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" ••• La Bag. Acolo ne bafe 
inima. Acolo De ch.iama. vi/orul tle
cutalui. Acolo se consumă, int~l'o 

aareo/ă inedită, un act de mare 
victorie; UD act de reparaţie if
torică/ " 

general 
n Antonescu 

Anglia concentrează trupe 
decorat de Majestatea Sa Regele Mihai 1 
cu ordinul militar" Mihai Viteazu" etil. 

A 

tn provincia Mossul 
1, 8. - Majesta~ mând unilătile din primele linii 
Mihai I a semnat cu sfaturi Şi dându-Ie exemplu 

prin care a bine- de curaj personal. 
confere Genera/ului Ion D. general lacobici, ministrul 

Sunt temeri că Marea Britanie nu va mai 
seama de neutralit~tea Iranului si Turciei 

tine 
, 

Con~ucatorul ~tatu.- Apărării Nationale a trimis 
Ordmul M,hal Vz- _ . 

clasa Il-a, pfntru modul Conducalorulu! o telegramă de 
ANKARA, 8 (Rador). - tralitatea Iranului şi Turciei, re dela Baku. 

Cercurile politice turceşti cum nu a ţinut seama nici de Guvernele turc ,i cele 
sunt foarte neliniştite faţă neutralitatea Siriei, dacă e- din Teheran nu aU lăsat .i~ În care a pregăf1t şi Felicitări in numele armatei. cu 

eliberarea Basarabiei ocazia decorării de călre M. S 
o de Nord, indru- Regele şi Fuhrerul Cancelar. treU;:nb:i~!:~~:aî~n;;::~nc~: ste vorba să se stabilească el o Îndoială in privfnţa 

Mossul. contactul pe pământ cu Ru- faptuJui, că vor apăra cu 
.0,""""", .. ,,,,,1 1IIIiIillllll!l;iiliiiiiliiiillllilillllll!!II!llIllllillllliIllrIIllllllllllliIIllilililIIlill,1l1l1l11ll1111ll!IIIIIIU!lIIIiIlIlIlIiUlIliil Sunt temeri, că Anglia nu sia Sovietică şi să se pună arma in mână neutr~HtabHI 

Va mai ţine seama de neu- mâna pe regiunile petrolife- lor. 

88. Re gel e Mi bai 1 Ş i .llllIlllln'"~"I".III.I"IIII1I"IIIIIIiIllIlI"'II"""".I"I".""",,"I""1"1""11"'"11'"11"11""""'"11""11'111"'"""'""'"11"'""11","""""11"""111"""""1"'1""".'.ml~"DI'" 
Regina Mamă Elena • Comunicatul oficial german 

luvizitatspitaiolder8oitidinBran In Ukraloaau fost nimicite 
lI. - M. S. Re

M. Regina Mamă a 
spitalul de răniţi din 

a primII rutărie dela 
iJeana in valoare de 

000 lei. 
S. S. Re!!,ze, şi Reei-

na au lost insotiţi de Arhidu
Cesa Ileana şi cei cinci copii ai 
săi. 

j(ănfţii i-au inUzmptnat cu stri
găte I "Să trăiţi, Majestate". 

Inaltii oaspeti au Iăcut daruri 
oslaşr/or răniţi • 

• ;jJ 1111i1li1l11l1l1l1li11i1II1IJliilillIIllIllllIllI, UlIiHUlllilllllllllU 1liliililiiliiiliiiliiiiiiIIIliiliiliililiiliiliIIIlilllllllllltllliiiii 11iI111ll11l111l1111l1fl 

Importante forte ÎDcercuite la Sud-Vest de' Uman 
Peste 30.000 prizonieri capturati, printre cari se afla 

comandantul şef al armatei a şasea 

Maria general I Dt ODe seD 
BERLIN, 8 (Rador). - Dela 

Cartierul General al Fiihrerului 
Inaltul Comandament al forţelor 
armate ~ermane comunică I 

ntre raniţii din Buzău In Ukraina au fost Dimici
te importaDte forţe Încercui
te la sud~vest de Uman. Tru~ 
pele aliate au capturat până 
acum peste 30.000 prizonieri 
printre cari se află ,i co, 
mandantul şef al armatei a 

o , 8 (Rador). - In Io-
a sosit dna Maria gene

lll:Ollesc:u care a vizitat In
reprezentanţii aut~.ri-

I ~ ai secţiei Crucii Roşit 

locale I spitalele cu răniţii din 
Buzău. Au fost Impărţite daruri 
ostaşilor aflati internaţi in cele 
şapte spitale. 

f1Q1I1I11I11IIII1I1I1I1I1UIIIiIIIIiIllIIIiIiIiIlIIlUlIIlIlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllli111il11l111lI11I1111111111111111111111111U1II11II11I1JllllllllnUIIlIIilIIIlHlllfllIli1ifUIlIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111 

rfidul C0111 Ul1 isf • amerICan 
intenţionează să pună mâaa pe conclucerea 

SI atelol' Uaite 
YORK, 8 (Rador). - troltotaUtatea claaei mun-l"Va da posibilitatea să pună 
ttDNBu anunţă după citoare din Statele Unite şi mâna pe conducerea State

ork JourDal amerl- se va I!ăsi Intr' o situatie ce-i lor Unite. 

c~!!:~~:t~:~c ~,!t:i; 1IUIIlIIIilIIIIiHIIIII·lIIJIUilIllIIllIIUIli 1II1111111l11111111J1111 111111111111111111111111 1111111111111111111II1II UlIIIIIIUIIHIIIlIlIU IHKUIlUIIIIIlIIlIIIi UHlUIlIIIIUUUIlIU 

, • hotărât in şedinţă f 
Să contribue prin D u m 1· ne c a\J se vor ace 
oacele la intensifi-

nord ame
tru fabricarea ar

, ...... ""r si să "atâte Is slujbe în toată tara 
ostaşilor căzuti 

A • 

In memona 
deoarece 

isterie este elemen
Ibai favorabil pentru 

progresului par- BUCUREŞTI, 8 (Rador), - toata tara Io memoria osta-
COIDU10jst amerlcaa D. prof. Mihail Antonescu de şilor cazuti io razboi. Vor ti 

dsboiulul. acord cu 1. p, s. S, Patriar- pomeniti toli cel ce au fost 
tat in această ,e- N' d' t b'l't D bl· t' t l' t d •. _ că partidul hul ICO lm a sai I ca u· pu lca 1 n 18 a . e morii 

Ta avea sub COD- minecă să aibA loc slujbe in Nr. 1, 

şasea sovietică şi alţi co- din baza nava lă engleză deIa A~ 
mandaDţi superiori. Prada lexandrfB. 
de războiu e foarte mare. Cu prilejul unui atac aedan 

Trupele germane cue operea- dat Joi spre Vineri asupra por~ 
ă E t . t W tului Suez, rezervoarele de pe-z, soma au ocupa esen-

berg şi au pătruns până la coa- troJ portul Iorahim au fost a~ 
prinse. C 

sta golfului Finlandef. In noaptea de Joi spre VI-
Pe frontul finlandez inaintarea neri, inamicul a aUcat mai muI. 

victorioasă a trupelor ~ermano- te localităţi in Germania occi
finlandeze continuă. Marina de denblă şi cu deosebire oraşul 
războiu şi aviaUa au dobândit Dorthmund. Avioanele izolate 
succese deosebit de mari in au aruncat bombe asupra Ber
lupta lor contra navigaţiei en- Unului unde au fost mai mulţi 
~Ieze care asigură aprovfziona- morţi şi răniţi din populaţia 
narea AngHei. ";,,II1S s ..... ~ D ... in .. n~ in ......... __ 11\~ 

Atacând Un convoi excepţio- fest doborâte de vânătorii de 
nal de bine apArat, submarinele noapte şi de avioanele de JuptiL 
noastre au scurundat vase ina- 1IIl1I11I11I11I1Ulllllllnllllllllllll!!II!!JlllllilIlllllllmIIllU~UlllllmJlIIIIilIIIiU 
mice C'u o deplasare de 46.500 
tone şi au torpilat alte 4 va- Tel eli: r 1:I1Tl8 
poare cu deplasare de 29.000 dlal VOD KIIUuGt'cr 
tone. III 

In largul coastei de est a adresatA dl1d 
ĂngHei, avioane de luptă au General Antallesca 
scufundat trei cargobolurl cu BUCUREŞTI, 8 (Radar) _ 
deplasare totală de 13.000 tone Ministrul Germanei la Bllcur~ŞUi 
şi avariat alte 5 cargoboturi Manfred von Killini!er a triiliis 
mari dintre cari şi vase pe- dlui general Ion Antonescu, Con
troHfere. ducătorul Statului, cu prilejul 

Arloane de luptă au atacat decorării sale cu ordinul .Cru~ 
diferite aerodrumurl in Anglia cei de cavaler de fier". telegra
,1 un port pe c"asia de es.t a ma următoarea I 
ScoaţieJ. In curs~l zilei de ieri MULT STIMATE 
aviuClm:le DUCi_lI", de yauatoan:: DOMNULE GlJNERAL, 
au dobol â t deasupra Canalul ui .. Cu prilejul rlistincţiunii ce vi 
Mânecii 24 avioane engleze. In s'a acordat, Vă exprim in nu
această luptă aviaţia germană mele meu cât şi al cetăţenilor 
nu a avut pierderi. germani din România cele mai 

Ne aptea trecută o formaţiune cordiale felicitări. Sunl,m mâa
Importantă de avioane de luptă dri de comandantul armatei ro
germane a bombardat cU succes man,. aliate". 
vapoareie şi instalaţHle portuare (ss) von KILLINGER. 

o '. ' .• • _ ' '',' ~ .. ~,1 ':: ... ".-
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Conversatiile dintre doii Roosevelt şi Churchill 
s'au dos In urezenta şefilor fortelor armate nord-americane 

fdlflA PUBLlfllTA 
Tel. 18.61 "D ACI A FEL 1 XU 

Agentută f!enerală f de comerţ, Timişoara II. Strada 
. NEW. YORK, 8 (Rador}. -
Corespondentul agenţiei "D. 
N. B." transmite I 

Nu se ştie incă nimic de
finitiv cu privire la Întâlni
rea dintre dnii Roosevelt şi 
Churchill, 

Comunicatul oficial datat 

depe yachtu! preşedintelui 
nu conţine nimic preci s. 

El dă Un (bIet tn meteolo
gie şi apoi anunţă, preşedin
tele Roosevelt a fost favori
zat de noroc la pescuit. 
Totuşi se anunlă dia Was .. 

hington, de corespondentul 
ziarului "New York Herald 
Tribune" că, şefii forţelor 
ar mate nord-americane ar fi 
participat la coaveuattl 
dintre dnii Roosevelt şi C: . 
chiU • 

gust Nr. 25. lnreg. la Cam, de Comerţ sub Nr. ' 
Mijloceşte vânzări. cumpărări, schimburi şi 
imobile. Toate anunţuri le pentru vânzări de case, 
pământ, cum şi cele pentru inchirierea locuinţelor 
blicăm gratuit În dare, şi servim clienţilor 
informaţiile in legătură cu formalităţile ce 
deplinite spre a fi aprobate de către Oficiul de 

................................. .m .............. .. Case ieffine de vânzare: Circ. II. 
Casi cu 4 locuinţe curte, şi grădină, 
apă şi canal În stradă; casi cu 3 came
re, baie, bucătărie, camari şi separat 
1 cameră şi bucătărie cu apă şi canal; 
ca~ă cu 11 locuin~ având câte 1, 2, 3 INFORMA TIUNI 

scrişi, cu preţul numai de I 
pentru inventar. 

De vânzare, 5 jugăre 
celabile pentru locuri de C&lt. 

De vânzare· 2 jugăre 

BUCUREŞTI, 8 (Rador) -
Pentru a combate specula ce 
se face cU lâna indfgenă, mini
sterul de Finanţe a 'infinţat bi
letele de liberă circulaţie care 
trebue să însoţească transpor
turile de lână peste 50 kg. 

Biletele se emit de percep
tiile respective. 

• 

, 
BUCUREŞTI, 8 (Rador) Ife a. c.) ~u coIa?ora:-ea D·lor 

- In curând va apare le- N. Balana (Amtntin) - Paul 

t b'l' d d t '1 d Papadopol (AL Vlahuţă), Gr. 
gea ~ a 1. In . rep urI e e D. Nedelcu (Cataloage de cărţi 
penSIe Ş1 ajutoare pentru vechO, Al. Stamatiad, George 
ostaşii căzuţi. Dumitrescu. Pimen Constanti-

• neseu şi Maria Nahlik (versuri). 
BeţI delicioasa dar - D. Munteanu-Râmnie (O pre-

camere şi dependinţe, curte mare, apă 

şi canal in curte; casă nouă, cu 3 came
re, pla. bucltărie. 8ămară, cameră 

pentru bae, pivniţă, curte ,i grădini; 

casă Cll 7 locuinţe a câte ff cameră şi 

bucătărie, apă şi canal in stradă 

la 1 km. de TilDi~ra. bun 
mă. 

Idem 6 iugăre aJKO'aJXl de 
Casă cu grădină' 216 stj 

250.000. 
Casă cu prăvălii J. etai-. la 
locuri de case: c!I'C, ./ 

('Ire. III. 1 lot. 

Mehală: Casă cu 5 locuinţe- lei 
/dem, casă 1x3 şi 7x1, 

pendinţe. 

adevărata! - apă mine- faţă· de M. Emininescu, Iostitut 
rală, naturală şi purga- N. Iorga, Li!ia CuHuraIă).-Prof • 
fivă, fără dureri: "MA- Arh~tect T. T. .Socolescu (A. 

Peste câteva zile se GUS" Rodlo), A. G. Slmo (povestire) 
• -Prof. N. SimaC/te (Măn. Măr~ 

Cir. III. Ca$ Două, 3 camere ,i depen
dinţe, la tranva1; casă cu sub:!Ol ternu
nat, parter şi etaj sub acoperiş". la po 
ziţie admirabilă, Cir. IV. Casă' nouă Cu 
4 camere şi dependinţie, curte fi grădi
nă. Cir. V. Casă compusă din 2 came
re şi dependiţie. cu· curte şi grădină. 

Ocazie fenomenală. 
Vând urgent moşie 84 

va deschide primul De vânzare "MAGUS" gineni), Prof. Dr.M Dimancea 
magazlll. române." - S. A., B-dul Regele Fer- (recenzii: Versuri de Ax. Ban
uec_muftat - de mă- dfnand No. 1 Jângă co- ciu, Magdalena, de A. L~sca-
Du.,l ,,1 marochlnărie, f tA 1 B I d" rov şi Calendarul Plu~arlJor). 

Fratelio. Casă cu 2 camere, antreu, conac boeresc aproape gara, 
bucătărie, cămară, curte şi grădină. Mehedinţi, drum ~ietruit. In 
'd" . d voc se poate lua Imprumut 

ZI Ire cărămIdă araă, pompă Şl apa uet 1 . • l' . 
'1' ~ •• 1 1 ~ tu Adrlcol oană a ~l.tm!5.bt_ 
~ ...: • ....: -e_co 9_ VQ1IiS ~rn'COr6 '" .... ~~u- O-

sub firma H&NSA" era " u eVQr apr~ J:-'rof. P. Papadopol frec. I Fe-
" , ca7armă. mei în Revoluţie de D-na Bu-

dinţe. curte şi grădină,95 şi 105.000 lei I JQ()şiei cu dobândă 5 10 pe 
ani Informaţiuni telefon 18·6(. 

proprietar fUnd d. Au- • dea nu), Ing. ŞI. Tache (Ind. Fri-
rei Lucaciu. A apărut "GAZETA cAR- goriferă de T. D. Ioanfţescu), 

In centru Orali/ta, ieftin de vânzare ua'nd ă x 3 . .-, cas nou... camere II 
2 corpuri de case. .l.! f6' t' d '1 

Ţ1LOR" a X n-rele 19-2.2, Ou- Sergiu Grosu (G. Bezviconi 1
010,... In Car ler e Vl e, 

Tutungerie, in circ. IV,. la,ll'le bun. et!DtrU. . .................................. Boierimea Basarabiei).-I. Du
mitrache-Godeni (O disputA. li- Pentru anunturile apărute in acest cadru a 

CINEMA 

.... a 

') COR S Oa terară)-şi cu cataloa!!e de căr- "Dacia' Felix", telefon 1861 
/, ,,,- fi vechi, pagini alese, expozitii 

de arfă (D·na Chelsoi-Cristea SE ANGAJEAZĂ imediat un bua 00- preferinlă in centru, a se 

b 

şi I. Panatazi), carnet bibliogra- dtar saU bucătăreasă care să. ştie să Administraţia ziarului. 

lic, ortografie şi gramatică, vi- lucreze ~i grătar Doritorii se VOI' adre
trina cărlîlor~ presa din pro- sa la Administraţia ziarului. 
vinde, rorli primilfl. cotaloagQ , 
de cărfi rare (paul Papadopol), SE CAUTA un local de restauro&~ de 

CAUT domnişoară sau doamaă 
biroll. Poate fi incepătoare. 
va-. birou de ziare, Circ. It. 
c. Brătianu 45 

INŞTIINŢA 

bibliografie germano·romana, 
documenfe literare şi istorice,) 
biblioteci, nole şi informatii an
tologie la zi (e. R.Rotru, I. Pe
!iVo.u, Ada Negtl, D, iuv, Gh. 
Cuza, Mircea Iorga, 1, Lemehi. 
T. Scarlat, O-na FI. ;Ciura şte-
fănescu, 1. Dobridor, Şt. Alexiu PentrU evreii dom icilia ti in OrtJ$ul' 1 im 
şi 3. Orosu). Jud. 1 imiş·1 or.~ CQr'Q- nu sunt concentraţi la m 

Red!1c;ia şi administratia: interes obştesc. 
Praf. D. Munteanu~Râmnic, Bu- 1 E" b . 
cureşti Str. Leonida 4 Abona- . - urei! ce Ire UIQU , 
mentul anual 200 lei. de Recrutare 11miş- T oronlol, pen tru complecfa"a 

-0- I tului în sensul prevăzut de Regulamentul 10: 

A 'Iă d v Statutul Militar al Evreilor, se vor pr. z1mta la ~ pa mlnera - cea a eva- d ... 5 

rată - uMAGUSU este Un re- upa CUm urmează: I 
mediu specific contra bolilor de: In ziua de 11. AUgllsJ. s~ vor prezenta evreii dilla d. 
stomac, colici, dispepsH, fi- ln ziua de· 12. It ..., " "'" 

cat, fiere, icter. matarie, etc. In Ziua d~ 13. 
In special pentru efectul ei " .." " .." 

ne dureros (fără colici). intrece ln ziua dQ 14. If "" " ." 

toate apele medicinale purgative. 2: - Evreii ce nu au satisfăcut s@1'viciul"'"" ... ·-
Pentru efectul ei considerabil nu posedă /ivTete, adică acei ce nu ou fost î""tJTnlllW' 

de disolvare a pietrelor la fiere, 
este l'ecomandată de toţi spe- sau au fost rf:!formaţi medical Sau scutiţi etc., 
cia1iştii. prezenta la c~rc când se va anunla p,;n ziare. 

Apa "Magus" - cea adevă
vărată - este de vânzare la 
"MAGUS" S. A., Bdl. Regele 
Ferdinand Nr. 1, lângă cofetă~ 
da "Bulevard". spre cazarmă . 

• Pentru intregul material 
apărut in acest ziar - fără 
semnătură sau CU pseudo
nim - răspunde aumai d. 
Const. 1. Ştefănescu, direc 
torul nostru, care e totodată 
şi girant responsabil. 

.................... B .......... .e9 ... IIA~~ .. BE .. -r 

Nimicirea trupelor boJşevi 
încercuite în Ukrain 

BERLIN, 8 (Rador). -
La 7 August trupele ger
mane victorioase şi-au con
tinuat înaintarea în Ukrai. 

na. Restul trupelor 
vice încercuite în 
vor fi nimicite în 

r ărbătea 

I O'A N 
scă şi c o i t O e • r I 

eOSMA 
(F o s t HOR BAT Z) 

Mare. asortiment de sfofe fine, desene exclusive şi articole de nl0dă bărbătească 
T • M 1 Ş o A R Il I.~ BULEVA~DUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16.62 
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-
Românii şi-au dat întâlnire Terasa 'If'IIIJJS"D" 
bătă seara 9 August 1941 la .,Ii Iii l' li ti 

de sub conducerea domnului 
Florian Brânzaş, 

din Clui 

e publicul va avea prilejul să asculte 'orchestra virtuosului Lută IOVIŢ A cu toţi copiii săi 
ncâri gustuoase - Bucătărie românească - Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

:bfJl~~~~~~~~~~~~~-~-~-f-:'~:'~:':'-::~:'~-=:-=:~::=;~~=~~I~i!:~l':~~~~1~~{~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe ~III~~~~~~~~~JJJJ"J"I~~~~~~~~~~~~HIIIH~~~~~~~JJJIl;"-II~i 

~ ................... _--------.. ----.. --.. ----... --.. --.. --.... --........ . 
lIuviale bolşevice . Zece, a.vioane engleze .~obo~îfe 

• OI -1 j - ţ. J- t 1 A'- l' JOI de aVlaţta germană, fără niCI o pierdere 
ŞI cal e ue comunIca le ul1J co a l 'Ylpra al 
dIstrase de aVIaţia germana viaţia germană a doborit Joi deri proprii. 

_ • .. BERLIN, 8 (Rador). - A-l fireU fără inregistrare pier-

d ' 1 N' l' 1 BERLIN. 8 (Rador). _ zece avioane engleze "Spirt -8 (Rador). - Avi~ caţie 1n cotu ]J?r~ UI. n 
htptă şi de vânătoa- sect~rul cen tra~ aVla ţI!" ger· 11I1Ul,U:UUIiIIII!IIIIHU: 'JlII'"Il1I!l""illllmilUI flUlU'III1111111l11nl1lUIIIIIJI,UIIUlIIIIIUlUIIUIIUlI'IIIImUIIIHUIIOIIII1IIlilUallllllllllllll1ll11ll1IIIIIIIn 

aU nimicit la 6 mana a scos dIn lupta pa- Pretinsele succese a mari-
I sud de Smolensk, tru baterii ~olşevice. . ~ nei de război sovietice sunt Trupele italiene din Grecia navi~aţiei fiuvi~ Un depoztt de benzIna a 

atacate şi coloane fost BI'uo.cal in aier. Bo]ş~- pe întregul inventate, se de
re Plai distru- vicii au suferit pierderi sân-

căile 'de comuni- geroase foarte mari. clară la Berlin. n'au ocupat Tracia şi Macedonia 
j~lIillllml!l\l:llIIlIll!ilijIllHil!!)lIll\lIIl11l!lIlm\m'm~m;\I!ilIialllll1ilHli,:ii1ll1l1!lI!lIl!llilllI!III!1i1lm!!liliiilIlIiIlIIIIHIIIIIIIIilIiIIIIlIlUlII!III1!1!1l1l1l11flIl!IIIIIIIIIIiIUIllIlIllIliJIIIIiUlIII1I1l1i11l!1I111i11I1I11I1I1U 

ROMĂ, 8 (Rador), - Unele 
ziare străIne au anunţat ştirea. 
că trupele italiene din Grecia 
au intins ocupaţia lor teritoria
lă din Tracia şi Macedoni-a 

Cercurile politice Haliene des
minţind această ştire, subliniază. 
că ea este in legă.tură cu sfor
ţările pe care propaganda ina
mică le face spre a turbura re
laţU:e bulgaro-italiene. 

tivalul de Dansuri 
Opera R0111ână 

Crucii Rosii , 

dat în folosul 

la ora 5,30 după a
'. avut loc la Opera Ro

recital de dansuri, in 
ercii Roşii. sub con

dlui Ion Marcu, maestru 
,la Opera. 
sub raportul scopului 

a fost dat festivalul, 
merită neprecupeţite 
raport calicativ spec
lăsat mttlt de dorit. 

din spirit de 
şi folcslndu-se de oca-

, un spectacol de un scop 
veni lume mu\l.ă. dl 

tinut să amestece, prin~ 
, .. ,,~u, ... ,'" din L~letul Opo

neformate din 
, balet, care nu aveau 

la un spectacol propriu 
cel mult la O pro-

elevi de sfâl ş:t de an. 
ul select ce popula 

fi fO'it obligat să su
:ot felul de exhlbiţii, pe 
Ion Marcu a ţinut să le 
pe scenă dintr'un 01'-

gust îndoelnic. 
inc~put, răbdarea p11-

a fost pusă la grea în
deoarece maeslrlll -de 

avut trista insplrRţie S8 
de conferinţă. D. ~larcu 

să ştie că, penlru 
lucruri, este necesar 

un dram de talent. cel 
minimum de dicţiune 

posibilităţi de justă in-
ceeace a lipsit cu desă
din dizertaţia dnld sale, 
·1 până la urmă intr'o 

Iă, care inspira 
milă. Apoi, după. ce 

că va vorbi foarte pu
ferinţa" nU se mai i~ 
lucru ce a enervat pu-

cu atât ma; mult, cU cât 
numai conferenţiarul au
spune. 

că marii prota-
al dansu'ui, cum a fost 

l'xe~mtl,ll1. o Luccienne Ca
care a vizitat şi ţara 
- obişnuiau să-şi in
producţiile )01', răma

, cu scurte alocuţiuni, 
însă minunat expuse 

u o ade"ărată des-
~""'f"'''''··-le , 

imbătat de succesul 
d. Marcu a avut f
atât de tristă - să 

pe speakerul saU pe 
ieşind mereu In faţa 

ca să-şi anunţe nUme~ 
Cel puţin aceasta. a avut 

darul să mai Il muze puţin pu~ 
blicu!, stârnind ilarltatea prin 
fe lui său original de vorbire. 
Aslfel, la un moment dat, a 
anunţat trei nume masculine ce 
a veau :sa. UI {lJe~e "i c. înob4b,t 
aşa I "Ambii" din şcoala de ba
let. Apoi a mai anunţat cu can
doare: urmează "un" pelca· cla
sică. etc. Nu mal vorbim de ri
dicolul unelor prezentări, lipsi
te de cea ~mal elementent mo
destie, cum era acelea: "eleva 
mea" ... saU "a invăţat la mine" 
... etc, etc. 

Revenind la spectacolul pro
priu z::is "i făcând .. botr .. oil.o CI", 
corpul de balet al OpereI, a că
rui bună formă, care s'a evi
denţiat in dansul dela sfârşit I 
.,CălUşarll. - nu S~. V<>lU":,?l~ 

de sigur exclusiv actualului 
maestru, ci antecesorilor săI din 
cursul celor 20 ani de~ând fiin
ţează Opera Română din Cluj, 
- vom spune c~va; în Unii 
fOaTte generale de numerele din 
şcoala de balet, care sunt in a
devăr opera exc!tlsivă a citui 
[on Marcu. Afară de câteva pu
ţine ex~epţ!i, exhibiţiile acestod 
elevi lasă mereu impresia de 
incomplet, de Ilpsă de precizie. 
De alUel caract~ristica maestru
lui de balet Ion Marcu este o 
splendidă lipsă a intuiţiei de 
amănunt, care dacă. DU poate a
vea efecte prea evidente asupra 
baletului Operei, în schimb sare 
In ochi, regulat, la producţi!!e 

elementelor din şcoala de balet. 
Tot în aceasta ordine dc idei, 
presupunem că d. Ion Marcu 
nici n'a observat efectul făcut 

asupra publicului de baktista 
coafată modern, cu părul ridi
cat dela cea~ă in sus, care dan
sa in dansuri româneşti, în port 
naţional românesc. 

Muzica a fost anemică, foatte 
anemie!!.. In special, la dansurile 
româneşti s'a remarcat aceasta. 

. In incheiere vom spune c!!., 
de ar fi lipsit orgoliul şi spiri
tul de reclamă, - cu elemente~ 
le din baletul Operei şi cu două. 
trei elemente ~ mai acceptabile, 
dintre celelalte, s'ar fi putut 
oferi publicului un spectacol 
frumos şi pe deplin meritat. 

, Veraz 

61 comunisti ares~ , 

tati la Dijon 
PARIS, 8 (Rador) - Agert~ 

ţia nDNBc anunţă că ia apre
piere de Dijon poliţia a arestat 
61 comunişti cari aU fo~t apoi 
trimişi in lagăr de concentraJ (o. 

Printre cei arestaţi se află mai 
mulţi funcţionari din calea fe
r!lt~ \,1 pn"dĂ precum si câtiva 
învăţători. 

greacă •. 
1I111111111111111H11111UllU1l11l111111111t11lU11i1i11ll111l111111ft1111111111l1llU1l1l1IilliliIIIIilIIIllllIllll1llIIJUIlUIIIUlIUIIIUlrlll1l111111l11l1111l11111l111l111l111llIU!nU 

In atentia meseriaşilor români 
BUCUREŞTI,8 (Rador), - Mi-\ pune, precum şi de recomanda

nisterul Economiei Naţionale în- ţia Camerei de comerţ saU a 
vită pe toti Românii meseriaşi patrimoniului unde a lucrat În 
absolventi de şcoli tehnice sau ce priveşte moralitatea luI. 
profesionale, comercianţi şi func-
ţionari comerciali cari doresc să 

'22 855 • .• ia fondurile de comerţ aparţi- • 
d • pnzOUten nând intreprinderilor evreşti, IncendIu puternic 

la Moscova 
francezi eliberaţi de persoanelor fjzlce societăţilor, 

t 
din B:lsaTabia sau Bucovina de l 

germani. Nord, lăsate tn ;,~răsire: s~ a-
dresei': cererile lor imediat mi-

PARIS, 8 (Rador)- Agen- nisteruluL 
lIn "Hovm: Oii" anuntă că in C<?!"",ril", 110,- fi JnCloţit" AI"! ~~i: 
ultimile zile a sosit in gara de etnicitate român, memoriu 
Gadons Sur Mame: 32.855 asupra aptitudinilor, studiilor, 
prizonieri de războia puşi în lucrului făcut până astăzi, capi-
lIbertafe pc baJl:R Rco"du,J1o,.. lulului ,,1 g"'.,,, .. pll ..... - .1., ... ,u-e. di",--
încheiate Între Fiiehrer şi d. 
Scopini ambasadorul Frantei. 

BElv ... rN, 8 (ltador) .. 
- Un. mare, incendiu 
sta de~larat la Moseo .. 
-ta ÎIl urma bombar'" 
damelltului dia 7 Au
gust de către avioa-__ 10 g ... ____ _ 

Comunicat 
A sosit adevărata 

Cererile adre!late Centrului 
Naţional de RGmânizare pentru 
cumpărarea imobilelor expro
plate dela evrei, se consideră 
pr~mature de oarece lichidarea 
acestor bunuri se va face prin 
licitaţie publică. 

Se vor comunica ulterior de
talii, cei cari aU făcut cereri de 
autorizare pentru vânzare auto 
vehicule, se vor prezenta la 
prefecturfle de judeţ pentru 
completarea Unor declaraţii. 

Aviatia , finlandeză 
a distrus un tren 
blindat sovietic 

HELSINKI, 8 (Rador). - UD 
tren blindat inamic a fost ata
cat şi nimicit de avioane finlan
deze. Trei· avioane inamfce au 
fesi doborâte. 

Consiliu economic 
BUCUREŞTI, 8 (Rador).

Joi, 7 August s'a tinut un 
Consiliu economic sub preşe
dinţia dlui Mihai Antonescu. 

apă nlÎnerală _ nledicinală: 

în sticle originale. '. De vânzare la: 
"MAGUS" S. Ă. 

B.:'dl Regele' F erdinand N r. 1, 
lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă 
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Servi,:iu~ mil~tar Statele Unite vor ocupa MarUn 
almar~nel amer!cane Guvernul american ar fi fagaduit UD ajutor militar T 
poate f. prelungit 

WASHINGTON, 8 (Rador). - !!ea pe baze căreia mInistrul 
Agenţia .. DNB" anunţă după marlnei americane, a autorizat 
ziarul .. New York Times" din să se prelungească la caz de ne
Washington, că a fost aprobată voie: serviciul militar obligator 
de Camera reprezentanţilor le- al marinei si anĂrĂrH "", .. .,. .. 1 ..... 
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Consulaiele Finlandei 
din Canada vor fi închise 

NEW -YORK. 8 (Radar). -
Agenţia "DNB~' comunică I 

"UnHed Press" anunţă din 
Oltawa că guvernul canadian a 
declarat că vor it inchise toate 

cousulatele Finlaadel din Cana
da. Măsura este justificată prin 
faptul că Finlanda a fntrat în 
războIu contra Sovietelor şi a-
lături de Germania, ' 
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Imobilul Palatului regal 
dilJ şoseaua Kiseleff va fi ce
elat studenţimii 

BUCUREŞTI, 8 (Rador). - lui Culturii Naţionale, spre a fi 
Imobilul palatului regal din şo- întrebuinţat pentru nevoile stu
seau,a Kiseleff ~in C~p~taIă o denţimii din Capitală. 
să fle cedat foloslnţii Mlnlsteru-

WASHING TON, 8 (Rador).- pot fi soc.)tite ca satisfăcătoare-, 
Agenţia .DNS" anunţă că Cor- Că Statele Unite au anumite 
dell HulI ar fi confirmat prfmi- proecle cu privire la ocuparea 
rea notei prin care guvernul coloniei franceze Martinica, mi~ 
francez a luat pozitIe fală il" nI"t .. ,,1 t"l... ""v~o .... '" ft S:~6hl .. ~ 
recentele declaraţii ale lui Sum- Uoite a răspuns negativ, D. Hul! 
ner WeIles. Totuşi Huli a refu- a ţinut să adauge ceva la declara
Zit să declare dacă cele ce con- ţla făcută recent, anume că: o 
ţine nota guvernului din Vichy, acţiune contra Theiland-ului ar 

ameninţa Interesele 
nite. La urmă d. Hula 
rat, că numai pe cale 
a aflat că guvernul S 
te ar ii tăgăduit Uo ajutor 
tar Theilandei deasemenl 
duiala după cât ştie clsa, 
dată, 
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Partidul republican din US 
se opune demersurilor răsboi 

ale dlui Roose,,.elt 
WASHING10N, 8 (Ra

dor) - Ag~nţia "D.N.B." 
Iransmite: 

Ziarul "New. Yorck He
rald 1 ribune" anunţă din 
Washington, că majorita
lea depulatilor republicani 
au căzui de acord în cur
sul unei adunări a parla
mfnlului Roosevelt. Moliu-

nea adoptată declară că Ipublicanii insistă ca 
partidul republican reino;- Fie aplicată Cll atare. 
se promisiunea făcută cu narea partidului 
ocazia alegerilor preş9din- a declaral că este 
ţiale din anul trecut de a Căpoparul american 
nu fârâ Statele Unite in- Iăşeşte punctul de 
tr'un război slrein. Moţiu- al partidului re 
nea cere partidului demo
crat care în 1940 a făcut 1I111111fllli/ilI/llllllllllllllfllIII/lIJililli I III I 
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această promisiunp, să a
dopte o o/ifudine identică, 

In sfârşit portidul repu' 
blican declară că Statele 
Unite nu trebue să declare 
răsboiu deCât după ce va li 

Trecereato 
a famIliilor 
tlonarUor Căpitanul Bruno MussoJini 

fiul Duce/ui, a murit 
RO!rţA, (Rador),. Agentia lnlr'o telegramă cordialălcelui condoleanţele siJle sin-

Stefam anunţCI:. Fuehrerul a exprimat Du- cere. 
Căpitanul pilot Bruno Musao-

lini. fiul Ducelul a murit în chip 
glorios Joi dimineata la ora 10 
în urma unul accident sulerit cu 
prilejul unul sbor de incercare 
pe care-l făcea pe un prototip 
dfl avion in imprejurimile ora
,ulUi PIZza. 

Hruno Mussolmi a Implinit de 
curând 23 ani. A lost căsătorit. 
In urma sa rămâne o fetiţă or
fană. 

Căpitanul pilot Bruno Musso
ltni a luat Parte la războiul din 
Spania, A/rica orientală şt Gre
cia. 

A obtinut performante remar
cabile in domeniul aviatiei dvi
lq, orl!unizând lel!ătura aeriană 
amtre I(oma şl America latină. 

Odată cu Bruno Mussolini au 
mai incetat din viaţă şi alţi doi 
aviatori. Dueeie şi mama lui 
Bruno Mussolini au sosit la 
Pizza J)(mfru a,-si lua rămllR "IIn 

Clela tlU~ lor şt penIru a se m-
china in lata rămăşiţelor pămân
teşH a celor doi camarazi de 
şbor a lialui lor. 

F unerariile lui Bruno Mussolini 
ROMA, 8 (Rador) - Fune

r'1Hile căpitanulaf aviator Bruno 
MussolinI s'au desfăşurat Vine
ri dimineata la Pfl'lR. 

O mare .. mulţime şi repre
zentanţii a utorită fllor se ad u
naseră încă din zorii zilei în 
faţa casei fasclHor unde, se a
ti ... d.ep .. ,. .... '" "",,,lalt; ~lcrlul. In 
cl1rsul nopţU, populaţia din Pi
sa şi oraşele vecine, defiiaseră 
prin faţa catafalculul pe care 
se găsea rămăşiţele pământeşti 
ale Butui Ducelul şi ale celor 
..lo' w ____ .. o:~l Ql otU. La O~~.:J 

Ducele a sosit Insotit de soţie 
şi copil fiind primit în pragul 
casei fa scHIor !le arhiepiscopul 
din Pisa care venise să oHdeze 
serviciul, profund mişcat, Du-
_.....-t __ 1_ a __ ",IJA,AW;" ".I.""'~lY:IIK &ll .lCl,-

ţa rămăşiţelor pământeşti ale 
Hului său Mama, văduva şi 
celelalte rude ale defunctului 

se rugau în tăcere în jurul ca
tafalculuf. 

Sicriul purtat pe umeri de 0-
fi tor! "vÎQ iod Q, fost iS'Şo::za l tn 
carul mortuar clupă care corte
giu s'a pus in mişcare. 

Pe tot parcursul, populaţia a 
aruncat numeroase flori tn ca
lca "ullt:glull.ll, prece<lat de ar
hiepiscopul din Pisa. 

Ducele şi familia în Urma ca
rului morhtar. 

La cortegiu a luat parte se
cretarul partIdului fascist, mem
OtII acaaemtet, repreuntanlii 
autorităţilor militare, precum şi 
membrii misiunii militare ger
mane, Cortegiul a ajuns la gară la 
Ora 9,30. Arhiepiscopul a dat o ul
timă binecuvânta re dună care 
l.~nUI pleaca spre l' o.il. t'opu-
laţia din Pisa a asistat indure
rală la trecerea cotteglului fu
nebru. 

J I
PBISA, 8 M( Rado

l
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u runo usso In Ş camara-
zilor săi, a fost depus la sediul 
fascist Vineri dimineaţa. Sicrfile 
au fost transportate la ForH.ln
mormântarea se va fa\!e Sâm
bătă dimineaţa in cimitirul Sap 
Cassiano din Ondino. 

Retragerea din oficiu 
a mem.: 

dobândit avizul C ongresu- BUCUREŞTI, 8 
lui. Familiile functionarilor 

Legea pentru aiulorarea pot trece in Basarabia 
Angliei a Iasi prezentată pa- covioa numai pl'in 
porului american drept o torizare de trecere a 
măsură ţenlru prevenirea taţii de car.e depinde 
răsboiului şi de aceea re- tionarul. 
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Raportul 
.. 

unui comisar politic 
BERLIN, 8 Agenţia ",Rador" raşuluf, o panică exira 

trbnsmHe :i Detaşamente'e rămase In 
Cat dt:: mare a lost panica in complectă debandadă. 

provocată In rândurile bolşe- unitălllor, offţerlf, au lăsat 
vicflor cari operau in Estonia în pele in cea mai mare 
momentul apropierii trupelor cu privire la situaţie, 
germane, reese dIn următorul Unităţile sovietice 
raport al unui ~omf_.. ~nI!H" procara cele necesare din 

za desorganlzărJi. 
sovietic găsit In clădirea pără- Comisarul insărclnat cU , 

sită a Unui Stat Major sovietic: cutarea aprovlziODări! 
Tirul artileriei trupelor ra- declară că nu ştie ce 

plde germane a provocat in materiale trebue să livreze 
ultimele atacuri date contra o- tăHlor de oe front. 
IIliIIIiIUIIIII IIIIIUUIUIIIiHUlIII InlllUlIllUlIIlilillIllllllH UmlJllllltllllJlllllmlllllllllllflfllllllll!IIIII1III1IID flllJIlIiHlllIIlllIIlll 

A vioane germane 
au atacat Anglia cent 

BERLIN, 8 (Rador). - Joi 
spre Vineri avioane de luptă 
germane au doborât cinci avi
oane britanice deasupra Angliei 
Centrale, cu ocazia Unor atacuri 
date împotriva aerodromurllor 
din această regiune a AngHel. 

scufundat in largul porlal 
Un vas petrolifer de 

tonaj a fost grav avaria! 
nând imobflizat şi aplecat 
parte. Insfârşit un 
3000 tO.le a fost grav 

ROMA. 8 (Rador). - Secre
tarul partioului fascist a adresat 
Ducelul următoarea telegramă: 

In vreme ce inima du. de pă
rint, esl. ş/âşiată de o mândră 
cerere, cămăşile negre ale Ita
liei şi Intreg poporul itaLian ,unt 
lâm1jj do..ţi rlldr,lIif ,-.......... '" 
Cu etv. pe tiuL generos, p' pilo-

sau în· cadru disponibil 

brilor Corpului didactic A vioane de luptă germane au :~==~:::======;~ 
scufundat in aceeaşi noapte, 

tul îndrăsnet şi pe LUptătorul ,
Toie dintr, războaie. 

BERLIN, (J (Ruuur). -

BUCUREŞTI, 8 (Rador). -
Monitorul oHcial de azi a pu
blicat Decretul Lege pentru ln
tsuuun::11 ce nOUl norme cU prI
vire la punerea in retragere din 
oficiu sau in cadru disponibil a 
membrilor Corpului didactic si 
ajută tor precum şi a personalu~ 

lui dependent de ministerul Cul
turii naţionale şi al cultelor. 

S", nt"P>"'I.,. ........ Jt in .... + O oi I.L 

Umul că prezenta lege Intră in 
vIgoare pe data publicării. Umi
tându-se aplicarea el pânl la 1 
Noembrie 1941. 

vapoare de comerţ Inamice cu o 
deplasare de 13,000 tone avari
ind alte vapoare fnamlce cu o 
deplasare de 19.00u tone. 

Alte două 'Vase de comerţ 
inamlce au fost scufundate In 
I''''dul p.o.rlulul C....... Y .. ,.."",u" 
AI treilea vas de comerţ a fost 

Tipografia Coop. Nationala. Timişoara 

Citili şi răspâDaiţi 

lil 
dl 
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