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li vremelnic - incepând dela
SeptembrIe 1941, "Ecoul" a fost
,olt Il treacă dela apariţia zll·
:1. la cea actllall: s!ptămânaIă.
I apare In chIpul
acesta până"l
dJl reorganlza,
10 primul rând ~
apară In tlpografleproprle, si
I mal flm trtbutarll
nlmAnula şi
discreţia nimănuI.

~

acli de 17 ani .Ecoul" trăieşte

Illal cu concursul cetttorUor si.!
care se află In prezent In a'!laoe totalitatea lor De front te un Indiciu puternic, cA la relUIIrcerea vltejlla"f din război, tot
I sprijinul lor şi cu hotllrlrea lor
)111 consolida acest organ de curomânesc si fie ,1 mal dâ z ,1
, neinvins.
j,Ecoul" - ziar oţeltt in necaJrUe româneşU - nu piere I
;.Ecoul"" cotidian de mâine \10 penele colaboratorUor sll care
jllta. aZI pemru relac<:rea nO~aTe·
k etnice, pentru dezrobirea tntre~lui pământ rom'nesc !şl va
ha rolul său distinct, In contlnu'fel In de:t:baterea ,! rezolvarea

Vum

il

Eroul c3pitanAlexandrn Borcesco
Vă ro IZ s'a veţi griJă

Depe front ne vJn, zilnic,
desp1"e fapte de arme stră
Ioane, .avar,ne a " I . Iii01UIU Plină la Mareşal, de către bravii
noştri osta,l, care scriu şi de.
astădlltii,:o pagină cum nu se
poate mai frumoasă ,1 mai im.

Pământ 01 mă

veşti
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~Din .crilJo.re. unui soldat
'mit - r!ndurl ne care le trl~te sollei sale şi celor ,ease co~Ia,i tocmai tn Moldova lui 'fsprlndem ,1 azl ca 'ntotdeauna,
tJuşlrUe oşte.nulul român, leJ!at
~.in lanţul tradiţiei neamului nos~ mal tntâl.,~de, dator!-! cltre
l~ră I
.
·.Dragă It este famUla sa, il e dor
dânsa şi de tot ce formează el.
• nuL său, CU hold"l, grădini şi atlmale - şi pânl ,1 pentru câine
~\mete o vorbA de grijI - Insi,
/1 presus de toU şi toale stăruie
11~dul: ~sl se relotoarcl pe front,
'1 fie bltut dgşmanul, ca pe urml.
)p.!i toate suferinţele, să De bucu·
'l\m. Li Hnfşte, de alti vlaţllt .••
lCam astfel fşl Incheie scrisoarea
;"idatul Nlţă Apostol, neuitând, In
~~IUmea de sfaturi ce '-le dă so-

t

,_fi _~19r ,,.~ ,J.l:U .... ILwJ g~ Euo .... ~ lo-Jl... ca ,1 cel doi copilaşi - ' dIn
inel - pe care 1 a ajl1DS, tn Sep~mbrle, TArs la de ,coall, să-I dea
"'1 carte" ...
fi $1 tol In

e .... ,1 .. pl"tol~, ..old.. -

l l ..

:u rezervist

Nit!!. Apostol scrle şi
1. versuri, ce-a
simtit el când a
.eeat de-aca!!Ii, InUtulându ,t poti.a: "In ziua plecărII",
; Reproducem trei stroie
dtn.
a 'Insa. căci sunt rânduri rupte din
. tetul unul om slmp'u, dar care
>E?lstallzeazil, In 'Cuvinte nemeştekglte, 8lm~lrea htl hotlrUl de Roe-ln treaz de datoria ce are de
t~pll~lt:

~

"Eu n'af plica de ldngă voi,
Dar pZle la datorie
Md cheamă Ţara la rdzboi
Sa apăr de urgi#.
Sd alQrs/ăm cu mic CU mar.
Să trtlctlm p"şlfl

Prut
sa baffnt oţttl• •tD"krw- _."
Să luăm lot ce·am pillrdul.
Să

t"cem Nistru In faro lor

Să.i tnecăm

i·

sa

flJ.t

I)oslol

In marI'

nu mai calc, ac"f popor

va trtIi .ub soa,,".

Nlul l'ua [,Ol, .""...,.& • Jt>t ...l

,I-a spu.s focul,
el o sl-l fie
:etltl scrisoarea, Inainte de trimiterea el la adresă - ,1 de către
Iln ziarist - ,1 n'a fAcut poezia
pentru a se numi poet. .• El, Nit!!.
A.postol, e unul din mulţimea eroici
:le ostaşl români care-şi dau, firi
prec\lpeUre, şi vlala pentru Ţară,
Neam ,l Rege, gandlnd elia urml,
iacl el lşi hce datoria Ţara va In~
~nge. Ţara va fi mândri de fUI sil
cel care rlmân, el ,1 al slU, sau
"\al al sll... vor trăI mal bine
, rrumea In sus, In lara noua,
':lUA şi IntAritA I
sI ne-ajute Damnez:eu, frate
lOstoll
DU

rastă-sa, ~ândlndu-se

~on.t.

1.

ştefAne.oa

vească odată

Nistrul .••
Splendid. dar emotionant ta-

Ulu ..::. IIUI ~eUl' •.• 1.1111T SiI. !fu"",
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cA lufletul (a făcut - o paud
Inngă} ... va 'rămâne dea pururi
aici, de .tufă, In răsărit. Şi-a
poi •.. a mal .pus odată = • TUN-

Imaginaţi-vă ...
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răze, din Jud. R.-Sărat,
căpitanul Alex&adru Borcescu

innmicul, e un

.1:
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căpitan... tânăr,

'Viguros, desbrăcat de 'Veston
,i cu mâneene cămăşi! sufle..

a murit .ub comanda unui fiu
al Banatului, căpitanul Ilie
Goşa. pentru dearoblrea Baaa·
rahiel şi tzbâoda Crucii lui
Christos.
.
A căzut luptind fără ~ind de
retrageu.
Impreunălou alte 8ut.
...:1._____
pe rănile sângerânde... pămint,
pentru a.,i opri sânl!ele ee
curgea dia Ilbundea,ă din dOUĂ
răni ce avea in piept. Nici un
mOlDent nu .'a gândit aă pri.
mească d fie ridicat de bran.
cadierl. Dorea sQ meargă tol
rui .omanda se .l1a=
inainte 1 Voia să urce incă o·
Clata coama Clealulul, Cle unCle
tt ••• Vă la., d·le capltaa ••. Nu
mi-am făcut decât datoria 1.•• 8e dădea lupta ,1 să mal prlII~

~un...

.,.0 batetle de tunuri tn actiun.e.
1.a Un Cun, singurul care a

Fiu de

eate. E cu o mâni pe codita
trăgaclului, Iar cu cealaltă işi
apasă pe răni, să lerăcoreas'
că. pe riod ..• pămând prolllpăt
din glia Jui .campă, ce le furişează apoi, printre degete, îa
II.. t<\t"Anj\ Imblbată
de .ânge I'OŞU ne vneaz - ca·
re .trălaceşte mal frumos ca

fj.a...........

..... 1

rublD, in bălaiasoarelui uDui asfin1it de Iulie, ..
; Aşa şUe li moari un Romb
pentru desrobiraa moşiei atri.
mo,e,U 'II pentru gloria Armatei Române de acum, de

UD

_&Iao .,1 d.

.o,d.......... 1

Nlkuovidan
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Slptamftoa .lIiUtar8

Torent:·de arme spre:·Rnsia1·

"Trlmiteţi-ne
imediat şi

arme şi· material da război, dar nu abia peste un an,· ci
nu în cantităţi mici t ci în masse şi fără întrerupere!"

Aceasta este pretenţia clad şi
categorică pe care Stalin a pus. o
şt o pune neincetat partenerilor
!lăl Churchill ,i Roog~velt. Tot ea
a format şi miezul convorbirei
Intre Churchill şi Roosevelt. Tot
aceasU. pretenţie este arcul resortulul care a pus fn mişcare atacul
enJllez Impotriva Iranului, al cl!.rul

zuim puHn In mod absolut obiectiv I In Intreaga tari a Iranului
există o sJngltră legătură de cale
ferată, care dl1ce <lin Golful Persic, Peste Teheran- Tebds, spre
Rusia. O I!ale ferată cu o singurI
pereche de şine, mal mutt de 5
trenud pe zi, incArcata cu material de război, nu pot străbate a-

A u sosit răniţii,

I tod

şi o organizaUe formidabilA,
ceva după modelul german .. Todt".

doamnelor
I
I

P enlru aceasta e nevoie de multe
Iute da camioane, atellere de repnraţie, statiuni de benzină, hansmisU de ştiri şi informaţiuoi ,i
posturi de supra.,eghere. Toate a~
eestea nu pot fi scoase din pămănt. ŞI inainte Ca marea operă

Am admirat mult cal,goria fir
Dur câtg ştiu să sirdgă forta
h,mei CI in,o/ese ţToismul biitbtl- . &uJlttftaScă pentru a ,. inălla d,aţilor pe Iront, ca auiilfoar,. 10ră Illpm clip.l?
de caritate tic.
Indatoririle căt" Palrle nu
Fiinţa lor toată, • slrii.biitald dl ind,plintsc numai pe front.

,ti

pllL.l\';IJla.l ~~tv
J~ ... ~Q. y.L&.1
O.-A 4 l.,at U..,.,l.o .. e1...Ie._ -td"'6lC. -'4.4-""",_1 dl...
-x,- 'fl .fi ,~o".~ a.i~.eoIl..... I..- .. _.0.",16· ~ft,"""6. U rar"- pu.trrl. r.lff fltffj.,€ţ~ Iţy,.- inJnJ"
.r~f-Ju.~u,.# il. ~~-'.t-c I"u.t,-i_, ... pol
legături directe din Golful Persic cauza lipsei de material rulant, cu toate greutăţile sale, zăpadil. şi li-a o adepo.ratif comoard d. pa- 'nd,plini cel mai bine In spitale.
spre Rusia. O forţA covârşitoare a vagoane, statiuni de apă şi dr- cheaţil. de un metru, frigul cel mai triolism. DaCfUUJ brarJura ior SI Aşthtl fi,core spital devine un a.
reu,it să duel la indeplinIre ace· buni şi inainte de toate locomo- grâncen din munţll Caucaz, ale "varlă lângg (1 bitrbattlof.
af!I)ăral itonl pentru lemei.
a,til. loviturA mAr,nl. IranuluJ tlve. Din . Golful PersIc pânl la cirul fntemperU au cauzat. in rlz·
Dar asem,n,a fi!mei Bunt pUfin,
Ac~Io şuni dureri mari de alinnu-l nu.1 rihnAnPR ulmti' A 1tceva Tiflis un astfel de tren de marfă hoit,l mnDdlal. peirea un". tntre~t fi , .. IG/G oN)i.mul!•• loJI' "41 p/~ţl'1'h '!'fI
Jipguri m ..1i. t1~ Implini/.
decât capftularea. Calea mult do- fase cel puţin 4.săptămâni. Conţi- armate turceşti. Teate celelalte căi smerit iQafă v~ner(jli(i noastră.
Dacă fiecare ,i-ar line bilanţul
rită este decI liberi. Acum poate nutul său DU IiluoQe - cODslde- poslblle poate pe hârtie ca spre
Mă gândesc lnsd la cfl,aIfJlh, hrplfl'lor de binll, S'ar şterge mali.
d. curgă curentul, acum pot dr- rând punctele de vedere moderne pildă p~ste Af~anistan. T~[kmenls- fimtd, la mar,,, multime a "un9i.~ lat:rtmi 'şi s'or alinia atât,a dur,Ti
cula trenurile, coloanele nesfArşlte - nici micar la echlparea Inltială tao, la est de Marea Cs.spică, sunt ZOT, fntrebându-m.ă. dacă lşi tDe tU Iărd d, glas,
de camioane şi pot zbura ulo- a unei singure dhrlzU de Infanterie, aumal iluzii din caUza enormelol" toat, datoria, ", eare o tmpuni1Doamne/or. carII IIă plimbaţi p'
anele de transporturi, toate Incir· fără a VOI bl de O diyJz!e blindate dificultăţi de teren şi a lipsei. ceasul de Iată? .
strd:d gătit. in aceste zile mari.
eate, până la maxlmul de capad- saU altI formaţie mare, motorlo aproape lotale de popula1ie.
Fieca.r. ao d~şilu" un ,.0,1 în t;:iZi. oii mângăiat cu mâlta voa,lră
tat~, cu arme şi cU material de zaU. La aceasta se mai adaugi
S'ar putea spune apoi, el toc- căminul lor, căd ch,maT~ll 16hitt~ c:aUf,lată, fru.nlea arz{jndă d, !I,.
rAzboi. Nu lipseşte deasemenea faptul, el echiparea Iniţial! are 1& mai acolo unde calea ferall şi şo- flsl, multiplă.
btd Q unui şoJdat din Cili car, umnici carburantul, filndcii izvoarele importanli:i. micA. Totul deplnd- selele nu mai sunt suficiente, ln.Aeeslea in.5d. sunt nevoi. pirsO· pl. ,pita/el. noaslr. ?
de petrol din Bahreio, Batum şi de aprovizionarea şI refmprospă- tervfne azi avionul de. poverii. şi nale, pesl, .le ,uprtJpfllltindu.(j1l
Aţi odul aectia o vorbă buntJ,
Mossul sunt In aproprlere şi stau tarea neintreruptă. lranul posedA rn . escadre:e grele. de transport vor niVoa, P~triet, car. iMra in do· 1) floar" o figare ?
la dispoziţie. Astfel problema fal- parte, şosele bune. Acest lucru reu~l totuşi s1l. străbată, peste Iran, m,niul .pirUugUtiifit. ţiI jflrllit.
Clite ati e,tit o cart. la cdptJi4moasi este deslegată simplu şi trebue reCllno.~ut. ĂsUsl exist!, calea spre RusIa. Dar nici ChurSunt "'flţl. cari •• cred achittJI, luI uhui osta, r~nit, alungându~l
Umpede Iar Rusia care nU tn~devlir, O ,osea bună de auto- cMII, nici Rooseveltnu sunt .caor;o. datori; 'ncudrtll'ldu·.e clip,ze d. mohoTloIă a ,pilalului 1
duce lip.! de oameni, ci de atme mobile pentru deseongesUonarea ma tor!. Cei doi .ar trebui si fie doar la .. C,ut'ea Roşie M .au alt.
1
I ,i ma,lni - este salvat!.
*i Inlocuirea Bo11 ferate pest. Te- foarte mulţumiţi daci. - el ,1 In- . soeiefăţi de bintfaCfrf.
Sau fnr,gi$lraf dll$igur mu It
In teorie toale aceltlt socoteli heran şi Caucaz spre Rusia. Intre- dltstrl. lor de rbbol ar reuşi
E mult prftJ putin, pentrucă fiII- fapt, frumoase.
supt bune. In practiclliucrurile au , ţinerea permanentă a acestei şo- s! copstruiaiicl mAcar atitea apa- " caTl are un trale, părint" 101 sau
(Continuare in pag. 4-a)
lu,a, totu,l. alt aspect. Sa C'hlbsele va costa multe mU de IUcr!(Conttnuarll In pa.g. IV)
lubtl pllll!at pe front.
Miu..... L.".
iI:J\,;Uj.1
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Mirajul

Libertăţii

Fragmente din Cartea despre
1J

Sfârsltul celui de-al XV.I.~lea
veac .•.
Imperiul musulman a depăşit de
mult deja intinderea visatA acum
trei veacuri de Osman Iotâful. Se
apropie de apo~eu. Armatele padlşahulul lşi poartă semllullel. din
victorie In victorie, de departe,
dela marginile persice, până pe
meterezele Budei ~l până sub ddurile VieneI.
Cine si le fi oprit?
(Regil cel mari şi preacucernlci
al Apusului creştIn au trebuit să
se r1l.sbo!ascll. indelung intre dânşli,
pentru O seamă de cuvinte ale unui cllugăr din Wittenberga. Era
mal Imperios de urgent sli slârpească pe cel cari nU se Inchfnau

t

C.

lI!'iIil

răscoale"

de Ion
NJl4 Acătre ne·

de cal •.•

inghiţi, căci

v'a

O<OJ:J:IET" yl._ .,0 _

--

duc o Donă fală vitejie! legendare f:omâneşU.
Dintre Dumero ..ele pilde a
d.mnă d. Inreg!strat ,. aceea
cum a luptat ,i a căzut căpl
hnul Alexandru Boreescu din
Artilerie (cu ochii la inamic şi
lră2ând el lnauşi cu tunul, indeplinind toate
funcţiunile ce·
I. ...... .-._Ii.l .. _
.- •• L_ ... ..a:__
_ ____
mai erau, toţi căzuseră IDaID~
tea sa) .•.•
Căpit8JI.ul Alexandru Borcescu, a murit imbrăţişând c.mera
l!tnlti'rl ce .a urma, a tuturor de Incătcare a tuaulai său
f'oblemelor noastre n3 \Ionale ,1 ecumpf Ipunbd, căpitanului
mal vechi, Ilie GOŞa1 sub a că
~Iale,

r

Iii datorie'

şi il liăzut·

IUlItat

Stoia~Udrea

in aceIaşI formă Dumnezeu.lui comun, decât pe cel cari, - oameni
cuminti şi de treabA, - şi-au adus
Dumai decât cu dânşJl un Dumnezeu noU. al lor, şi In afarA de care
ei alllt! nu vroiau' să cunoască 1)
Una dup!l. alla aU că:z:ttt barierele din faţa cuceritorl!or. După Bizanţ, Intreg litoralul sudic al MărH
Negre. Apoi, mai departe, linia
Dunlrii. toată Dre~pta. Şi Intr'o
bună zi ti cheia Stângei a fost sfă
râroată. Act, la strâmtorlle Dunării
de jos lupta a fost R:rea şi IndelungatA. ~)a intins peste frel vea·
curi aproape. Totodată a stat de
strajil. la această. poartil a Europei
Centrale nobUimea valahl a Banatului. Nu a fost noblllme mal'e,

s&!!uctt~. pompollsl'.· 'N 1:1' ,. ~âfost . '1
nobilime mIcă, .sAracă, a crescut
deadreptul din plugăde t din CllezieI şi până la capăt fi rămas ma.l
aproape de solt mal legat!!.. de sat,
decât de cetate. Pe cei cari s'au
laă.lţat din rândllrlle el l-a şi pierdut in masa nobilimel mari ma~hiar.. A fost o nob1lfme care nu
a făcut prea mult sgomot in Istorie. Când au veoit împă.raţH sau
căpItani vestiţi, cu oşti mari, sl se
bată cu turcit, şi nobllIi şi CnuH
valahi şi-au luat armele şi steaga.
rUe şi-au pornIt, de oblceiu
l!.<Im In. llvan~ardă. DUDă rlzbol.
impăraţll saU căpitanii mari, vIctorioşi saU mai puţin victorioşi,
"au incheiat pace şI s'au dus cu
oştile de unde aU venit. Iar cetale
valahe blnAtene, câle aU mai ră
mas. s'au lotors şi ele acasă - ea.
să se batI ma.I departe C11 celele
de prădăclunl şi lovazlunl turceşU,
veşnIc
prezen te Ja Vunăre. .t'anA
când a venit alt ImpArat, sau alt
căpitan mare, cu alte oşti. Ăpol
iar au pornit Ja război, şl farlşl
s'au Intors acasă, sA se batA mal

ltel'8l'.... "~~mer.~~."" 'ln~-o

•..S\ll.hmund Bli\hoty.
prind..pa,J.Ardealuhd t caută preluUndcD1
allaţl pentru' 8 porai r.l:eboJ .mpotrlva turcilor, cad Incepuserl deja'
.11. ameninţe şi subreda independenţA.
a principatului transHvan. Poate numai ca Incercare. pentru a verifica entuziasmul vlHorHor săi aHaţl,
când rlzbolal proectat ar fi deja
IUflt implintt. tsathor." om cuminte,
B.- gâlldeşte la o formuII ca rAzbohd cu turcit si exlsle şi totuşi
B& nu-l fl inceput Inel. Prin omul
alu de Incredere f Georlle PaJaticl,
plll atunci ban al Lugojulut, Indeamnl la răscoal1. pe românii ,1
DihbH din părţile timişene, despre
gul uşor se putea presupune cA
DU vor a,tepta prea multe Indem*
nuri.
Desigur ci. 1. sfatul şi indemnul
hAnului lugoian, captl valahUor şi
al rascienUor trimit o deputatlune condusă de Vladlca rodor
~prOOabll al lnaullIl, Sllli PUG"" "1.1.",,
{lI Lipoyei) la Sflll!mund. care tI
prlmeşte foarte călduros. 11 aslIroseascl.
Trebue fAcuti!. o Ifteer~lrl:! Il'1ell guri de tot sprijInul slu, Iar la
(Continuan iti pal- 4-0)
CronlcarU vremU.eriu anul 1594.

trei
veacuri aproape. . -~o""· , ••C;"""'<e,{,,,",
Acum la sfârşitul veacului al
XVI-lea, pe turnurile cetăţii Timl,oarei scânteiau aemUunele deja.
Până sus. Ia Mureş, şI mal departe
pâol dincolo de Buda, toate cetAţil. ,t tOdte plmânturUe suot ale
SultanuJuL Doar o miel parte a
vecbiulul Bao!l.t ~eVerhH;'{Ull illrul
Lugojulul şi al CHUî18ebeşu!u!, ,ii
Ilberil. fncl, uound .ub aTipUe
prInclpatulul Transilvl1fl. Nobllhnu
cea maret cea maRh~ad. a plecat,
.'a refugiat; !l'a dur.i pel'itrti ioh
deauna de pe olmâlltlll aceasta.
Cea valahi, md lei4ţJ dt! p1mfint.
a rămas, e a(li inuu. Dar lilîuaUa
el e eXEllp~nnUI.. Pentrli .UlpAo{"
ton ea nlel nu nlstA. In impl1filţla
Sultanului nu @xl5tl nobUime
~htauri, Toţi lJeeredifii'doşH sUnt
supuşi i!'gl.lI i ratele.
Şi astfel f0t'1ele flobUhnel valahe
sca<1 (lin ZI In ZI! îlQ ImpupDun
toată existenţa· el e pe eulQ si !i~
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INFORMi TIUNI
Cum ia filD. a UD .I mmuzica !::I~aiil~i:~~ 'C~DO",I.I
i
;·;!:, Ci:b::~i 1_=
ft

\J

Co oIguranjl cl .1>lI.t.rol

10r_I:1 mod c....c.lI • •1 lreb.lel cI.1 c•••trult p.ntru ace.t SC'p, 1.
si găseascl o muzicl adecuati I care esle spaţIu suficient pentru o
conţinutului şi evoluţiei Imaglna_ orchestrA. mare şi pentru un cor
tlve, ş' anume sit compuoa astfel' orleât de nllmeros, 'Il a cărui acUmuzlca, C:l gamele acestea sA. c()- ; stiei poate fi modificată dUpl tre.
respundă la secundă cu desfăşu_ i bulnţe, SUlt reprezentate pellcole.
rarea petfculel mute, cODaordând-o ' le ImsRbaUve, destinate slncronlastăzi, ca ~11 nU nu existe nici o zărII. Lur~ta u:;el astfel de "flldbc:repllnfli. Intre forma muzicală m!rI" nu e mal lungA de 10 mlşi fIImlsUcA propriu zIsă, Cum! nute. Compozitorul flImulul, care
mult mai grea este rezolvarea a- ! In ruajorltatea cazurilor Îşi dirljea.
I
I
fiiI"
~area
Probleme, In rândurile ce urme a- cestel probleme aluncl e vorba. zi sf ugur s ncran
~t
1 muz_ca
-t ca,
tit
zi, vom fncerca sA o fel' Im ce O· delmpodoblrea unor scene de joc. li va ncerca ma 1 1n t a pr n ca eva
ruJul, o ImagIne asupra deosebit Ad, reglzo: ul doreşte sA. albă in ; probe, slncronltntea dIntre imagine
de compHcatulul drum, care este unele cazuri O IntArire a atmosfe- 1 şI ton, trecând apoi la Imprimarea
x
urmat d e t On1.t1 muz 1CII I, In t o t rei prin muzIci, compozitorul iilnd.1 d e fi n itI Ve>.
,
timpul grele! munci de reaHznre obligat să Incerce, ca pe deopar-I După ce au fost developate su.
a filmuluI.
te sA reallzeze aceastA atmosferA netele
imprimate ael, copiate,
Compozitorul de filme va trebui prin Impresii mtzlcale, pe de alti ascultate şi selecţlonate, se poate
atunel când alciUueşte planul unui parte îosA, si nil dimInueze cu nl- trece la ultimul capitol al reallzăUlm, dupl cetirea cărţU de me- mfelc dteţlunea dlalogorllor. O rli filmului. Munca di~ această e·
traj (care se ocupA cu partea tech- muzică foarte impreslonlst compusă tapă se compun~ dintr o ţesă,ură
nlc' a rulărII), si Imparti Inainte ..{ Instrumentată se va dovedi In de rea, Uziel artistice ,i tehnice, aII'
..
I t u~ compo~
d ..... {Srupe
mSJ'orilatea cazurilor ca Inul:I!. dl că c 1n ata z Isn1 m.,x
d e toate munca sa, t nou
~
d
t
It
t
xtu
ă
pr Ine Ipa1e. 1n pr1mU1 ran , n com- zabUă, Pentru el mal târzIu la s um, .. smes ec.. r • 1 re b uIe s ă
poziţia acelor părl1 din fUm, care "combinarea" dintre grai şi .... u- ne imaginăm spatiul unei lnc~perl
....
de di mens1un Ile une 1 s ăli ttJ IlJ ocIl
sunt prev1 zu te In car t ea d e me- zică, se va aril.ta cA culorlle inlenII
1
1
I
rr f t
traj ca t mag.n or g na e, C01'(>9- slve ale orcneslrel moderne, chiar de ci nema t0sra,
n care se gă S!SC
punzând tlmpulul de rulare pro- dacă ar fi atât de adaglo exprl- toate acareturile necesare ca, pan·
" t I d Il
ând I
d
tii
rf f
1
bl
pr I11 Z IS, ŞI n a
o, ea r
(1
mate Incât să nu deranjeje dialo- za e proec t , me 5 8 onu, ca na
acea parte a fUmutul care se o~u~
I t i
1 ât d
din care se proedeaz! lmagtnele
pl cU muzicll de Insoţfre S!l.U de g'l, ar suna s ran u Ş c eo ată ele. In locul nenumăratelor şlrurl
completare
lIustrathi!li.
Primei chIBr dlsonant. Este deci nevoie de scaune, sunt doar numai :câtegrupe _ clei numai aceuta poa- de o ludrumentaUe mal gingaşe va scaune răsleţ~, pentru colaborate fi Imprlmată In atelier In ace- şi mat transpjrentl. Cu această. tod. Sufletul întregei slB este
la, timp cU imprimarea lmaglnelor ocazIe est. reţInut faptul că, su· I "Masa de amestec", o ustensllA. de
_ Il aparţin, mal intâlu Lfedur!le netul acoperit şI neutru a unul 1 dlmer,s!untle unul birou mai - WOlre
filmului, cari sunt cântab·, de In.trument de cOflrde. este tn ge- , de acrls, cu ° scrie de butoane.
exemplu, de protagonIşti, apoi mu- ger,a,l mai favorabil, penh'u .','. ames- !. fntrerunli.toare, aparate de măsurat
de...-at c01or It il1 fn be~,
1 ga t ti I li1 sunetul ..şI t=mpul şi In, ă Un număr
zica de dans sau de balet. Orches, te c
"nlel
d
I
..
tra exeeu:oare trebuie să fie per. 1ns tru m.
or e Il am...
1, foarte mare de şuruburi, lămpi, şi
Dup i cum se ve d e df n 000 ti V;? 1e ', câte altele. Aci este dată posibll!feel inltlată asupra tntrel!ei aetluI t I
I
nI. De o bucati d,~ yrfme, se pro- enUnera e ma sus, sarc Da muzi- ( latea de a proeda slocronle peUcedeazli Insă, (lin caUza marelor ~lw~_l_1 ~- ~-,- ,,----, _t.o. • .J_! eU'1i .Ii Up' ........... 1 .11.",,,0_ (~.J._..
poslbllltlitl de Intrerupere, dtn uşoară, Cea mal Instmnatli şi Inai t mal multe benzi muzicale, dlalogacaUza acusUcel r.efavorablle dIn de neevltat pnmlză, p: ntru toate ; te ş! cu dIferite sgomote). Aci
ateiler şi a t4reulăttl Hdrlt mlcro- aceste categorII de muzicii, plasH- : poate fi rerllementatA tăria suoetu·
!ii
"t
d
f
....
{onulul. (de exemplu. interpretul COl es e eoor onarea per ~ctll in, lul şl c"racl, rul tonull1i. Iar ac€st
care cântă, este silit sll. se mişte tactul scenariului de film. a tutu !, amestec sO[lor poate astfel fl lro·
rl
I
fie
I
..........1..... tlmnl. la Inretflstrnrell
ror ... ume or m~z ca e.
ompoz to' : nr!mat pe o peliculă nou!. NegaU·
Icenelor prin aşa zIsei\'! ImaginI rUI ueouu:: aec.,
cu
\Oale IDgraa:"II
t
" vul rezultat din aceasta operaţIUne
.Play-backU , Pentru ci ImagInea ! Ile I mpuse, Sa rea Ze7e eza rit- rE:prez!ntâ prodllc,l.a definitivă a
-1 tonul sunt Imprimate tnlotdea~ fii
tunlui muzical cu Intreg ansamblul lntrerlll m.uncll premerrlătoare, dând
"
1 I tuU t sau ver bIt sau şi In mal !>târziu. copiaU &fmpreunl cu
una de 2 pellcule distincte şi cU
mu
tu i
i
două aparate diferite. şi pentru cii. par e mUz ca •
Imag'nea, ('opla teatrală, pe care o
dHtnltlva copiere comun! II. peUcuPasul următor pe calea deflnitl- vedem lnc'nematograf, sub forma
Iei ImaginIlor şI a celei sonore,se vlirti H1mulut este cleei slncroniza- fIIml1lul muzical atât de apreclat
reaHzeazl !abia In ulUma etapi a rea muzicalA. Intr'un atelier sre- de cfn"HlH cU gust. (UTA).
fluTlrli fIlmulut, aolel la. constru- ~.,.,~~~~;t"~~~~~~Ari!rlt
Irea copiei teatrale, se. __ poate a- - ._--~~.-- ~- _C~
~
pllca şi olstt:mul •• pl .. y-l.l........".
Ta-.l-l-. da'
petftt' .. "'0". Ll~1l1-ŞAstfel prota,:!on!stul cântl!. mal IntI". ,
~.u 4
.u s
tâl compozllUle Intr'l1n atelier spe~
noastră.t
SU'ftt
ca
W
v
oU
1 1 acustl c, cU acompan1amen t 111
adecual, - şt anume În anumite l'~te
cazuri chIar cu o orchestrA mare,
CI
1
Ilol
rlJlCa ŞI aga
care In atelierele de decoraţ{unl,
!~-~';;;:rf~~~~.~:~st.~~....~:..;.~~~.i§i.~';
adlcl In ate-lInrele pentru Imprt.
marea pellcl1lelor Imaglnelor fU·
(
mulul. ar fi Imposibile.
Aei cântlreţul executl gamele
dIrect In mIcrofon f!răsl se mişte.
Pelicula Imprimat!!. acolo, este de~
U
velopatl, coplată"i 'şi-apoI In ziua
recepţlonlrtl intregului complex
... '~"dl ....t....... ""1'.. "",..11 fnt .. ',,"
megafon tn ateiter. DIn timp se
Sperantele pe care conducerea i slăvim creşterea vitelor, şi ca o
Iau toate ml!lsltrllc ca,aparatul ca. sovietică, in realizarea planului all- consecintA Imediată, s'au micşorat
re renroduce tanurIle, sll. albe, cU tarhtei bumbaculul au Jntrebutnţat C!lotltă IUe de lnrlrăşămlnte naturaprecizIe mU'me!rfcii, aceiaşi lun- cu tenacitate toate metodele post- Iă, absolut Ind s~ensabne culturilor
glmG do mQtra;, t"1l ,1 apn",atul ca_ I bile şI !mpoglbJe. Q'!lll rIsIpit In de:! bumbac, Mleforarea orescătorii
re reprodnce imRţ!"lle. Acest lu- ! vânt ca de altfel atâtea alte pla- lor de animale, şi a numlirulul vicru este numit !n .Ilmbagtul pro-' nuri şi metode, ale acestei condu- telor d~ tracţiune, a ÎnsemnC\t seli.
feslonal, slncron:zarea. ŞI acuma 1 ceri. Sovl1!tlcLi au preconizat două 'derea mijloacelor şI forţelor de
ardtfts;ul :lstâe dobUgiat t Sili cânte Îtncă- : căI. pentru desvoltarea şi aullll- • tracţiune. pentru (ueratul pămân.
o a .. , t n n r mu per fec a
mentarea recoltei de bumbac I 1. tulul din care cauzA, solul a fost
lonulul dfn meg~fon. în timp ce Mărirea suprafeţelor tnsămânţate prost lucrat Impledecând desvolsunt tnregtstrate diferitele scene. cu bumbac, 2. Ridicarea produc- tarea
a l'la.nte 10r pe su00_1

fUm, care are o culturl muzicalA,
'II oare Olt prea a avuţ ocazIa si
cunoasci felul to care la naştere
un ftlm sonor, r\ll va exprima du~
pl spectacol, dorinţa expres! si
poali afla ceva despre munca mudclenUor creatori de filme. eunoscutul compozitor de muzică de Hl,
me R MUde.Mel5Sm~r, scrIe un
studiu Interesant IIsupra acestei
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nllr.

mIşcările

+1".11.

şi

.a"U"I.ftl

A.a.

-tt ... .,.. ..

IDnfttl

a _ buzelor,
cu to- '
nul tiIn m"jfafnn_ IZI noate sll. se
dedice nestingherit jocului său de j
scenll. pentrucA recepţionarea I
acuatlcl fiind deja reallzatil, Iar
in fncăperea respectiv! n\1 se mal
găseşte nici uo microfon - . call.
t~t~a tonrU~tn {ale nu mat rac!!.
n c lln ~o·1 a I el:.e pro~e ea~
blllotcaz a mp~t m r d scen~ or
e
a e , sau a a ora e ace e g~n.
In aceste ocazii ex\stl .lnsă_ R-VRU-,
'''''cO;...b.llbd _~t R f1.~'fY"CU camera
1
cii.

gurU

să fie perfect .. sincronIce

.

de Imsl11n1 felurite mfşciJrl, de
multe ori repetându-se scenele,
fără a se reveni la continuitatea

rulării megafonulul. Toate Imagl-

nUe au Intre ele aceiaşi

şi slncranUate.

lunj!lme

Munca lonorlzăr!1 filmului din
acea a doua grupll, adlcă muzica
lluslrativi!.. Incepe abia
atunci,
când Intregul Ulm, şI ar,l1me toate
scenele din atelier şi de afarl,
montaglUe etc., sunt terminati) de
maestrul metror, In
pe1iclllele
scentce ,1 !lODon. Compozitorul
se sfătueşte alunci cU regizorul.
hotărând (larl scene trebuesc lropodoblte muzical. In. mllite locuri
din cartea de metraj, această problemă este depUn rezolvată, de
",,. .. tn!">h. 1",,'l1lnn .. mllh., C!!lt'I In_
re~lstrează pelsagll, ldlle. montagu fotogra1lce. unde muzica
este 11ngura expresle a sonorulul.
Acealltl probleml este pentru un
Dltttlca.nt perfect, relativ destul
Il. simplI.. Capacitatea compozl-

..l____ ___

d

»C

C

sau de mărire de fnstalaUunl
existente, ce se vor depune, să
cuprindă informatiuui asupra
condiţiuDilor de aprovizionare
cu materii prime şi combusUbit, cât şi posibilitatea de desfacere a produselor pe piata
loealii.
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Ministerul e(;onomid naţionale
aduce dlll nou ia cunoştinţa ieneraU. cA, nu aproba nld o apultre
la pn:lurlle lanei, care raman In
mod o.et1n1tiv cele stublhte prin
deciZia mlnhienaia pubUcalA la
i'loloLutorul UHc.al 0.111 !'* iunie 1941.
.)e re a mlnteşte ca. ~0~1 producatOTIi sau dellnăJorli de lână. - sub
orice miu - SUtit (~atOrl sa predea lana in condlţlunlle decretului
lege Nr.
[Vial 1940 şi a deClz1el Nr. "'.&1 din ~3 Au~ust 1941,
pubHcată In Monitorul Odclal Nr,
199 din ,.::3 Audust 1';141, la cent&
rele de colectare publicate In Monitoarele Ufic1ale Nr. 144 dIn 21
Iunie i 941, Nr. 1~8 din 8 Iunie
1941, şi Nr. 201 din 26 August
194:1, singurele autorizate sil cum,
pere lâna. de toate vartdăţUe, cunoscal.d că. in caz; de abateri pro.·
ducătorl1 sau de~inAtorH sunt pa.
sibili de sanctiuni aspre, prevăzute
in Decretul-Lege Nr. 1700/94U şi
Nr. 1'&15 din 3 Mal i9-il, şi anu.
me Inchisoare, Internarea in lagăr
şi am~nzl severe.
L
a ministeruL 8<lriculturli
suni
6
laretJislrate
fOarte
multe
cereri
de
~
tractoare şi maşini agricole. Om
prima comandă au fost satl"făcute
aproape 1000 de cereri de tractoare Şl mal SUll' nesatlstacute
aPOac':m!~~~e c~;i':.!~ă actualmente
G
in ermanJa negociază o altă comandă de tractoare.
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l' 1 d pmn d • r.mar- l au construit avionul S. C. 38 Un'. me.
In r rIn ar lel)
cal, din uifimul numilr al periodi- ' aparat cu cabil1ă pneumalică.·
rect<
cului. Das Reich" J găsim dllsbăintr' O astfel de cabInă, se poate Ac
tută O problemă extrem de intere- , rezista la ină/timea de 9.000 m • d l
son/ă, cart şe preocupă de neeesi- in conditii Identice ca la 3.500 m: rea
făţilfl ,i po;sibi/itălile sbor ului 1 Pentru desvoltarea aviatiei strato. u1 f
avioanelor, la mare inăllime, apli- ; sferice, necElsită re Zoloana urmă • .. ul .
cândzt-se datel(l şi rezultate ulti~ : toarelor probleme:~t P
O
meJor descoperiri In această direc- I
a} Cum flsffl posibild rAalizarea t~... Ol
l
R
~.
"e
ţie.
ăşboiul aerian frece peste' unui motor. care să desfTvească "a .
graniţele tropos/eri In slraJosferă. II c1Ctlslui ociactiv? B,x/'si'" 2 pos,'bl'. t.,rh.l
U
In le !!(Uurd cu această problemd, 1 litdţi: una meca"ica~,
pr'n
Jaga~r. spo
..
•
I
a fost nevoie de ani inlrt1gi, pm- ca u!"i ş{ inele de gralit.,i
altă ~natn.
Iru experi.nte, coordono'ndu-"" c",i ! posibilitate ,ZflctrictI.
q" •
C
doi factori. omul şi maşina, Se
b) Cu~ vor fi dispuse şi ulili.
o
men(ionf!oză cu acest prilf!', urmă- . zale armele autom' tA in aVI'on .,
apl
t i bJ
l i ' " ...
r
pl
?ru la ou Ttcapila ativ fi s:nie- 1 c) CfI Sti poale face în cazul ' f
tIC:
1 găuririi
camerei pneumatice de K°r~
1. Inl!u,n(el~ marilor tnăltimi, cătrfl eloant~ ? La .iecUTi? slrăpun.
asupra oamemlor, sunf indeobşie flue, ~e o,ează d.asupr-a o loa;e 1 ~
SUrlQsCule. Experi~~(el~ expeditii/or
de ~(irtie Sau de carton. care va t~C
germane pe MunţII HJmalaia, prll- realrza O pilrfedd att'rl,dlale din ,CO
Cum şi a/Il ,-ă$bofului, au demon- cauza marei presiuni.
l'
lai
b
• rai cd s n,!!~ <J $II im, ogăţe,şte In.
Dar una din cele mai imporlan- .'
f
-/
It 1o bU 1it roşt 1a mart ma
trmi, ŞI ,t, problflme pentru avioande de i Su
t
I
I
t
d
1
aees ap poa fi avea o ma" u- It uptă stTatosferică. t1st. probltma tu c
I
rafă. Asild m(Jdicul unei expeditii 1',tflmperaturU, care Irebui T{!zolvolă ~Ior
A.~ 1-1i...",I... ,. () .. 1-1fY .. l_nft ... ,. .... _ t _deoarec, la 15,000 m, inăltime )erD
lidal că la mari inălfimi, numărul; trebue să şe (ină şl'omă că flsie IUnt
globulelor roşii. creşt, de la canii- ! un frig cumplit, lTire~isttând o ~
tatea normală de 5 milioane. pfl temp.erateră, scozefd de - 70 gr. 1 [.
C 1
D ~
t
cm 3• Această experienţă, a folosit I ~ SlUS.
l"!Tenta de temperatură c;clăc
aviatiei germane, iTI sensul ca~ mul- d,m mom. er.lul decolăr i lntrfl slari a)
Mal sunt Inregistra te aproape
i -/
d
irei !Iute rl ... "'''1'''1'1 de lreerătorl ie grupuri de aviatQri, de luplă şi ŞI nQ (Imea (J alins. acţionează j1t L
f'
f
i
I
t
l
<III VUrlUlIJ'U,e, uu 'u·'~ u",.t- .. 1'''''..
fDI'H .. ",,, ..,, .. n
"""',, .. ;..... 1•• 1... .. ..JA
JI
II
spre a l o os te n campan a aou1{ D
r
"nă
lui viitor.
tru acest scop la ,porturile d. 1 nu U :
i'!ceea ca:nna, datorită !8.
1
iarna In munţt'.
pereţIlor
dubli, tlTf o tempera.. :crie
ntru(ât fabricile dela Torino 0,.
f
Dloa
f eră tractoare predabUe Inccpând
P'
'db
~..
i
tură
constantă
peretelui
rzml'! .a sucom aru,
n urma dubl
. I t imulfumilă
- ,
"JlI. aW
din Ianuarie, e probabil că se va adormirii sburătorului, fenomen
' u ,Ş! s re u IJI .zolator, fund \DUI
hce o comandă şi lu Italia.
obişnuit la Inălţim,a de 8-10 000 incalzlt~ pe cal~ elflctri:ă·
. b)
m., deoarece aparatul CU oxigEn
.3. Dm dahlfl de m~l sus, n/e· 1
Dl Silviu Peteu, Inspector spe- poale ingheta. se inlăturii prin Tlioare la aeest~ (fXpflrtt1.nţl!, "zuitii lerlc
elal de control al RomâlllzirH din constructIa ur.ul nou aparat cu o. că plafonul. a~lc~ ~Tanltt11o? ~bOlfl- lor I
;udeţul Tlml~- Torontat. !Ii-a luat -x it!.en , care numai $Uff?Tă din cau- lui la mari 'nal/lmr, nu fl."tfTd dt!J 1. .
po"lul i .. p:r.... l.4 l .... h.la.. d ... yl bL
." ... i .. gh"f n1,,;. liind """,,,1,,# nll;_
puf,r4>a' d.rez;stentă o. omului şi 00.01
roul la Oficiul Public de plasare grzrat.
u.e conslructla cabt.n~t. ci tte .SOlu- !Iau
al Statului din Timl"oara 1, Strada
2 D l 10000
t 1
tronar~a probll!mel molorulul. Vi- iti1 ~
T
•
L f!S fi
01., t1para a cu
f
i u t 1~ 10000 c~eşfe cu Il't 13
Eugen de Savoya Nr,
11, Tele- oxigan,
nu mai oferă
O prolec(ie
e:a i
av o,:tz
fon 44·25.
I satisfăcătoare,
in caTl caZ pentru 3;:, la suia mat mult fa ta- de u~ ti.
Audiente pentru public pentru 1 şborurile sfralosferice s'a ajuns la plafon de 3 OO~ m' r ~~r .co1lcomr- 2. J
orice chestiune in legatură cu ro- 1
'
.
'.
tent, irt1bu, sa tie alba m vedere '.şte
mânlzarea Intreprinderilor, solld- I c~TlslrlUrt1~ ('abznei hermetl,c mchi- că din cauza măririi supl'a/.>(,lor :tl Il
tări de posturi, etc. se primesc In sa .. Combme:onul pneomaflc Intre· asupra cărora Ş9 exercită presiu- :are
Uo:>care zi d\l lucru intre orele 12-13. humţat .de ea(r~ locotenent colonll- nl1a. va rezulta şi o pierdeTQ de iCeal
O
bIt es t
~ t
t I lui Ilaban Marzo Pezzi. cu care a viteză Aşişderea şi pentru elice
1" t n, PlU
c t e ore
e rU.sad e a au
re~iPecţ
a puiul să atingă
isbuc· există'
anumilfl
limite> p"'ntru tre'n ocma aces
1 eu e , .
. ~ hainle _de,
'
"
Intrucât dI Inspector de Români. nrrea aculUI ra,sboi. lna]tlmel!- ~e cprlla cărora Ir~bwl să.Si.'acă n~- Ma
zare este ocupat cu lucrările de l~.074 m" nu s a ~ dovedit satlsfa- meroase ~xp,mpnte ŞI sa se aeh- tem
organIzare şi slstemalJzate al Ins- c~tor ~md,ca..uzlab cat liSte foa~te~g~lfu VfZ, In mod d~osebit fn acesl do. ast.
Decloratulul. Insoectil oe teren. etc. şt !mpte, lea 1 er atea ~,şca" or m.niu.
llc,
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Pentru intregul material apă- pilolului de răseoi.
că răs.oiul Impune Ct1rult'fri. re- l()OI
rut in "ECOUL" - fără semPrimul avion cu cabină pneuI
Ingl1
uătură sau cu pseudoJ!im - i, mat/că şi Cli p~re(ii fncălziii şi zu tat~ şi t"m, lot mai îndrăznel", ~CUE
răspunde nt1mai d. Coust. 1. dubli ca losi Ju 49, pentru un e- susfinâr.d că desvoltaua aotel/el ife'
Ştefănescu, directorul noslru, I chipaj d~ 2 persoan~. [n afară de slralosFerice va fi. ,1 I"pre lolo$ul lti (
care e totodată şi girant les- I Rusia Sovietică, Belgia Şi Frcm/a. aviatiei In timp de pac.'. (UTAJ. Imb.
ponsabil.
uzinele Lockh.EPd din Stal~le Un'le
i Ctl
UiJ!'r::;W:illl!i!!l.:IIl:ln:Hi:lil1!!i1iil,;m:!ili!l!i!!il'li!l:HII:lll!)I;g:mm!llI!!ilIlIll!l:!!IIiiillii:IiIIIHi;WiiiI1H1:li lIEIIIW!!!!IInll~imHUli!llU!IIHll!mli!l!li::;':Ii:::,!iIi!III!lHm lI!iliitl!:l!IlIl!IIIiIlIl!lfm~II!1U!llIi'lti!iI!j!Il!lli'il ·1';li'~", :;~::'clr.::',a 'Ii, ...
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Insfârş1t, inlOCUirea semAnăturlUC
lor de cereale prin bumbac, a k.
COl
n cren . r ma ca e - m r rea Ifreulat nrMlt~RI""R brao,,' !il! indesEvenimentul cel mai important al cinematografului european I
lI:~
supra etel In amanlBtliJ a realll.at tularea cu pâine necesară a popu.
• ... ,
cu oar.ecare progr!?se in aceastA dl- !aUei aceslor regiunI. Culturile de
Cea mai mare cântăreaţă a lumii I
Itui
recUe firii. sA. efectueze Insii. şI un bumbac fn majoritate aU fost re.
abil
succes economic. Singura melodii. ! qoItate după căderea brumel. Strân~
re]
lu •
cu apreclablle ,anSe de reu,ltl I gerea recoltei după căderea bru_
cultura bumbaculu:l "Oyletic putân~ I llIel, şi decapsularea bumbaculul au
ba
du-se astfel de5volta~ se bazeadilj
pDecesttat cheltueU apreclablle, In
tr~
sistemul compllcat ~l Irlgaţlel şi cazul că se executau prin munca
comcomU~nt. culUvarea bumbae. _ manuall.. De~p5ula!e_ll'pe cale Jlle~ J.,..-....,...;.,_""""-+~~If~.,..!fJl~~~r-~.'"\~~~~a• •~......."""'--I"._""c6·~*~'t ..,q""'i--N...l-j'::,~~)<'JI. .- ..... "~ell
1-'"-.
,... e,-y' 'f' -t'I-' il l '
,'f.'!n!Tca.d!ulla lnsă calHiiţH şlofel
tU:
~ o sear .. m!u
Il ~s
n veiV
cbile ţinuturi din Asta Centrală ş!
$tiU paazef.
,
lă
Transcaucazla propice ace~tel culIar când se fntâmpla ca bumba.
turi. Dar această metodă sa dove- ct.ll să fie necopt, acest material
să
dU e-xtrem de costisitoare. Instala- era şi mal slab. Cam mult chiar
-'
,.11
ţHJe de ,lrfgaUe, DU au adus nici Infilnte de Isbucntrea răsboi ului din
un rezultat remarcabil, din Cauza. Es
•
necunoaşterU terenului de irIgat şi
t, 8 a pronosticat de către dHedin cauza gtabel executărH pro- rlti specla1fşţl sovietici, că e lodoPell
eetelor. Iar, metodele urmate de eJnlcă
rentabUltalea. economiei
,lUI
,
,
conducătorII econom!el sovietice, bumbaculul In: URSS. Toate măsu
li
pi'Dtru desvoltarea suprafetelor de rUe luate, pentru eftenlrea proInsămAnţat, au contribuit la nlml- ducerii bumbaculul printre cari şi
drea celorlalte culturi prin desvoltarea culturilor de bumbac, In Inlocuirea Iucră!orllor şl animale"
regIuni In care pAnA alunci b:1m. lor prlo maşini. au rllmas fărA nlel
bacul nil fusese semănat deloc.
Un rezultat. Ceace este esenţial
Opimarea celorlalte culturi pen- j prin Intrebuloţarea a.cestor mAsuri,
!r.,
tru Iavorh:area bumbaculul, a dis. 1 este faptul că s'au InrA.utMlt iucritrus economia acestei regIuni. şi
,
ceace e interesant. dăunând chiar rUe necesare 80lulul, redueand ca. ,
culturii acestei plante, deoarece a matea Şl CIlDU~"\"'" Y" t.",.. kr.a .. a",
sleU pământul in mod considera_ Coltel bumbaculul. In cO'1c1uzle, se
bUt menţlonându-se iaptul că vi So- reUe(eazl lămurit faptul cA In a·
lui lnsuşl prin natura lut lntdnsecl cut desplrtlmânt al planului clnclmontare grandioasă! J.\1elodH
era destul de slirac. A micşorat nat, sovletele au suferit Un eşec
Islazurile tn mod slmlllor, Deci a complet. (UTA)-
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1!lmu

o carte

Subscrierile pentru
T ermenu 1 de subscriere

Imprumutul Retntreglrli, emis de
,lnllterul Finanţelor, este unul
II' t
I
j 'l
. n mI
osce e mpor.an e a e aco.'erlrU nevoilor Statului 10 hnpre• riirile excepţionale de astilzl 'Il
~ l"rmite a face fa ţi nevoilor Te;.a /Burulul fliră o sporlN noul. a lm·
\ozltelor. ci numai pe calea pla'~mentulul oferit subsw-tlto: HQr [o
Un (ect a de Stat.

t

...

liII

~'
ro'

·a'.~
I
e~

ca

~

.

. 1-

'r,.
r
.ta

'
[".

al
de
n-

Aceasti metodl. de flnan~are fl. d un mijloc Decesar de acope~rea Devollor tezaurului, M.lnlstejui Finanţelor apreJUnd quantu.
.jI. 111 cheltuellIor ce trcbu!\:ld8cope.
ijt prin acest Imprumut, a uce la
L'noştlnta '(eneraIă cot~le mlnlw
'"
f;
lIale
de subscrlere la toate eate.
"'rlile
de venituri, stabilite prin
1'"
Us"'o7.[llIIe date de administraţiile
...
t
Inanclare la dda lansArii tmpr(]t~ululul.
' Cotele minlmale trebue subscrlse
, api1r"t pâCll. Ia 1 Noembrie 8.
,plata lor putâodu-se eşalona
. nform prospectulul pân:l la 3 [
~artle 1942. Subscrlerlle ce depli.sc 8ceste cote mlnlmale rămân
uchlse pânl. la 31 Martie 1942.
.1"

lie
L'a

Cote le mlnlmale de sub-

'in

scriere

n .1

r!;

i Sub.ederiIe minlmale pen·
rraiu cel cărora totalul venita.
fă .ilor şi disponibilităţilor nu le
lI, \ermit O subscrler. mai mare,

ile
f,rO•

Tă

Illn' urmatoarele:
ProprIetăţI Jmoblliare

I[,
I

şi terenuri vlrane)
:a~ 1. a) Contdbuabilii, CII un ve.
O
_ \It
brut cuprins Intre 48.0C
:t"alână la 5UV.VUU leI, vor SUbjcde cel puţin
valoare no~'iDlnaIă care Ta fi plătită cu o
'!lImă eQa.1ă cu odată impozitul
Id I D u a I ; .
1
i b
t- 1b) Cei cu ·... nitur
rute 5Ută terloare .umei de 500,000 leI,

Iclâdlri

•

A

°

t!-

tor

S Il bscrie

a stfe 1:

S(l cunoaşte IJUCCIlSU[ TuhişnuU
p' care l·a obI/nul volumul d~
scandal It Turnul Bablli" al scriiorului şt cariealurlştu.lui Neaga Ră
dulescu,
Această carte a apărut In cd/eva
luni in 15,000 dll eXf'mplare constituind senzaţia seZonului li/II((lr.
Dar !il2car~ sul'ces cu ponosul

~

lit unui venit brut de 500.000

.

2. Pentru tranşa care depăw

Scăderi'

[1.

de cu.
temui' saU Inundaţii cari au
:Olt recunoscuţi ca state de
ile, precum ,1 salatlaţa pu.
U ........ l ..... lu

.Iltcl "'III

.... -1 .. - ..

!_0.000 lei lunar şi ca ti au un
lngur apartament pe care-!
" ocue,le. vor 5ubscrie o valo~i ife' nominală care va fi plă
~l

iti cu jumătah: din sumele de

).

laba ~ri!l arătate

I;B

i Cti cu venit brut fiub 48.000
'Ii. vor subscrie dupii posi-

mai sus.

j~lităţi.

i

Contrlbuabllf cu impozl:ut comercIal şi industrial:
Contribuabilii eli impozitul
,i iadustria1, vor

'=~':13ia1

- .......10 pl.ali .. d

., .. 1

puţ! ..

f: ;:!"

PrOpriflfarii. de grădini de zari . (fI Il .. ,
zava un
or· TU ŞI pfpintere,j ror
subscrie câte 2000 iei la ha.
Proprietarii de terenuri p"lroJI'f'
..
erfl: C(!! cu terenuri până la 3 ha.
vor sub,crle intre 5000 şi 8000,
iar cei CU terenuri rle o Inlind",e
mai marI', vor subscr{n d~ 10 orI'
" ..4.
sumele arătatl' la punctul

reprlnderile comerciale ,i
lustriale la care beneliciul
bază de verificare după retre, depăşeşte impozitul mi.
Ilal stabiHt pe bază de coe-' ~ent necesitând ~!mpunerea
,Umentari. se Ta con.jder.·
,"viza ca tlUblctlere mtnl.
li o IUmA care 'Va fi plăUtă
: pulin cu impozitul la o
Iă

_,,.Ji

egală

după

d

f

său.

Irl1vl!rentio, cu eroii săi. luati din
viata de toate zUeie, Cit nume/,
Jor adfvărale, Nl2agu Rădulescu a
stârnit asupra sa url1Îa acestora.
aşa că au/onll mult discutalului
..Turn R,b'[u~ apărut recent in tdi(irl IU-a. a fost dut in judecată
Zil,,[e acestea de Irei acldte şi doi
scrii/ori cari se consideră grav
insultat; de pana fndrăsnea(d (J
scriitoru lui.
CarII pe care 7 Disputa se anantă interesanlă t Cui va da drpptale
iu~titta? ( .. TlmpulU)

d

a brlcl!e e parfum, apli. e co·
Ion!'
a Ş prod use cosme.'1 ce, ca'te 3
Iei d..,. (1
01
d d 1 Iti t
6. La capitol"l mobr'll'ar (f()'I/r'f!.
... ecare /'ira
li , sp r
1o0 re..
'
b
!
It·
I
l I I 119 ~,
·41
me, dividende. r4!d~unnta. -;'/c) " Sfl
U nla .n cllrsu ~xerc \ il Il
....
F
b
i II '
I t
Al 1 ~O I i
va $u/lscrie 35 Ia sută din valQaru de fie
arc1''''e .-Irad
(e 0,(,
c'"de t i
.:c e
C II
Jor brută pe un an.
ca .., /Oi
aeI.:, a D o~·
lIum~IIA in exer lţl"l 194"{4 [ •
Veni/urile deplmerilor in bănci
" '"
Cu",
sunt scutile de $ubscriere.
Dlstdbaltoril ce spirt şi produse monopoltzale con eS[O:Hlrlt
7 , FabricI de bere, crojdle corn- M. A. T .• ulul pe judeţ şi s.bcentre
pr1mală. şampanle, a'cool metHlc, câte 0.20 Iei de flecare grad daI,
acid acetic, oţet, precum şI dhtrl. 6plrt sau rachlllri vâ dule fo exer

bu torU M. A, r.·nlul şi debitanlB
de blaturi spirtoase din comunele
urbane şi rurale, Indiferent de
felu' brevetelor ce au, se flxeazil
următoarele Dorme de lIubsorlere:
1) Toţi cel eJlumeraţl mal IIU§
vo, subscrie o suml. egalll. cu suma
Impozitelor directe cu care sunt
h~crfşl tn roluri (Impozit pe dll·
d' rI, Impozitul comercial, Imp{ z!tui 8'!Pra cotă) =
2 Pe lan!!ă aceasta, vor mal
sub ;cde tn plus o sumA ce se Ta
calcula In lspcrt cu băutUrile dale
10 c<msumatle, sau 8~irt utll!zat.
Iar pentru debitanţl In raport ca
toxele de brevet şi aOllme:
['~L.l_lI_..1~

t. ....... "'.

• ... lRo... , l.,

la plus câte 2f.000 1a fiecare vagon de bere d ,tii. rn consumare la
cursul exerc!ţiulul t940j41:
FabrlcUe de alcool meUltc şi
acid acet'e câte 30,000 lei de flecare vagon, câte 50,000 lei de f!e-

mnmt!lln!lm!lllllllfIln~l!II!lIIl!1ll1!lIl11lllnIllIUJIi!IIIlIIIIJIIIIUIIUI1IIIiliiilUIIi

Un comunIcat ~I Uni.
versitatii "Regele
FerdInand 1" ~~biU

ciţlul 1940/41 i

Exploalalorll debltelor, de băuturi IIplrtoase. alri căror loc~lurl
sunt cu vad mIc comercial, ,"or
subscrie In p'us o sl1ml egflll cu
de clnci ori bule de brevet: şi
Exploatatorll deblb~lor de b1lulurl spirtoase, ale căror Io'slud
sunt cU nd comerc'al mare, vor
sub~crie tn plus o sumA egalI cu
..1 .. fn .....1 ...... ,,1 .. Ă .. h_A __ '
Acelf. c.-Ie siabile şi CrI consul.
tarfa aşociafiilor flconomicI' fi Vq.
rificai. in prima perioadă a subScril2rilor ca fiind cor('spunziiloare
CII 1210,1111 d(! p(JrliJparil al in/rQ
<'oiI ta~ri la Imprumut, .eM[;ze"za" o
f i '
~.,'
, "PUHII'fI I1I.'(UIUO"U,
asupra
Iuru·
ror,i fără exc~plie, a elortulrd
financiar cerul dg tmprejurdrilil de
răsboi.
Aces/e col, minimaltl se impull
prin TUlVoia IlJsăşi de a acopllri
urg~nt nevoile răsboiului.

Din partea Rectoratu:ul Unlvershătlt
Regele FerdlnaDd 1 dlD
Clllj.Slbll1, se aduce. pe această
cale la cunoşUlnţla celor Intere
satl, eli Inscrierile la examenul de
admitere in anul 1 al FacuHăţlor
de Litere, Drept şi Ş'.ltnle s~ fac
Intre 1-14 Octombrie, Iar la Fa&ulfatea de medicină Intre 10 -14
c. a. c.
InscrierIle la examenele pentru
anul l·IV se fac Intre 1-10 Oct.
- pentru FacultAtlle de LUere,
Drept şi Şllot e - şi Intre 1-5
Oct. - pentru Facultatea de me..l I
1:0'
·,'1- I-~' dl---l
';'-_1 - -t- Ibl-jl- __ ~._l
z e or n una 0 c om r e.
Cursurile unIversitare se deaahld. Ia 3 Noembrfe Iar cAmInele
IIludenleştl Ia 1 Octombrie a. c.
Alte lAmurIri se vor putea p i·
mi ula Oficiul Un·veulb.r.

•
alll

Doui
In rezlloiul

Anglia a

mondial

câştigal rdzboiul contra Gllrmanilli

nu pe câmpul de luptă. ci pe tere·
nul economic. Legălurilf strânse
alll fconomilli germane cu econo·
mia mondială au dai blocadei eno
gieze aCea vigoare care, după paIru ani. a făcut pr»ibilă lnfometarea Gt!rmanier.
Ertglf!'Zii sunt un popor con'f!r.
vatiu. Metoda carII a dus odată la
succes. tubuia - după p:'irerea
a07m~nilor de slat ~nfll~zt _ să
garanteze şi a doua oară victoria.
Jntretimp conditiile p"elminare
pentru r~tJşita aces/(!i metodi! s· au
schimbai insă 1'1 mod fundamental,
un lapt de care Anglia nu v'ea
să ţină Sl!ama, cu toate că r ..sluf
lump.i l'a infelu.
La izbucnirea războiului monelial Germania nllgUl'ase să adune
Provizii sullcierde pentru indu.stria
s~ şi alimenlarea poplllaţfei sai..
Economia germană a inc(!put el'"

10 f Il.. ndt~ij

anulut

al douilflo

J.in

".,..nI

al

11'1

.1;;r~~Jnl

războiului

mondial. să se reorganizeze Efi V€dllr(lJ. războiului, deoarllce până
atunci calculase cu O campanie de

lările puternic

1.......

ri/ă. fiindcă:

1. Indată după preluarea puterei
anul 1933 s'a (ncepul o politică

'den orientare

largă,

n.

urmărindu·se

Iri'J'ft~ILlI."_I'''·_

........

.

şll?plart!Q

conştiinf2i

solidarităţii

europene şi pe fărâ'11ul t'conomic.
Cu această recl"şff'piare a solidaritiiţii tluropene A. nglia CI obtinut
Însă exact cfliace a Incercat să
l'11.pircliN îrt

__ ~

..nIl)

poale li intreprinsă nici -::hiar în

I

foi dflcursul

•.rnir,t#f

RnrhTlai

"J

istoriei
,tSn_j

_A ..

~,THALIA"

Septembr~'f r,pru,niQn·
Iti prflŞfi aa ioşt f!Qulltu:-a11. la

TQCJtrul Naţional ClrJje Uml,oa.ra..
de călr. d. Iv. Kiriţll/lr;u, nOlll d.~
r'Clor 01 Ifotru!ul, tar~ il lilcul
urmăloar121fl prfcizd rl ; .

Ae~luoea de Cli!tiifalbâfe ptb
tutru, pentru a-,1 putu da ,"01deIe el în massele publtculul, e J!~'
'foe sll. fie adusA la eUilo,tlfiil iii
Iprlilnltli de presă.
SoIldarizarea preset la aceastA
oper4. de interes general va CODUBila a fi solicitati. ,1 pe vHlor, paraiei ca desfă,urarea programului
de activitate. In vederea unui coo.tact permaneDt ,1 rodnIc Intre in·
stftuţle şi or!!anele de indrumare
ale opiniei publice.
Programul şi actlvltatea Teatrului Nallonal din. Cluj la Timişoara.
sunt ei!.lăuzlte de lumlnonsele dlrectlye ale dlui dIrector general al
rea1relor, In termenll urm1ltorl:
.... Trebue stI tInd seamd la
nou' fost pe care se cuvine să-I
aibă Teatrul National [Il viala naliunei Şi a stafului noslru, ixprimând caracterul romanesc prin spetilicul local şi totodaM 1ndrumâfld
difer tele categorii de public pell-

tru o via/tI mai ţrea[oare şi mai
devotatd marilor Idealuri de t.ul(ură-.
Ne vom strădui ,,1 urmAm II.
ceastă Unle prin ,.!e;;t!ofllrea n~
pertorlu1uf. Imbunitll.tirell jll'Qdllr;ţlel teatrale ,1 colaborarea· CII n=

\a.

~J.,. !J(Jil

",J

... _

'i.larU~..

' ..Iind.,.;

.. -. .... 1...
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~*-;;;;,-t.-,;;,,'*'I

'"' '/11

fta •• vor subscri, cc2tQ 600

Ca deosebire de lmpre/urdrile

ClQ~' ilU dovedit totdeaUlla,

.?J~~~T_~#

.. -.... i.

zulnţl româneşti,

In spirIt educativ, vom organiza
spectacole speciale, cU piese adec
vate. pent, li militarI, muncltorl, tineret, IIcolarl şi copti.
Pentru ImbunAtAtirea producţiei
vom aduce perlecţionlrllluminatu.
1

t~Iil!fW

.-...-.. ",anl"~_o"lt ..r,
...

t

SOt Ca

CI~rură

de sod:u CI Na
2.4014 mgr. la litru
Cloruri de potasiu Cl K
0.0231 tngr. la lItril
Cloruri. de HUli CI Li
0.0085 rogI'. Ia litru
..:1_ . _ ..

a .... !

..... 1'«"...

....

nh:!.'n Decanatul FacultăţII de
A,1.!nmomle Cluj- Tlmlş;oara, Bulevudul Carol 1 Nr. 2 etaj 1, sau
t!l!I!l!lon 30 18, Apr~ a fi p,",comsndste sfudentelor ,i studen tIlor ace.tel Facultirl.

1.6364 rogI'. la litru

C'I~_~_X

...

Persoanele care au camere tnohit...... d... • ..... hIPl....

~1

SuIfat de magn. SOt Mg.
3.3160 rug· la litru
"",(du

_II,",,,,

Aviz

Intr'un litru de _api!. med~clnal1
"MAGUS" se aH! următorII com__ .I, ( __ li.
... l .... "(r. . I •
Sulfal de sodiu SO~ NlI~
10.3218 mgr. lil 1Uf'l1

Sulrat de

,,":;url.

xal~"""

ATENŢIUNE

<:i!"'~I'

~.:;

utdllitelt de fustitie pentru drtpialeu (Quzei.
In acut .cap am Infiiotat un
prelIlhl de 20.000 Lei pentru cea
mIII buni lucrare dramatică. CI1
!!Iublect dIn viata Ardealului. Am
prelungit termenul d. depunere
1),1 hn:r!rllor ploi In :r:lua de 30
Noemvrie a. c. peDtru a da poli·
bll.ltaiea unui IUlwăr cât malmal'e
i'1e autori si participe. Voi ti ferteit!!ll reUn pentrl1 reprezentare ,1
alte lucrl.rl din lotul celor nepremlate.
Inchei adresând tuturor celor ce
se simt chemaţi prin vocaUe •• pre
orice domeniu. al vletti teatrale.
sl ni se alăture cu gândul şi 1'0dul lor, pentrl1 realizarea acestui
postulat.

Vom alege piese l;ti i,:lJu!bull
constructiv ,1 recontndant. Vom
ocoli artlflclalul, maladlYlll ,1 Digstlval.
Cg dll!Qs~bire ne Tom dnola)1teraturH drama.tlce Qrlglnale. A
sosit timpul, ea atunci câud fic,n~
strulm pe temelii de sânge pg,trl.
moohd naţional· politiii: ,1 !1eog:ta.
fic - si ediflci!.w \Il pe cel sp'rItusl. Vom JUCIl, zagAzulnd voltll
producţIei de trrport. plue i omâ~
oeştl cu făpturi, frămânllrl ,i nil·

~~m5

în tre-

tllf ltuWfu/ii1e de cultură ale Ardi'Qlnlui: o .o;nfă de lllpid şi a.

[!UlmllllllurIlHIlI~lIIljIIWllmllllllJinR~filllfJjHUlrlillllmmlfillll[IHIIIlII!llll

Cinema "APOLLO"

i'! ",n..;r.

0.0005 mgr. la Htru

Dumlnecl, Lun!, MarţI. Miercuri

Iodura de roda I Ne.
0.003·4 mdr" la HIn
BromurA de lod. Br Ne.
h~

şoimaoa

tUrii

Sepp Ri.1

Dela 25 IX.-27 IX.

Noaptea

De\a 29 IX.-\ X.

.. SubmarJliele Ama 1
lIn Wernec

Dum.

medldnall. MAGOS 'it. 1) Dpll
mIneralA suHall, sod!cA, moQtUW;iilnil. şi cl11dct1 conoentraUi. (\\1 conţinut rell.\Uv mie de darII!"!. 8vliad
,1 nUraţt şI urme de lodurl şi j

bromurl.

..~S.

Vânzările

Herberl Wilk

H.inz Enllelmann

.

0.QQ6Q mdt', la lltru
Tofale 19.49[17 mQr. 1« IUru
DI n Ilceste da te rez u· ti el ii pa

Hotărâtoare
tun Petrocici

CO~

Incep. repr. 3-5-1-9
şi Sârb. şi la orele 11 dim.

j,[i:nlh'I~I!III!!~il;'ll;iiUllllllllltllll.lllilllll!11i1i;!!liimDlIII!llil111~I!lI11IImlllt

Cetit; ziarul
ECOULII
"

-~~=E!I.tt:ŞŞif'P!::-~~

Si cumpa,ărUe de cereale

cu preţuri superioare celor maximale sunt pedepsite

I~.;

'oprilliarii cu fntinderitntre 20·
'1" vor subsc"i, cât, 300 lei

ClaCI

({('fu ale, el ra 'rebui să dovedeascd,

Bloxld de carbon liber

~U"11

lor,

rost U al-l dăm Uîi ciu'ilder l\dlltltiv, stenic şi naUQf!1l1•
Vor figura o~re c1alJlct'.lu CUi
sllnt reliefate deope,trlvll. i ef'(.d~lIl

SI O~ 0.0120 tll~fr. la Utru
Substanţe orQaptce llHIlO 1" lllrii

iTiil brut lunar.
~ Agrlcultori: Propridaril. pâla 3 ha•• sub.crlerta lacultativă.
~oprietaril ClI fntindl!ri (nlre 3.
!f., vor subscrie câte o obliga.
1.000 I~i.
n"lDt",r;f cu fntlnd~ri rntre S-

Il

......_"lfl..A .. I~ j'.. ,.""..1_ ...' .... 1 ..,.;..t_
t3111.L_
-1 MII
e
t ardelen.

SlIlce

" Salar(aţjj publici vor subscrie
li ce se vor majora salartile.

."..J..-GI'.........

teimprospiitare

sfrmula emu/aflanea.

Pe lilrâmul propagandistic Tom
continua cu organizarea turneelor
In" Ardul ,1 BaDat " vom incerca
si ducem salutat nostru de frAţie
tate culturalI. românilor depe Yalea T,moculul.
Vom căuta si strângem Il si
punem In Taloare materialul artl.
stlc ,1 realtzărlle echIpelor popu'
Iare dtn Banat, adeTlrale comori
de folclor•
Impreslonanla. actlvItate Il aceIItor echipe, pa care le.am vă:l:ut
la lucru, ta cele mal netnsemnate
comun .... compuse laolaltă din ţi.
rani simpli 'II intelectuali, denotll..
prez,nţa unul adânc spirit artistic
popular şi de nivel superior.
Sfârşesc (lU capitolul. pe eare Il
sccotcsc cel mal Important şl anUme, acela privitor la rollli Teatrului Naţional din Cluj la TImişoara.
DireC/ia Teatrulu.i Naliunal dlll
Clui lu Timişoara socoteşte ctI mlSIUfI#â acestui teatfu, este de Q
vII'uri/ica forţele creatoare şi arll$tk~ Incale, stimu/âlldu-Ie şi fnmă.

In ceaoe prlveale
f'i> .......
..
r - rtGtii.il vllm
urmAri, c:lescUrihd tâl!:ul .. noului

Contdbuabl!ii. salariaţi

-",. ~ .Ib"

şi Q

FU

(C03 HJ MD. urme rugr la mrll

Pentru salariatii până la 5.000
lunar şubscoierM Ilste f(!(!ulta-

speda-

noi mtjlOilc. t.' hnlce to domeniul plctulel
şl !!ll!!!cenograftel, Tom IIpod sloeul ehi, decorurl şi costume noul, etc.
Vum da prilej ptr,o"alulni ar·
li&llC fid se mamfeste 111 lTllreglme,
prH~/lltnd O promovare a ,alorilor

Azolat de sodiu. NOI Nif.
0.4250 mII". 11.\ iltru

registru.

turnantă

pt\fitflI moolarea pieselor
IlY!OIlM, Tom Instrijl de

10tHI! 101"1'111>._

0.00Q2 I'JJ.dr

cu venitul impo-

flJ.'fIctio'larii particulari

muncă
. lui, vom construi o .cenil.

programul de

Joi. 15

Azolat d. Iod. NOII Nil
.
urme mgr. ia îmru
Hldrocarb. de magII. (COa H~)
Mg 1.2490 lUp-r. b. lIJru
H\drn~l!.l"b, de tu (CO~ H~)
l~~~m!nrrH:llr~r'~---~'~~-1~~··ti.~'~~.'Q~~~A ll~a
Hldrooarb de mll!fDulll

Un film ex.otic 1 Senzaţional I

Naţionalului
şi-a expus

al
ClUJ -- Tlmi,oara

rea sa.
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Cinema

no~1 di~ector

p-<>~

in comparatie cu situaţia războ"ului din anul 1916 apare Însă
azi incă un facior cu totul rlOU,
de care puterile unglo-saxone
vor trebui şă tină seama: ude.

lormarM unor rezerve fndeslulăloarll şi ind"psmdtm(a G~rmani.fl;
pe terenul alimentatiei. Agricultura
germană flste in stare azi să acopere singură cam 90~/~ din nevoi/fi
allmeniare ale tării,
2, tn ultimii 8 ani economia gttr·
mană a Fost din noa orgrmizată
~ p'ri~~lpiul programului şi al
J~ro}frlr

industrializa.t~. ca

Anglia sau Statele Uniitl, înir'un
interval de timp de numai un an
sau daui.
3. industria germand are azi fa
dispOZiţie fntreaf!G bogăţie de materii prime a Europei. La această
situaţie se adaugă acum şi zăcă.
minlele de fier şi cărbuni din
Rusia europeană. lntrebuiT'l(Drea
acestor materii prime nu poate fi
impiedica!ă de nici O blocaclă din

scurld durată. In momentul acela
industria şi economia alimentară
germană avea la dispoZiţie. ca bază de malerii prime. numai spatiul german şi fosla Monarchie
elunăr~ană.
In comparaţie cu acutea situaţia de azi, după primii doui ani
de război. este fundamental diFe-

do-

Itul anului curent 1941[42.
abllit la. cola unificată. La

t

SUma ţIe în exerci ţlul 1940/41 i
Pabrlclle de şampatlle câte [00000
lei de fIecare vagon de şampade
dată in comsumaUe pe exerciUul
1940/41;
Fabricile de alcool metiUc şI
Id
d
ac a..:eUc, câte 30000 lei e flecare vagon de aceste produse da~e
In consumaţie In exerc ţlul 19.0{41.
F b f 11 d
[h
1
Il r c e
e te eUrur. rom şi
contar, câte 2 let de He'are ~rad
dat, spIrt lntrebufnţat la fabricaţIe
tn exerciţiul 1940/41 j

".n, "" li pl.cu impozitul anual cu ve-

1_' Mobi1inlH ••inidratH
)w

Propr{"lar,',' dA Vl'J' ,,[ ll'vez,' el..
""
y
"'
u
Vor .ubsr:ri~ câte 2000 lt/i
p
roprietarii d(! păduri in uploat1aarhe'o.vor subscrie câte 1,000 lei

llUDllu.:dii,

"e . eşle 500.000 lei, 'Vor subscrl~
Ir :el puţin o Yaloare nominală,
t- :are va fi plătit ii cu 30"/0 din
re .ceastă a doua tranşe.

i-

plăţii

a

care v~!gon de dnjdle dată In con-

V8 w

:uan,

i.

eşalonare

eate gorii speciale

la

ll-

mI!·

de

8l1illlllllllll!lHIIlII!IlilV 1IIIIHi1Il!mIIIlIHillllllnlliiWIIIliIIIIIIIllIIllIlI!iIII1I1I11IH1III11HlIll!II!n111J1!liIiilil!!IIIlIilIII!llllllllllllllllllHlliIIIlIlIiIliHlllllllllilill!!lII::i!'!111l1l1i1I11l1ll1WIIIIllIHiii!1II111!l1li!1II, lIIill!l!IIIliWml!IlJI!lIi! fIllliilllil!!iII!II!'IITmnU

l{!l~. PentrtL \ran!,la până
şi 00.000 lel, 'Vor subscrie o

'i- ită

şi

D. N. KIRITESCU
,

cÎD.ci procese J

I >Imprumutul Reîntregirii« 1941
mll

provoacă

Mftlisternl ecollomiel
nale

CANTECUL AIXEI
Un subîect palpitant din

viaţa prtnţi!or

Incep, rept. 3, 5, 7, 9. Dum.

mauri.

şi Sărb. şi

O montare

aproTbionărH. pune in ve.
du. tuturor producătorilor 'Ii

.1

cu lMPERIO ARGENTINA cea mai mare cântereaţă dnnsatoare şi actriţă spaniolă
grandioasă

la orele 1t dim. -

I

Il&ţio-

8ubsecretarh.tul dr: Sh,t

comercianţilor de
prli.\~ud

mal mari

cereale cu
de!;'U cele

fixate prin decizii minlsleiillllÎ'l
că comit delictul de lIpilcali Jlj,

_ citi, care se pedepse,l'" 111 confarmitate CU prevederUe decretatui-lege Nr, 1215/94:1.
Mini.t.rul _ dat ordine Ofgaaelor de cOlltrol pentru
.'rlota .plic.:rlt • dlspodliunlhif I.~ale.

.,

~P:a~~.~4______-----------------------------_.------_E--COU_L--------_.------______________ 21 JX, Anul
Siipt4m4oil militară; Torent de urmo
tăcerea in război

Despre

((Urma" dl'n pag. 1)
eate de armata germană victorioasă
rate d. vânătoare, de bombarda- In armamentul rus sunt prea mari
ment, dQ recunoaştere şi de şcoală, şi apAsătoare. A.tfel a venit cUpa
tncât forţele lor aeriene flă poatl In care domnU en~lezl vor trage
rezista, cel puţin Intr'o măsură de păr un nou pretext spre a câ,oarecare, In faţa aviaţiei germane. Uga dela turci O nouă cale spre
Peste toate acestea incă o nouă Ru.sia, anUme peste Erzerum, la
f Iotă aeriană de transport compu~l vest d "... Lacul Van. Ce va face adin numeroase escsdre _ egte pUT tunel Turcia? Va capitula şI ea, a
,t Ilmplu o lmposibilttate. Câteva cărel armat! este mult mat puterd uz i D t d e maşini nu sunt tnsl. Hp- ni că decât acela a IranuluI 1
site de Importanti.
In afară de aceasta japone:z:H
Nu trebue să fie cineva prof~t suprayeglleaza, ca nişte cupui, pv.spre a preciza azi, ceă In curând turUe Wladiwostock şi Hongkong,
singura cale feratl ,i şoseaua din iar Murm!inlk funcţtonea:a:li numai
Iran nu vor fi suficienta ruşilor şi In colaborare cu linia ferată Murenglezilor, mndel lacunele provo- 1 mansk ,1 Canalul Stalin, car., am-

de D. Goebbels ministru al Reichului

- ;.

XVlI. 1941 - 2354

A

apre Rual07

c

bele, sunt ,1 rlmâa dIstruse d~
bombardierele Qermane.
In reZUmat I torentul de arme
spre Rusia nu curge deloc, cel
mult abia plcurl. El nu va deveni
mal mult de un părâu. Armata
ruSA. a pierdut intretlmp cel puţin
doult treimi
I It dfni tarmele ~t echipameo u s.. u, n re care mal ales
IU~~Ulil! care sutot i!reu de Inlo~
cU Ş .reu d e raspodat, ca spre
pildă care bltndate, tot felul de
vehicul. grele pe şenile şi tunuri
şi aVIOane.
Astfel torentulde lUme eate o
mAngăiere .labl, numai o ln·ectfe
impotriva amorţlrei complec'te ~
nimic altcen.
'

new primejdiei de a leza intede ştiri este tina dia rei spre pildă el anunţă arestarea
resele naţiunei vânând populaele mal grele al. I sau executarea unor personalităţi
ritatea. Poporul german, aşteap
~~~du:~:e1 ~Htfce a rlsbOiU!Ul./ din viaţa publici pe c~re la noi
tă dela Conducerea sa, ca ReleNu existA yr'O pUdl, c. undeva cine le poate urmlri lD activltahul să fie dus la victorie, nimic
sau cAndva Il se il, pur· tea lor oHclalll, El va fi deci şi
mal mult. Tot ce face, este de
tat n'un rlzbol, făra ca gUTel"nul mal puţin In stare să obtlnă amă
competenţa sa. Ea singurA cusA au fi Influenţat opinia publicA. nunte asupra evenimentelor mlHnoaşte posibllităţ!le, ea examiProblema este numai - cât de tare, care sunt cunoscute numai
c:lepaJ:l., .. p<'ir...l ..... d t .... hlff~ mers
de un cerc restrans de persoane
neazl situaţia In interior şi tn
pe aceastA cale. NicI chiliI' In ţă- in legătură directa cu acea stea.
alarll, ea I;lluua"l~ ,"015",1", DU.",. tre, nu trece cU vederea nici O
rIIe aşa :rIs democrate - cum se
De aItfel polHlca g~rmană de
pretinde AnflJa - tn timp de Informatluol se bucură, atât in ta:primejdie şi face totul cu putin~
război nu mai există ceiace se rl cât şi tn străinătate, de un
ţl spre a servi poporul şi spre
numeşte: Hbertate de opInie. Fie- credit aşa de mare, incât poate
a-l cuceri insfâr,It locul ce I se
care şUre publicatl, este ceHfl!. ,1 sl-şl permHă Iinlştlt o muţenie
. cuvine· fn lume. Ea vorbeşte
ascultată nU numaI de ţara pro~ temporarli. Englezii n'ar avea mocând e tImpu; de vorbit şi tace 1!l1l11i1i1li!!llUllIlitlUIII Uilillilmnlilillllllli:iI1i WHUiIllIIIlIlIllIlUiliIIlIJIIIIiIiIIIUUllnllllll:llllllllllilliUIIIIIIII!llIt IlIlHY~IIIIUlUIIIIIiIIIIlU 1IIII1lIIIlIIllIIUIIIIlIIiJ ll!lfiiiUlilllllilll!!:;U!II!'11I11l111111i1111111111l1IiIIIfIUHYI!!IIII11I1HllIIlIIlllIIlllllllilllIllil
prie, ci de lumea intrlagll şi se tiv să arUIlce pIetre, fiindcă ei se
când e timpul să tacă,
fntâ.mpll foarte adeseori, el. O afll intr'o casă de sticlă.
A fost una din clipele cele mal
ştire, care In tara proprie esle
Dac~ oamenII n'ar uita aşa u,or, mişcătoare ale războiului intreg,
Sl
foarte foloaUoare, poate provoca
el n ar mal crede in nici un cu- când Fuehrerul, cu prilejul procla. le
grele pagube In tara lnamld!. Se ,Ue
vânt al serviciului de Informa- maţiei sale cit re poporul german
âr,
cl publicarea prematurA a unor suc·
ţiuni din Londra. Ei au făcut 1. Inceputul campaniei din Est 8
cele militare In rih:bolul mondial, a
numai prooostlcurl faJşe şi tot- declarat, că el fusese impovărat
de Ion Stoia-Udrea
dat de câteva orl io:dicaţli pretldeauna aU afirmat neadevăr1ll. luni de zlle cu griji grele şi cu
ordinul lecret Insl, să se opreascii nă. Se micşorează zilele ~! nopţile Wle
. (Urmare din pag. 1-0)
oase Statului Major francez In
Cine a afirmat că Polonia va toate acestea condamnat la tăcere.
privinţa unor fapte plnl atunci
rezista, cl armatele acesteia ar Numai acela poate inţelege ce in- plecare le d! şi un steag, in .emn la graniţa BanatuluI. CAel Bâthory c~eaml neguri dinspre mlaştini. .jue
necunoscute de el, provocând aststa la porţile Berlinului, cII. han- semnează aceasta, care a asistat de acceptare oficială a protecto- ~tle .oade bine că dacl Moise Sa pârglllt poama prea dulce a viSzekely se amestecli In lupt!, In- ţel In podgorii, dar răsculatH ştlu
fel compromiterea serioasl. ,1 chiar
cezU ar fi intrat in Stuttgart, de aproape, luni intregi, la o ast- ratuluI.
anihilarea acestor succese. BucuFranckfurt, Miinchen şi Nurn- fel de tăcere. Acela ştie deaseme- , In felul acesta Bâlhory şi-a ajuns curând se va retrage spre Ardeal, ci mustul cel nou nu pentru dânşU tst
va mai fierb...
jlrE
rla poporului german sosea atunci
berg, el. în câteva săptămâni nea, că e mal bine de acel care scopul: a pornH războiul cu turell. cu turcii călcându-l pe urme.
Intretlmp
insi
răsculaţH
prind
prea timpurl. şi de aceia era de
ruşinea nazlstl va fi ştearsă de
Clcl
la
Tlmlşosra
Hassan
a
por:
Pr
poate vorbi saU cel puţin işl la dar totuşi nu I-a bceput. Pe allaţU
scurtA durată.
'pe teritoriul Norvegiel, că ger. drept de a vorbi, deoarece cuvân- săi poate să-I Invite să parti- d. veste că. turcU au mazlllt pe nit cu ieniceri şi tunurll. lui spre
~u
In tlzboIul acesta senlclul de
manU n'ar fi trecut de tie-ge, tul său nu are greutate. Tot ce cipe l-a tin războiu tn curs, Iar vechiul paşii molAu al TlmlşorU si Beclcherec. Oaste regulată, 30.000' tIltl
informaţlunl, In loc si se simpUcII. el vor suferi o cata51rofă In poate fi mai greu pentru un om, faţă de padişah lşi poate incă !pă- In locul lui trimIt, InUrlt cu oaste de oameni...
il.nl
re!ltllatll, pe HUSIlO, om capablJ şi
flce, a devenit ,1. mai complicat.
Flandra, cl tancurile lor operea- este a avea, iotr'un război, pe u- la mllnlle eli nu ,Ue de nimic,
FAd nfci un ajutor din partea
dos
In epoca radiodHuziunel " a tele%l, ca nişte copH pierduţi, in
Iar nobHlmea valaU ş{ rasclan! războinic Incercat. Repede trimit nimănui, lăsaţi singuri numai Cu
Jttni
meri povara râspunden'l pentru·
o nouă solle ia Ardeal, cu o srl- forţele lor atât de puţIne la faţa
viziunel, o şUre se rll8pândeşte
spatiul larg, că linia Mallinot va soarta unui popor, ba chiar a unul' Il pornH spre soarta ei.
In
ca fulgerul pesţe Intregul glob
rezista, că Parisul ne va costa continent Întreg, FIecare al. faţil.
;-ac
Sub steagul ridicat de VIădica soare dataU, din tabărA chiar, din colosului musulman, rh~ulatU in
'Plmântesc. Abia a fost dati din
un milion de morţi. cl pasul de el dat.da de &-1 ajuta c~t pu- Todor, căruia i ,'a altHurat dela 13 Iunie 159., IscAlitA. d. Banul primul moment se gândesc să pă.
~Ia
mânl. şI vâD~ătorU de ziare din
Rup~l t:;.~., de n.,cuccrit, c~ Anteri luuoJlc, tipU; ,,-1 U\,Ul Q pe ..al t .. oopu~ Dotl ... n, apoI TO:l n Lul1a!'l1. Sava, Velt Mlronlth şi VIAdica răsească Becicherecul şi si se ImNew York şi din Toklo li strigă
glia nu va ceda niciodată Creta, posibil această sarcină, Când tace Petru Majsocz (probabil Molsuţl şi rodor .. nomlne omul-UD Kenldo- pră,U...
titlul ,i prin Aceasta ştire devin.
că in Răsll.rit n'am putea obţine
Dar populaţia?
el, care poartă răspunderea, atunci . un oarecare .domn român Iancul" rum totlusque NaUonis, ac Rascianorum ChrisUanorum ... ", cuprinIrevocabIlI..
aici Un succes teritorial. 1
Ce se Ta intâmpla cu populaţia,
naţiunea inires gli trebuie si păs- ' (probabil Identic cu lancul Halabur,
Omul laic In polItic! 1,1 dl seaCine a inşelat in modul acesta lreze o linişte respedoasă, fiindcă pomenit la asediul Vârşeţulli) s'au zând noi şi depline asigurări de care i-a adăpostit, 1-8 sprijinit, a
ma numai rar de aceste perspec- şi nu mal merită deci niel o cre- nu arareori tAcerea sa creazA, adunat ca 1000-1500 de oameni, supunere, numlndu-I "Voevod şi luptat alături cu dân~lI, ce va fi
tlve. Când el citeşte tn comunl- zue. - englezii sau noi?
ceiace peste o zi III peste un an nobill şi chlnejl, românI amestecaţi Rege" al lor pe Sigismund, IIi tot- cu femeile şi cu copii şi cu bătrâ~
eatele Inaltului Comandament, el
Despre bolşevici sl nIci nu mal devine istorie.
cu sârbl. Această oaste pornind odată rugându-I sl nu mai Intârzie oU lăsaţi fără apărare pradă flloperaţiunile In E.t decurf conform vorbim. Ei nu mint de nevoie, ci
impotriva turc!lor, ocupă cetă cu trimiterea ajutoarelor, iar lui riei lui Hassan 1
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Moise Szekely sl-I dea porunci de
programulu', el nu se gândeşte din pasiune. Ei Ilstoarnă pur şi
Şi dacă rămâD 1
ţile Ohad III Dobra, tăind garnl~.
~.
că prin ,Uri se poate duce rAzsimplu faptele, .chfmbă semnele şi
Inaintare
Imediată.
Cu
toţi
laolaltă,
cu
trupele
de
zoanele-, ucld~, pradă, pârjoleşte şi
,,111
bol şi cI. prin ştiri se poate face, nici nu depun măcar osteneala. să
Alte
promisiuni·
din
partea
lui
ajutor,
ctt
cetele
de
slrânsură,
cu
pustieşte o bună parie a ţlnu~nd
cblar 88 ,i face. politici. Numai dea ştirilor lor vr'o aparenţă oa'fiu
lor tlmlş.ne, transformând in câmp SiglsmuDd. Şi Moise Szekely a ră~ voluntarii atunci inrolaţi, cu ajurare ori lşl dli. seama că In dosul reoare de adev.1tr.
mas tot pe J~.
toarele
maghIare
dela
posturile
de
jd,
.
de
bătaie
Intrel!
Banatul
sud
vestic,
Şcoala ~omână
unei fraze Japldare se ascund o
Acest procedau nlel nu contează.
Rhc:ult\tll InĂ continuă luptele. pazi!. d. pe Tlia, sosite In ultimul
'alt
apoi după ca Is6 ridică nUmărul
mulţime de amAnunte militare, pe
DQ unde iau Insă englezi! lndrăz·
~oma
la cea 2000, asedlnză cetatea tacon- Au Inconjurat cetatea VârşeţuJui moment, cu totului tot, oastea lor I pr
care Comandamentul nu vrea Inoeala să joace in faţa noastră
juratA de mlaştini a Becicherecu.lui şi au Inceput asediul, dup! tote se ridică la vre-o 4300 de o!lme~ , mi,
el al le aducl la cunoştinţa Inape fanaticii adeviirulul. _ ei,
Cu Incepere dela t Octombrie şi după o luptă aprigă o şi ocupă, regulele.
ni. Şi aproape jumătate sunt cete ~ U
micului, deoarece - din motive
contra cărora putem produce, 1941, Facultatea de filosofie şi 11- uclgâIld lntreagă garnizoana turGarnizoana turcească se simte de strânsură, nedeprinse cu lupta i prl
bine determlllate-~p'baZ8t~-p.e ne---r---(lI4-I4Io--1;Q.Q.1a.p.4:lLUi--lA4r.b.DllJJ.u4-$l..J.a-J tere din Cluj-Sibiu" ellspune, de Un c~a .. cl. As~Hndl1-şi -apoi populaţia prea slab~ pentru un asediu serios cu a.mate regulate, mulţi nlclnu jUt
Ilumllrale experienţe - Comandafiecare ofensivă tn parte, un re~ 100 de bursier la Şcoala Română creştină a cetăţii şi imprejudmllor, şi de aceea caulă pe ,toale cAile să au văzut Incă o bătălie aâevărată, 'li c
mentul presupune, ci inamicul nU
gistru
uriaş
de neadevăruri dela Roma.
lot.
pradl şi pârjoleşte intreagA pro- amâne o bltălie decisivă. Ei ştiu Iar tn fata lor stă Hassan cu
le cunoaşte fncă. Fiecare judecă
sfruntate? EI nu mai au ce pierRecrutarea şi recomandarea a": vincia, până jos la Dunăre.
eli Hassan are să le vloă in ajutor, 30000 de oameni, oşteni aleşi, leIA :
poHtica de lnformaţlunl numai dude In ceiace priveşte creditul caslul bursier se face prin conDatoria lor e doar să rezisle până nit:eri crescuti In vârtejul marilor
1m.10I1.I
ln
patru
rânduri
porneşte paşa
pl dorintele şi necesltlţl1e proprU.
publicistlc. Tocmai in zilele şi curs·
atunci. Pentru a câştlgl timp ei in
bă tll.lH, şi tunuri.
\le ~
Datoria conduceri este InsI. a presăptărnân!le in care - din moCandidaţU, tltratl al Facu1tătU din Timişoara impotriva lor, tnşl.
cearcă fel de fel de mijloace. Intr'o
Ă
putut
cineva
5!
se
indoIasc!
~tl
da ,t aci exclusiv In Interesele
tive militare - noi suntem con- de litere din Cluj.Slblu îşi vor cU toate că dispune de forţe nu- bună zi apoi le .. ine In minte "că de rezultatul luptei? Nu au ştiut
poporului In lotalitatea sa şi In
damnaţl la tăcare, ei au obiceiul Inainta cererea Secretariatului Fa- meroase, fHnd intArit şi de oştile e păcat că se ucIde unii pe alţii cu toţi dinainte sfâqllul? Măce-lnll,
special In Interesele armatei sale.
sl umple văzduhul cu strigătele cultăţll pânl la , Octombrie 1941. begllor din Glula, Cenad şi Lipo. atâta putere de voinici, el ar fi mal lui, pârjolul, prădarea ţinutuluf,
lor mincinoase de izbândă, in
Candidaţii nU vor putea trece va, este Inviaa de fiecare daU, bIne să se aleag!l câte unul din He. ducerea in roble, a femeilor şi
Avem, fireşte, ,1 noi, secrete
lOI
mllftare şi politice, acestea rlmAn
mare parte din presupunerea de vârsta de 30 de ani. Cel cbA- plerzând In ac('ste lupte peste care tabără şi apoi aceştia doi ~ă copiilor, exlfrparen complectă...
~
25.000
d.
oamenI,
printre
cari
şi
Insi. restrânse de obIcei la un
eronată, că prin aceasta ne vor
torltl nU vor putea locul In !lcoallL
se
bală unul cU altul. Iar de va înRăsculaţi
l-au
luat
hotărârea
I vor~,
cerc foarte mic de Iniţiaţi. Viaţa
. face sI. vorbim. O Incercare Im.
. Cererea va fi InsotitI. de un pe Un fiu al său.
vinge unul, oastea aceluIa să He rămâne.
1ti
Dar răsculaţi! tşi cUnosc puteri- stăpâni pe cetate, iar ceilalti să
publică din Germania stă Insl
proprie la un oblect Impropriu. "Memoriu de tltlurl ,1 lucrld",
CăpetenUle
se
adunarii
la
sfatul
i19:
deschisă pentru cercetarea oricăNoi suntem aşa de siguri pe popo- arltându-se şi raJllura de speel. le şi cunosc maJ ales inepulzabile- plece de-aci sănltoşl şi cu Toie bli- cel mai de pe urmă I
M
le resurse de forţe ale tucctlor.
rtd strAin. ŞI noi avem necesitatea
rul german, lncât ,nu ne expu- aUtate.
Si
se
Inchidl
Intre
zidurile
ceici,
ni.
Ăveau
turcU
anume
la
ei
In
ceEI ştiu foade bIne că e deajuns
de a inchide pentru accesul putăţII ?
n~
tate
un
agă
vestit
pentru
asemenea
doar o privire de-a SultanuluI, ca
bItc ora,e sau provincII Intregi,
La
ce
bun?
\pi
să-i facă Ulla cu p!mântul. Dea- Isprăvi volniceştl. Era o nsmi!l de
cum se intâmplli totdeauna \lI in
La ce bun să md tnt!!zle ceea.
!!lllJ
ceea
trimit solie la Slglsmund ca om, puternic ca un taur şi Iscusit in
Anglia. In orice caz nu permitem
ce
totuşi trebuie sl!. vină. Niciun
irU.
mAnuirea
săbiei.
Acesta
a
teşit
pe
să grli.beascll cu marea coaliţie
ca adversarul să ne Inpună politi~ fo
zidurile cetăţii şi a inceput a spune ajutor de nicăieri nu au eli. moi
creştinii. şi să purceadă imediat
ca noastri1 de informaţ!nni. li răs
aştepte.
~11l
despre
ţoate
isprăvile
ce
le
săvâr
tmpotri va turcilor.
pundem când Doi găsIm neceSar
...
Voia
lui
DumnezeuL..
.
şlse
dâllsul,
şi
a
Înşirat
pomelnlci11
Slglsmund nU ştie ce să facă.
nu când ar dori el.
Tratativele pentru Injghebarlla ali- tuturor celor pe cari i-a răpus In
Când noi nu reacţionAm la anuDI~ln·eaiă 'to~m~ă bă~ăţ;ană, .•~:I:
ant~t se tărăgănsază, totul
e in luptă de doi, apoi a Inceput a-l
mite minciuni ale luf, aceasta are
cu
cer boltit larg şi lumlo3 ba4a
ocărt
şi
măscări
pe
creştini
şi
ară
fan promisiunilor abia. Pentru
motivele sale binecuvânta te. Lontându-şl
sabia
grozavă
a
zis
că
.~
~
dânsul e mult prea primejdlol
dra afirm! spre pHdă, după un
dacă se· găseşte printre creştini
R!l.scula1l1, a~ezatl in rânduri de~1a
acum
să
rupă
pacea
cu
turcii.
Dar
alac nocturn, sI zicem aSUpra
tsel
se gânde,te că rescoa!a bănăţanl vreun prost, căruia să 1· s$ fi urât bătaie, aşteaptă tăcuţi.
Berllnulul, cii av!aţia britanici a
de viaţă, de să vină si se lupte
Rânduri după rânduri.
jfOil
l-ar
mal
putea
fi
de
folos
totuşI.
dtlstrlts apumite Instala tii In duslrlO boare uşoară de vânt lnfioad
a e sau de comunicaţie. Aceasta
De aceea promite dIn nou aju- cu dânsul, apoi acela să pofteascl.
toare şI de tormă trimite pe M.olse OI,." .It:! h~"'A 1"t'f'".ft9.~ .... nn'l'" • A9t. a htn_ trestiile de baltă si flutură 5tea1~
nu trebue sA ile totdeaune - prigurile.
.
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Szekely cU O oaste spre Banat, cu el vslahul lancul HăIăbur şi a zis
vIt de englezii o falsificare
că dânsul ar fi acela. Apoi lanO
cruce
vlădicească ,cântelază
Inten\!onD.tll.. S'ar palea Inchipui I
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eul şt-a făcut cruce, şI-a luat ar- In soare.
chiar, el Londra erede de (apt
Un S(lwn I
mele ,1 s'a dus cu Dumnezeu sl
e
buândl1~se, spre exemplu, pe des.
Şirurile lcnesc Inainte.
se bată cU Turcul. ŞI .'a bătut.
crlerlJe superficiale ale pHoţllor
SOS1
St !l'a Intors lancul cu capul turPorneşte nlvala ••
Mit chJar şi aceştta si fie convincului subsuoară şi la aruncat, ca
El au Illceput atacul.
răniţi7~
doamnelor
1
.••
şi că au atina obiectlnle deasupe Un dovlt'ac prost ce era, la
Dra cărora nkl n'au zburat.
. Ă.d ".inT~rzit'·c~Wln· n~u 'si
~ . ' Este oaTeln - lllteTes1ţl~getman.,
~·"'-~{a···crâ~l"7:t:;~~, .~~:.~::ă::'!~:n~:p:~t;!~ţ~~~ f~rt!~1i'tf"fb:.I!lnfte:""·
_ . -.......-..:::..:...:.:Ah ........WI'I~e-~'mod .pec1a1 atenţIa,
In b{s'!rlca cea Teche a Sibiului
au alergat din prima zi la spitale, ţii sistează uedlul şi se retrag In
iorurl/or competente din Londra!
reuărsdnd din sdrdcia lor mulle grabă spre Beciche-rec, Tode ce· lume multă ca in sărb!torlle marl
asupra eroarei lor sau este mult ;
Slujeşte vlădlca cel prIbeag:
r
bunătăţi:
prăjituri. frucl, alimente tele răsleţlte in lupte de gulerllă,
mal avantajos pentru noi a lăsa I
etc.
Iar altele ş'au oferit să incep să se adune la matcă. Răs Dumnezeu şUe prin ce minunea . .
englezilor succeesul
pslchologic, l
prestue servicii gratuite.
culaţlf InceaTc! să devie o armatli. 8căpat dela Beclcherec şi acluit act.no~
pl!.strând însă pentru noi sUccesul 1
Inconjurat de sobor, cu sflntelei ce~
Gesturile acestea inşeamnd ela- căci la TimIşoara paşa Hassan se
material? Aceasta este una din'
daruri
s'a oprit drept şi Inalt'Vale:
nuri
de
mari
dăruiri,
găsind
mul.
;::l~:~eşte
temeinic,
pentru
răsboi
nenumlralele pUde ale acth·ltlţU
Inaintea altarului, la faţa credln~lntlU
zlln'ce a politlcel de Informaţtuni, '
fumire in ochii plini de
O noul solie, cea mal de pe cloşllor Ingenunchiaţ!. Şi CUm stinCiI.
FUmul ,,1 contra 100" care rulează la cinematograful
care ne llmureşle Insi .uficlent
tiintă ai rănttilo,..
urmă, porneşte spre Ardeal. Dar
aşa,. !n hieratică fncremenlre, h,lltlru
"CORSO" lncepând de Sâmbltl 20 Sept. 1941 conţine toale
de ce este vorba. Politicianul de
Dat" asemenea lapte lrllbuiesc SlglsmuIld se Inchl.de acum, cautli odăld1l1e bogat· aurite, cu barbliruluJ
elementele Care au flcut faima aşa numltelol' Ulme poU.
Informa ţi uni nu trebue sI!. uite ni~
urma It.
să se esc h! veze, amânl1 răspunsul. şi pletele albe, pare a fi coborât dea-;,e c:
ţlste şi, In pitu, .e bazeazl pe un element puţin exploatat
dodaU. eli el vorbeşte In două
D
din
prea
acă
nu
v
mar.
tnţeleMarea coaliţIe s'a spart ca un ba- dreptul din UmpllrUe biblice,
Jl...... \U, p<>porulul p.rop ..l .. ,1 1.<_
,alt
,1 anume, solidaritatea Intre gazetari.
gerfl şi revarsare de ,uliel, miicar . ionaş de s!pun. Cât des Pre răscll~
I!.roul acţlunll e Melvyn UouglRS. un anu, I1n. de o
mei, adică strlinătllţH inamic •• AdDoar
~tasul
li
tremUra
durerol'
pe,tru. CIU plecaţi al vo,trl, ,'o ta- 1laţ11 bănăţeni, .1 sli. se desrurce de prezent i " ... şl pră robU tăI; .101
dlsUnctle Inlscutl, Inzestrat cu UD talent de o uimitoare
versarul lansează deasemenea, ale.
Cflţ.
~ cum vor şti. Totuşi pentru Unl,- prii. cei patrumli de drept~credJn-\"'-~;'1I
lupleţl, căci poate cu o egală mlestrie sl Interpreteze pe
deaea, anumite şUrl, spre a ne sIDin dorul penlru cel duşi la ho. J lea conştfnţel, le trimite prfn 0n la Un rlspuns Intr'un fel sau
un ho! gentleman ca In "Lupul singuratic" sau "Araenecio,1 creştini, chuţt la Bec1cherecTde
tar(l,
sa se no.scd dragostea pentru mul său de incredere P 1 ti I pomeneşte-i
altul. EI are cunoştinţA foarte
Lupfn • saU pe UD gazetar detectiv, ca In Blmul de care
Domne Intru ImpAră-· c
cel
cari
ca
fi
el
sunl
EroU
noştri!
oarecari
miel
ajutoare
a:r:
c
..
ne ocupilm,
slabi!. despre ceiace se petrece In
ţla
Ta,
aCUm
şi pUrurea şi III vedi" .•E
Şi atunci, din fnlăptulrlle voastre ceva banI..
,e ~
Germania Insă,J. Ca dovadl penLou1se PlaU, care Il este parteneri, Bre un farmec
vecilor....
.}.aJt
mărUnte şi o.nonlme. vo. na,te mar(l
Tot flrl nici un rezultat se tntruaeeasta sA serveascA faptul. el
special care amlnte,te mult pe al Katerlnel Hepburo, ceeace
Din ochii· V'Iădlculul se scurg~· ti
1 fi vrednică, 'l!pta lemeil romc2ne 1 torc şI solii trimişi sA cear! connu e puţin lucru.
In ,Urile sale redactate cu anumit
douli sl1\'lţe arglntll şi se • pIerd .•
Aşa
cum
dIn
brlJfJura
.0ldlJţllor
cursul
nobllimel
maghiare
din
UnIICOP, el tato.eazi!. In
Intuneric ,1
latl dece fUmul dela .CORSO N • . perfect jucat ,1
In barbi.
.
,~_. lui
tloşirt creşte ofc!or1a Neamului I
garia.
..
..
perfect Inscenat.
astfel nu păstreazl nici măcar
' yNa uitaţi, doamntdor: au so,II
..
•
aparenta unei TerosimUItăţl. AstNObl:im;a ~al~hl ~ Ban~tuiul'
dtJ
, . ranitii...
Mll'cea Laţia
Coboarl pasul vremii spretoam- intrat, măret In Istorie.
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