost Hotel reci mWel CrneU Roşii., o· 

La ministerul de externe al 
Reichului, se dă ca sigur că en~ 
gledi nioi nu 8e gândesc să-şi 
pără8ea.scă poziţia din Islanda. 

In cercurile germane 86 sub
liniază cu deosebire un comen-
tariu al ziarului 1JTime~' care Dela CHsa de Asinurări Sociale 
prezintă ca o primă acţiune de Se pune in vedere patronilor ,! anul 1941/42 ,IIlă le a-plice in car
sincronizare CI acelor două for~ asiguraţilor să-,i procure în deeurs netele de asigurare, cunoscând că 
ţe) operaţiunea de debarcare a de 3 zile timbrele de viză pentru cei neconformaţi vor suporta rigo· 

~ •••••••••••••••••••••••••••• cle~~ 

Jlorlamfolul ~%U~cn~~ ca fi 
renuctal mlt'e s~din::i 
El:ltuerdlnatd 

Asiguraţii cotizanţi prin lipi.re de 
timbre cari nu ti-au vizat earnetele 
de asigurare in exerciţiul In carp. 
sunt invitaţi a prezenta Casei in cel 
mult 8 zile carnetele pentru vizare. 

Aceasta obligaţie se referi ,i la 

'1'OKIOJ 11. (Rador). - Prin
fui Konoye} preşedintele Consi
liului de miniştri al Japoniei a 
mm.t, Joi, intrevederi cu minÎ8· 
fntl finanţelor şi cu alţi mem
Jni ai gu'lHn"nului. 

N. B." află, că aceste intreve- patronii cu personal casnic. 
Vizarea anuală a carnetelor este aeri 8'au referit la eventuala 

J01'6BpcmdentuJ agenţiei ,7J. 

convocare a unei şedinţe extra. 
ordinare a pa.rlamentului ceru
tă de anumite cercuri politice. 

Rezultatul l1CA.Qf()'1' ţnh-i?'l14-

aeri nu eate CUOO8cut incă. 

illl1l1l1lllllllllll!lllllllllllll[!llIIlIlIlIlIIlllIIlIllIIlIIllIIlI~lIl111llllllllllllllll!l1ll1ll1l1l1!11I1II1II1I1II11IIIII II UlIIIIIJlII! 

LA C ~ ~IIE IMI Â Y'IHI Â IL II A" 
IIlm1MlIIIIIIIHIIIIlIIIlUUIIIIlHUlUIUHIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIINIIII"lfrllllll 111II1111II11I1111I111IJ11111I1IIll!11II111I1II1 

Un film se nzaţioual 

Cea mai super.Dă. dansa toa;r.e a tuturor timpurilor 

66 

obligatorie conform an. 92 din 
L.A. S. 

• 
86 aduce la cun",tinţa tuturor 

as1guraţilor că din cauza greutăţii 
procurărU de eticle medicinale
avându-se in vedere starea de răz· 
boiu - Casa nu se poate aprovizio
na cu aceste sticle la timp. Pentru 
acest tnotiv invităm pe toţi asigU, 
raţi!. cari pr1meee medica.mente !n 
sticlă, să. aduci cu dâ.nşii la a doua 
vel'ire după medicamente stidele 
primite ~terior. nP.nf""1 ......... ;j.,ft. 

ge la un moment dat tu situaţia da 
a nu putea satisface nevoile de 3 

elibera. lIleclicatnente tu sucle. 

Director 
&9. V. Staţia 

Medic şef 
IIJIIJ. dr. T. De,Jeu ................... 

INFORMATiUNI 
IIU1I1IIII/UnUIIIIIJKUIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIliHIIIIIIIHl 

ABONAMEl'Q'E: Pe un ar 
- UOU lei; pe if86e luni - 800 
lei; pe trellun1- 200 lei; ~leiltru 
instituţii de Stat fi inh'eprin 
dfo.rl particulare - 2000 Jei. 

--o-
Pentru Intregul mate:ial api

rut în 'l.CeSt ziar - fări semr-ă. 
tură sau cu pseudonim _ raII
punaa onma.i eL CoDat. a. Ştefă. 
nescu, directorul Dostru, care e 
ţ(l"todată şi girant r6s}1O'Dsabit 

Ultima. producţie a geniului tn 
DOUGLES F AIRBANKS, JR. 
MARGARET. LOOKWOOD, 

în 

regie Frank Lloyd 
GEORGE 

MONTAGU 

Stăpânitorii 
o fidelă redare a epocei de glorie pentru supremaţia. Tnap"",_ 

Azi multima oară: BEL AMI cu Wll..LY FORST ;n 

Feprezentaţii la 3, 5. 7, 9.15. 

HlI!llllllllllmllHllllllllllllllllllllllUlllltllllll~IUUlillIIllllllllllllIlI!lIl11l11llll111111I 

MICA PUBLICITAT 
Apare In Ilecare il. Minimum 10 CQvi 
Anunţurile in schimb, preţul dublu. iar cel., ca clişeu tarif 
ciaL Orice anunţ cerut să aperă in altă l'Ubrică decât cea 

~tivi1. ee taseazĂ dubl .... 

Anunţurile pentru rubriclle "CEftERI DE SERVICIU" 
jere) nu se pot publica cu adresa.. exactă ci numai 

Po,," R .... t-foo _u 1 .. z .... ,;. 

'I'el. 18.61 ,,D A O I A FEL I X" 'I'eL 18.61 
Tialişoara fi, str. 3 August Nr.25 -< vis-a,..vis de p~ta }tCol'Gf.lblf 

MiJloceşte vinzlri, cumpirA.rl, schimburi fi blcblrierJ. 

V A.."-I-Z.UtI DE CASE: Circ. II: La tărie, 2 cămări alimente, &Il! 

tramvai, casă de raport, 1110- casă mică m curte din 1 camera 

dependinţe. curte mare, api şi 
canal !n curte. Idem, lângă tram
vai, casă cu 9 locuinţe şi depen
dinţe, Cu bae, apă, canal, curte 
frumoasi. Idem, casă. cu 7 locuin
ţe a câte o cameră fi bucătărie, 
cu loc liber pentru zidit la stradă, 
curte mare. apă şi canal la 
Itradă. Circ. fi: Casă cU etaj. 2 
apartamente a câte 4 camere li 
dependinţe, bae, parchet, tera
co1t<i, ba:c:>n, Cl,rte mare. Idem, 

.,; h.'I'IA~4:::'-;'.....i6. ,ow--.i.:l, e"-"~ ~ 

atj. patraţi., eu pomi ti zarza,. 
turi. Idem, casă cu 2 camerei 
stradă, bucătărie, cameră pentn 
bae, verandă mare, curte şi gri. 
dină. Fratelia: 2 case din câte 1 

cameră, bucătă.rie, cameră deali- ; 
m6Ute, cu curte şi grădină, zidi1e 
1925 şi 1927, preţ lei 95.000; 
104.000. 

LOCUiti DJ!O CASE IN CIBC. JI: 
152 etj. lei 55.000, 176 stj. ~ 
65.000, 191 stj. lei 75.000. 

CN.l nouă. 4 c.anlere .i rl"'r> .... - ".~lC> >'u/S""U UUODU cu;,:; corpWl 
dinţe, curte şi ~rădină. Circ. V: de case, situat în centrul or..şulmi 
~ cll8e a câte 2 camere, bucătă-
rie. curte, grădină, lei 150.000 şi Oraviţa. 
180.000. Frcldorf: Casă nouă, 2 PREDAU urgent tutungerie II 
camere mari, bucătărie, antreu, Piaţa Iosefin. 
magazie de cărămidă, grajd, gră~ ----------
dml\ 1 li jumătate jugăr. cu zar- DE INCHIRIAT una locuinţă din 
zavaturi şi 100 pomi fructifieri. 2 camere şi dependinţe, aprClllpe 
Idem, casă 3 c9.mp.,... ..... ..!. h •• ..x. 

Pentru anunţul'Ue apărute ta acest cadru a se adresa la "Dacia Felif, 
telefon 1861. "ZORINA " •••••••• -•• -.-..... PIERDUT fotoaparat Leica. Adu

catol'Ului recompensa bună. Biro, 
AM prJfl.J)n.J~' __ .... _."'_1 ..1. l~ 

profesiune Nr. 816/938, eliberat 
de Sinciica.tuI Artiştilor D~ 
tiei şi 1 iriei, pe numele M8IIl 
Macica.ş. tI declar nul in mliJllle 

(V ERA BAR N O V A) 

supranumltă "Femeia. cu cele mai scumpe picWare" 
tJn ftlm·revlsti in care aventun, dragostea, Illuzica si dansul 

sunt io fiecare scenă ! ~ 

Cefl" şi .dspSndll' 

"E C OUL" 
zia, de cara; românesc 

IIlllIlllllllWillUUllllllUllWllllllilllllillllilllllllill 

L, Str. Regele Mihai 4, etaj m. 
AM PIERDUT carnetul de liberă 

profesiune Nr. 28/938, eliberat 
de Sindicatul Artiştilor Drama
tici şi Lirici, pe numele Ana 
Galo. n decI'8.l' nUl hl mâ.i.nile 
~1'Ar~ 

~~-----

oricui s'ar găsi. 

DE V ANZARE binoclu ZeYss 6, la 
Bulevardul Regele Mihai L NrJ, 
etaJ m. 1.6.. 



Anul XVII. 1941. - Nr. 23Q3. ECOUL Pag.3 ------______ 1 ______________________ __ 

o r il lui r ă nit ilo r n O şir i f5.n;i,mul in 
este cel românesc de totdeauna de:t~~:;:~:::~to::: prin excursU In blJjlocul naturii, 

cetAţenll nOlJtrI cart ,tim că mu .. 
eese eu sudoare pentru o baci.ţIci 
de piUne amam. 

U(SlR). - Efi 
ue.aeraJ. AllT.onesci1 a 

gara ;u. a VlZltat Ul. spi
trăn.sportllri de râ.

de pe lrontul de râ
acest prilej una MarIa 

AlltAJU~;:;"'LL sia interesat 
cum soldaţii au f'Jst 
şi pansaţt la spitalele 

frontului şi a Jistri
primilor eroi căzuţi 

pentru desrobirea Ba
Bucovinei. 
după. am.iezii d: MiA 

IIWD'~D""", vicepreşedintele 
însotit de d. dr. Tu· 

Sănătăţii 

~Ill~''''''.'''' "Saint· Vineent 
ş1 ,,Filantropia" ~ unde 

1) parte din răniţii s03iţi 

au un moral excelent; 
rănile li se par lucruri 

şi aproape !male
Alţii nu au nici un fel (ie 

au suferit comoţiuni 
în timpul bombarrla
şi pot să povesteaacă 

cu întreruperi ilogice cum au vem voe să 8punem/'~ fi nu kI 
fost luate eu 888J.C, întă.rttUl'.IJ.e Bpu8. 

bol:}evice.. 1 n pozitii d.6 odihnă aceşti 
- Ne--am luptat cu pieptul soldaţi şi ofiţeri IJtQIU. în faţa 

contra cazemal,.l;\J.or~ "pun :.mu., morţii CZ§a cum au stat în faţa 
intTJo SauJ, ium~IWu,su ,71, care vieţii: Hotărîţi. Unii povestesc 

8traiucesG fU cumţenie cearcea-. OUm au 8parl jront1U bolfevic 
fUTUe atbe d. Minai Antone8ou în faţa Bătaţului Ţiganca. Un 
este întâmpinat de un ofiţer oa- fost BtudentJ la despărţire} stn.. 
re are bra;.ut drept am1!u~at din gă din patul său: ,,După două 
umăr fi care suriide întinzân-- 8ăptămâni, dacă fes din 8pital) 
du-i mana stângă: o să auziţi din nou de mine". 

Bunt fostul avoastră lftudent Oăpitanul Basarabe8cu i8tOr1-
dela Facultatea de drept. Vice- 8eşte cum şi pe unde a luptat 
preşedintele consili.ului pune in- aompanw sa şi faptele de vite
trcb4ri ~uprG modu,lw' OWl1t jk ~pânQ; ~.,. vUpu vâml C;UTfmn

s'au dat luptele; întreabă pe dantuI a fost rănit. 
soldaţi de durerile rănilor şi ob~ Tuturor rA.nitilor li s'au distri
ţine n4te ră.spun.mri uZuitor de buit ţigări, bonboa.ne şi biscuiţi. 
simple şi de adânci. Mulţi: au cerut cărţi. Unul dintre 

- 71Greu a fost domnule mi- ră.niPt cu UD ochi pierdut, reru
nistru - spune un ostaş rănit noaşte, in suita vioopreş,edintelui 
- dar dacă ne dăm silinţă, 8că- de oons~u pe cine,:a ili.n ~tul 
păm de păgâni/' Altul spune: ~u. Se ndlcă, n Chls;mă CUVl~O. 

Chiar dacă mi-aşi fi dat viaţa CIOS şi plânge cu ochiul care l-a 

~U-m4 părea rău", Soldatul Ro; rămas întreb~ndu.1 ~e-ai !SăI: 
manescu Mihai întreabă dacă Noi suntem ~me pe BiCi !lumal 
t 1 . t t ~ Oh" ~ de cel ce au ramas ne e gnje. 
Tupee au}n r~ ~n ,~nau. Din istorisiri le tuturor aoes. 

Are. ?w larga ran~ deschf.8~ de, o tor rAniti 8e desnrind 8Huetete 
sch'tJa d~ o~uz ~ u,n braţ Ul rfl..ps eroice aie 801da.ţllor români .,1 
pe care ~l .t~ne ridwat '!' sus tn- ~i, cari au luptat cot la oot 
tro poz~ţw nematurală de 24 obiruind harbarill. bol~evf.că în oole 
ore. mai grele oonditiuni, dar cu un 

- ,,şi unde ai luptat'" - In- suflet ~t!t de iel"tf'ă. pli'1 de ~l'&o 
t1'eabă d. Vicepre.,edinte al con- iU",t4:PP1l9-n P~trle' ,1 pentru 
siliului de miniştri. }lAata nu a- Conducltorul el . 

~" ..... ~ ......................................... ~~ .... ~._.~ .............. -•.... 
tio , 

..",." 

englt2za Sf SEEUES!! 
de metode batbore 
un vas-spl~al 

şi răniţi a 
- Incarcat cu bolnavi 
fost bombardat 

11. (Rador.) - După 

aviaţia engleza. nu vrea 
la metodele sale, con· 

~"'~"IU'IU Interna.ţional, şi 
mal elementare principU 

incursiunii pe care au 

făcut-o. lerlt la TripoUs, englezU au 
bombardat vaporul spltal.,VlgiUo't, 
ale cărui semne de cruce roşie erau 
vizibile de dep8rte~ ,i care se pre
gătea si plece In ItaJ.ia, încărcat cu 
bolnavi şi rA-niţi. 

Din fericire, nu a.u fost victime, 

dar vuul a suferlt strlcăchmJ, care 
au Impledooat pleeareo. .,1 dID 
-.ooa.stă cauză a trebuit să se pro. 
eedMe la de1Ja.rea.rea răniţilor şi 
bolnavUof. 

Aceasti nonă erimă - scrle 
_"'lItI ... "~!OI~,Af' .... I" __ ........ ..a...-

gA la cele precedente. demonstrea. 
ză., inci odată.. că aviaţia engleză 
se serveşte de metode barbare. 

Dar, eri. englezil au plătit foarte 
scump acest ata.c. Din cele ,apte 
avioane care au dat atacul. şase DO 

.'au ma.( putnt Inapola la bazele lor. 
Dod au fost doborite de arillerla 
antlaerlanJ.i două de avinAIUI']'" 

noastre de v&nătoare, din zona po .... 
tnlni~ iar alte doui. de avioane de 
vinătoare din afara aeeatel zone. 

c.. podi"'';''') lu"' .... n .. WlU IBCUte 18 

Dema, englezU au pIerdut Inci. un 
aparat, ceeace face, Intr'o singură 
zi, şapte avioane pierdute de avia
tia englezi., la care trebue să le 
.mai adauge un al optulea, doborit 
In cursul anei incursl1Dll preceden. 
te, la Est de Tobrak. .... ~ .......... . 
~~~,~,,~e:,~,!~~ 

CINEMATOGRAFE 

Capitol:. • .N oapte& ilotărâ-
toa.re ••• 

~: "ZorlnaN
• 

A;'>Io: "Femei în lanţuri".' 

socială a unei natiuni. care la noi 
In ţară a stat totdeauna In umbră 
,i in 1ll'IDa marilor mişcări turistice 
ce se fac În :ţărl1e din occidentul 
E1l1'opei. N'avem noi, tennlll pe 
care să,..şi desfăşoare martul" 
celelalte actiuni de C&J'8.0tel' Pf'lcbo
tblc., acea8ti importantA chemare 
sportivi? Nu avem mijloace de 
organizare, de locomoţie MU popu
laţia noltStri nu cnnoa,te existenţa 
turismului la. noi Bau nu-I inţelege? 

Vom rlapunde urmitoarele: 
1. Nu există nicăerl pe pă:mântuJ 

Europo1 o t lL"- --.t * __ o_ă 1'~ 
mai bogatA In regiuni pitorettl ca 
tara noastrA. Da.r există multi cari 
nu-i cunosc fermecele. "Tlnen cu
n~te-tt ţara". 

Turing Clubul României are mi
siunea de a fa~e cunoscută ţara 
noastră atât populaţiei băştinaşe 
cAt ti vizftator1lor străinI. 

2. Mijloace de orga.nlzare ar fJ, 
dar populaţia noastră cunoaşte 

prea puţin existenţa mitcărlI turis
tice la noI, vorbesc de mAIA., ,1·1 tu· 
ţeleg prea puţin. 

AfarA de ciobani ,1 de agrlcul
torl cari stau etern In mijlocul na
turi, populaţia de la oraşe in pu
ţină parte cunoa,te frumuseţea şI 
valoarea naturil ee se MCbnde din
colo de viaja haotică, plină de con· 
rupţie ,1 de epIdemie de la o1'8o!Je. 
Câtă energie şi putere de muncă 

ftzlci. ,1 intelectualA ar aeumula 

De ce educaţia tariAtleI. Ia Doi 
nu este organizatA ,1 nu 1 le face 
propaga.ndo. naţioull şllnternaţto. 
nală pentru a fi desvoltatl spre 
10l08u1 aanJtar ti economlo iii lărII 
noastre. 

In Germania unde are O origini 
veche a ajuns pe cea mal Inalti. .. 
populară treaptă sportivă. Practf· 
cat de toată lumea, tineri ,i W. 
trâ.ni. La fel in Franta, Italla ti 
Suedia. Chiar actualmente In Ger
mania., d~i e!lte în războiul eel mal 
mare pe care l-a avut 'Vl'e'odatl, 
turismul nu stagnează ci continui. 
de la cele mai mici eXC11J'S1l pAnl ia ' 
cele mai Indepărtate. 

La noi .'ar fi putut face 1. feL 
dar grija fo,tlJoi' condoci.torl. 
fost numai de II amăgi şi de --il 
utA.mpira prin fapte odioue focul 
Intereselor personale. Noi cari ~ 
fi Doua generaţie de vUtor al M&

stel ~ri Ai ridlcim prin puritate " 
cu cea DlIL1 mare abnegaţie peate 
m1nele lăsate de toţi neapilaţU JI 
Inconttienţll, earl aproape toţi 1'11'&11 

străini' de Interesele vitale al. 
pa triei, pe o tNJapti de aur ti la 
Inilţimea. ehemirll nationalA " ta- ~ 
ternaţională mişcarea sportivi de 

cun6qtel'e a ~rl1 oe iIe nWJlefte 
Turism • 

AL.1JDBEA. 

!IIll1111111111111111111111tttttlltltlllllUtllltlllttl1111ltlllllllllllllllllii11111l111111111l1111111111111111111Umllll1l11ltlltltllt1111ll1ll 
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DUpa WI Ulup 1u.\l't'lWJ 5"''' *"&,1 hup.n:N." 

POLA NEGRI IVANPE'rOVICH 
in 

o d.ramA pasionantă. In !I. cărei desfă.'Şura.re va tine încortlati 
~. ~'a spectatorilor 

f'ltnA:. ~~~tQlii mă.rilQf' f Jneep'. Be~. 5-7-9. Dmn. §i sirb. §i la orele 11 si J d. ~ 

• 
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Ajutati ,~atii . d~ s.ângţ! 'freclinismul temoR 
basarabeni SI bueovlnenl car. sufera ! ~ - -

I.!~=~:::=:':'~",; :: .. ';!uşi mal" d_ oari .. ,," eslE un aesllDasm 
organizat o chetă. pentru ajutora- Pentrucă boamele comuniste, in • 
rea populaţiei nevoi. din Buco- toga lor au prădat 1,11 au devastat el dând PODOruiui român,' sigurartta 'DrODrief' 
"Vina IjÎ Basarabia. totuL In 1U'Dla lor, n'au lăsat decât 

Făcându-ne interpre1il nobilului pustiu. religii Si Dunându-I În conditia de a fi 
d-ea.le gest. facem la râ.ndu·ne UD Gospodăriile, le sunt distruse, iar b,-nevol-tor fata- de alte confesiuni 

: dlduros apel către toate sufletele avutul furat. 

~Q r:=ciJio:e !.in~~C:':!:~: SărăeiastăriIdepretutindeni,ar Interviewul 1. P.· s. Sa PAT R 1 A R'O' 
tie eâ.t ma.i reuşită. foamea bate la fiecare poarti din N 1 COD I M d t - .. t 1 

Suferinţele pe cari fraţii noştri 8asanbia şi Bucovina. acor a _ . preseI 1 a iene 
le-au indurat sub teroarea comu- Să le alungăm! 
nistă., DU se pot descrie. PrIn obolul nostru. dăruind fie. 
. Pentrucă acolo, sângele a curs care, cu mic cu mare, vom curma 
tiroaie. iar ochii le-au fost izvoare multe lipsuri iar fericirea se va 
Desecate de lacrimi. abate pe unde a fost numai durere. 

Acolo s'a triit viaţă de Iad. Răspunzând chetei pentru ajut&-
Azi insă Je--a venit mâutuirea, rarea populaţiei nevoiaşe din BucG

din partea armatelor victorioase vina şi Basarabia, ne vom face cea 
.omâno-germane. mal frumoasă datorie, şi patriotică 

Hoardele comuniste au fost si CrestiDP.JlAt'Ă-
IUllDgBt& Suntem siguri că sufletele mari 
Dacă acum pe ueleaşi fete se de bănăţeni vor fi aJătnri de ale 

preling lacrimi de bucurie. au ră· fraţilor noştri de sânge. .. -.. ' .................... ~ ... -.. ~ 
Spre un Hcord între America si Australia 

Wa&hington, 11 (Rador), -
Corespondentul agenţiei D.N.B. 
comunică: "Associated Presa". 
confinnă ştirea c~ 21lVernltl StR
!.e1or unIte mtenţlOneaza. sa pro-
,voace un 8JCOl'd între ţările OO:J.ti

lleD.tului a~rir.$l n 9i .Ac~i~ 

JCU privire la. producţia. şi expor-
~degrâu. . 

Acest proect vizează. îndeo
sebi să rezolve problemele pe ca
re le pune scurgerea fără O CO!),-
---.~ -.~~at.va.~'C u.u:crl-"'~jUr 

economii interesate a excedente
lOr de grâu din aceste ţări care 
sunt eele mai mari furnizoare 
de grâu din lume. 

Ultimele stiri "inlern~ 
BU()UREŞTI. 11. (s. L B.) -

Olreeţia vă.milor din Ministerul Fi
aanţeJor a trimis oficlilor vamale 
dn ţari instrucţiuni in legături eu 
aplicarea dispo'liţiunilor decretului 
lege recent, privitor la interzicerea 
bnportu1ni rublelol' tl B. S. S. 

--o-
BuctJreş.tţ 11 ,(SIR). - In

scrierile pentru examenul de ad* 
mitere în Liceul Militar Indus
trial au început şi se fac zilnic la. 
~naJ.u1 geniului din BuC1lI'eŞti, 
Str. Tudor Vladimirescu 17. 
CondiţiUDile de admitere precum 
şi diverse alte dispozi.ţiuni ce in
teresează candidaţii, se pot ve
dea în decizia ministerială N o. 
88 din 22 Iunie 1941, în Moni
torul Oficial din 27 Iunie 1941. 

--o-

judetele Suceava, ()âmpulung, Baia, 
Neamt:. Bacău, Dâmboviţ.&. MusceI. 
Argeţt, Olt. Vâ.leea, Gorj ,i Bihor 
se găsesc încă brate de lucru dis. 
ponibile. Cei cari au nevoie se pun 
in legătură cu mroereJe agricole ale 
jodeţ.elol' arătate mai sus. care le 
vor da concursul pentru angajarea 
mmwitorilor. 

--o-
Bucureşti, 11 (SIR). - V ()

ind să-şi creieze priIll mijloace 
necinstite existenţ&. Nicolae 
Ursulescu zis Ursuleac din 
Bucureşti, Strada Stupina Nr. 1, 
s'a intitulat ,,Decan al Baroului 
de lliov'" bine înţeles onorific că 
şi .sub pretextul înfiinţării unui 
birou de avocatură. în mare sta; 
a angajat 'lllUmet'OS personal că
ruia i-a cerut garanţii cât l11ai 
mari. 

Roma, 11 (Rador), - Ziarul 
"Giornale di Genova" publică un 
articol al dlui Terranova intitu
lat; "Vizita la patriarhul orto
dox al României". din care ex;
hagem: 
După Ce face portretul batri

arhului Nicodim despre care d. 
Terranova SWl"ÎA ~.!i .oot:<> un »ru>.r<> 

român a cărui vie inteligenţă du
blată de o ascutime de minte de 
mâna întâia se relevă tiin primul 
moment autorul continuă: 

Prima întrebare pe care am 
pus-o patriarhului României este 
relativ la sentimentul religios al 
Românilor, intrebare la care pa
triarhul a răspuns : 

- ,JJragul meu~ seni"ime)l
tul poporo..lui meu este acela al 
_~.-: r-"-~ ~IU- wo ~~., u.e: 
Reoole este cr~tin. Creştinis
mul românesc este un cresti.
nism vechiJ el dând poporului 
2"omlÎn 8i!1uranţa propriei sale 
religii .şi punârui.ul in oondiţiq 
tiP. a fi .Mfotdea.u_ binevoitor 
faţă de alte confesiuni/~ 

Patriarhul a vorbit apoi des
ure llnnorlantA E~l1ţ\V'.,.ntl1!n; reugIos asupra UU.u ..... )<L4 nalţlo-

nale a Românilor. 

D. Terranova a întrabat după 
aceea care sunt explÎ'C8.ţille fap
tului că biserica român.i este au
tocefală şi care sunt raportul'lle 
sale eu celelalte biserici ortodo
xe, - Întrebare la care patnar
hul a răspuns amintind ,că în 
toate timpurile reprezentantii 
blSerlCll ortodoxe din principa-
tele româneşti s'au declarat al1-
tonomi faţă de patriarhul din 
Constantinopole pe care 11 reeu
noşteau . totuşi ca fost conducă
tor al ortodoxiei din ţările româ
neşti aşa ct::m catoticii Indepen
denţi de statul în care sunt înca
draţi depind 'spi:ritualmente de 
Papa., 

La întrebarea care sunt rapor-
turilA hia:,:.,l"'i,..H .~ft'I~ ... __ • r""!'-1: 

tica, armata şi tineretul, patri
arhul a răspuns : 

_ .... "Ji' ....... a c> bieot-f.c:><i; H<Jfji...::,._ 

lii~ biserică noastră se rimie În
dreptăţită să participe la viaţa 
politică şi socială şi la proble
mc'lo do a.WJt<mţoi p,..,blioli ~rl1 
se desfăşoară în ţară." 

Patrial1hul vorbeşte apoi de 

~t1t.;m;t~tlt';~n~"p~ţrl~~şi 
despre tineretul german pentru 

oare găseşte accente 
moţionante. 

După aceia patriarhul 
bit in cuvinte de mare . 
-despre Italia şi Ducele 
~ni. In.trerupt fiind de, 
Intrebare a autorului 
tA~d,~ , ,,-OQ..-C ~Ull~ 

dintre biserica ortodoxă 
catolică şi dacă ar fi 
fuziune a celor' 
siuni ?". a răspuns: 

- "Raporturile sunt 
bune din toate punctele 
dere, dar nu se prevede 
sibilitatea unei eventuale 
piri a bisericii orlodoxe 
catolici a' răspuns 
fiindcă snirituhll 
îi convine mai mult ...-I;~.-
care până acum au exPd!lUJ 
ta.t..-v. caulr {'''ele aoua ~"""'.J"L" 
ti atins cele mai Înalte 
posi'bile când işi ~or 'fi 
scopurUe e-reu de rp.llli7J1t . 

cele două biserici se vor' 
tomat, fiindcă amândoui 
instrllmp,ntp $ll", ~;,;Î ... HM;; 

Cu aeeastă întrebare 
a luat sfârşit. 

In urma sueepspJor !!ermane pe frontul dfl 

Comandamenlul atmalei SOfl; 

a tteeu' la " lup 'a "de deie 
Legdndu-şi speranţa in dificultatea stlă 

terii marilor intinderi din Rusia 
BERLIN. 11. (Rador.) - Ageu., treaci la defensivă. Speranţa. lor 

pa .. DNB." dă. următoarele preei- se leagă acum de dificultăţile p .. 
zări in legătură cu comnnicatul ~re le-ar putea întâlni forţele ger
militar de Joi: mane în străbaterea marilor intin .. 

naţia in aer. atacurile lor 
celor câteva linii de căi f.M.I.'"'''''' 
şosete Înţesate de coloilile în 
de care de luptă. de camiDlllf 
trenuri, v~r avea urmări ~ 
distrugătoare decât in 
obişnuite. BUCUREŞTI, 11. (8. L R.) -

Ministerul agriculturii atrage aten
ţia agricultorilor din Judeţele cu 
Jlpsă de braţe de muncă, ei: in 

luI l-a eonda::mnat pe escroe la o 
Fiind reclamat, ieri . Tribuna

lună inchisoare şi despăgubiri ci-
vile f~ de reclamant. , 

, Dispoziţiile de luptă ale a.rmatei deri din Rusia centrală. Dar dela 
4tO"ietice dovedesc că comandamen. Napoleon până astăzi tehnica a 
luI acestei a.rmate nu se mai gin. modificat condiţiile de odinioară 
.:leşie la lupta ofensivă. In urma D1Wi este vorba de dificultăţi, ca 
succeselor germane de pe frontu1 reţeaua foarte redusă de şosele şJ 
de Est Sovietele aU fost silite să starea Jor proasta, ele constitue un 

In acelaş timp trebue să II 
seama că trnpele germant 
trate cu un echipament t.1m,~ • .!Irnrlil. 

, obst&ool tot atât de important pen· 
~.,._ •• " .•.• ~.-.::.=-.-.~.:: •• _ .. _ .• -.~ ... ~ • .-r: ...... -,._-_.-..,~ .. ~ .... ~---~~-_-.:.:.:.... tro cel ce se apară ca şi pentru cei 

Colaborarea inlre marinele 
ee atacA. Acelaşi lucru se poab 
spune si (lMn- -t .. _ .. .1.. oX,1 .,.,~ 

rate. 

celent. au putut Jlfrihate 
enonne. 

In a.ceste conditiuni se \'1 
"",d",~ III zuele ce' vm Md 

tăţl1e marilor înHnderi din 
Rusiei sunt in df'favoare& Dar dacă at&.eanţii - cum es~ 

ea.zul acum -lJi-au asbmrai: .14'0_1. 
1 _________ :ySI_""'-'"-u. s. A ..sl Anali .. i - tum a capul cii 

tHURCklLL - inseamnă. răsboi ~onlra ~ 
WASHINGroN~l.~!.~_a!.~~!măsu!Lăzb~;~ ~.~!}d~.!-~"'Wu' ~;~T!!IR!· ~IL!E~I!· jT~E~R~~N~· ~ 

{)orespondentu1 agenţiei .,stefani" potriva Germaniei. fi autorizs.t să deelB.:re rizboi. 
anunţă: Senatorul democrat EUebder a P~lntele Roosevelt nu poate 

Cerând părerea membrilor eomi- afirmat ei această colabora,re ar lua iniţiativa în astfel de chestiuni 
• • .,f duce la intrarea În scenă şi a Ja~ 

5IUnii marin~l ~. ai senatului, agen- fără consultarea congresului. Şi poniei. 
Pa OOhSta.tă că cei mai mulţi sunt este foarte problematic dacă COn-RepublicanuJ Wiley a declarat 
impotriva 8ugestiei d-lui Churchill v d- _li'. l ~ gresuI "1' -al' da CODSI ...... <ima- ntul. 

~icby.l.l (~or). - In Legă-, BERLIN, 11 (Ra.do~), 
tura. cu comurucatul din Ankara Ambasadorul guvernulUi 
afirInând că guvernul tarc a de- Ciungking la 
el arat gata să se însircineze <lU Joi seara Capitala V",il'hnllUl 

reprezentarea intereselor Fran- uni alu! 
ţei la Moscova, se subliniază. din ~ cu pe~n ruJ 

ca au. ce edoM Dote se vor spri- ~ ~.,.... 
ea marine le Americei de Nord ş; jini reciproc atunci inseamnă o Senatorul Wheeler a" declarat că 
Angtiei să colaboreze strâns. participare activă h. rG",boi pentru daoĂ p~tel<> o .. iu.,..--, ..... popa

Printr" Mluawrl părerea una- a.cea..sta insă, a adaup,at el, trebuI' mI american asupra acestei ches
nimă este că UD asemenea act ar să r~ pr~ată €te o cerere făcută tiuni s'ar lovi de un nu categor·e. 

sursă ofiocială turcă.. că.. dimpotri- 00. Se afli ca ambaS8d° 
vă guvernl:l tUI'l! nn4'>l:lto dispus va d_ in Elvetia unde va '~:tJll~]1 
să facă la fel în ce priveşte re- tepta. să. i se p~nre o . 
prezentarea intereselor sovietice fa.vorabUă spre 8 se înapoJJ !I1I1'!iAri".4-

în Fl'2.:'lIţa. Citrngking. via AmeriC1lo 

i,. 
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