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Statal plăteşte saI,
scrieforilor dobânzi 
mai ridicate de ceit 
cAlaI' bJnciJe_ Soco
tind subscrie rea reală 
şi prima debândă ce 
se plăteşte este de: 7 i J; 
la sată. Deci: fructi
ficarea eC012omtlIor 
prin Imprumutul Re
Întreg iri;. 

Comunicatal militar german 

Pe întregul front de Răsărit 
"CJ'ucea de cavaJeJ' 
al CJ'ucii de fier" operaţiunile continuă melodic şi sunt ÎllcDnulJale de succes 

. ERLIN, 26 (Rador), - Fue- BERLIN, 26 (Radar). _ Dela 
• rui a decernat Crucea de cava-I Cartierul general al Fuehrerulul, 
1 al ordinului Crucea de fier ar- Inaltul comandament al forţelor 

ori/or patru ofiteri aviatori care armate germane comunică ~ . 
1 distins în mod deosebit în Pe intregul front;de răsărit. 
, le: operaţiunile continuă metodic 
, Căpitanul Wilck, comandant de ,i sunt incununate de succes, 
e ~pă intr'o ,scadrilă de vânătoare Pe ziua de eri au fost bombar

luI St. George un cargobot de 
6000 tone care naviga Intr'un 
convoi. 

In Africa de Nord. avioane ger
mane, Sluka aU atacat la 24 Au
gust şi In noaptea următoare por
tul Tobruk. Instalaţii portua·re au 
fost distruse, fUnd lovite in plin 
de bombe de mare calibru. 

ale artileriei antiaeriene au, fost 
scoase din luptă. 

Noaptea trecut! avioane brHanJ~ 
ce au atacat vestul şi sud vestul 
teritoriului Reichulul fără a obtine 
rezultate vrednice de a fi menţio
nate. 

, a doborât 25 avioane în timp date instaluţii militare pe coasta 
grupa sa a doborât 350 aparate orientală a Angliei. . 

Artileria antiaeriană germană a 
doborît şapte dintre avioanele bri .. 
tanice care participau la aceste a
tacuri. 

mic,. Noaptea teculă, avioane germane Un mare vapor de comerţ a 
Loco/imen/ului Muetherich care de luptă au scufundat in Cana fost avadat iar mai multe baterii 
doborât 31 avioane inamice 
Sub locate nenlului Poehs ca re a . 11i1II1i1II1!liIllIlIlIlIllIUlItlllllllllllllllllllli,!IIIUIIIiIIIIiIIII!l1Iltl1H1IUIIHlUlIUIIIIIIiIIilIlIiU1lI1111111111111111\11I\1II1111111t11IUlllliiiilllllllllllllllllllllllllUllllllHnllllllll!1II1li illlllllllllllll!lIl1l11l1lll!lIl1l1l1ll1l1l1U1II1I11I1I1IUII\IIlIIiU 1II111llUliIIUIIliIIliIlliliUilliIII 

,orât 28 avioane inamice şi sub
lenenlului Schramm care a do

răt 24 avioane inamice..· 
, "~IIIU'II\\IllilllllllllllltlltlllilillllHlIl!i!llllm\lIlIlIl!lIUHIIIiIiIIII'1I1111111111 

'uriună catastrofală 
în U. S. Ă. 

! NEW-YORK, 26 (Rador) -
furtună extrem de violentă 
eărâmat 20 case intr'o loca-

, 'tate din statul Now Jersey, 
1 ale comunicatiile telegrafice 

i telefonice sunt intrerupte. 
Au fost grav rănite 15 per· 
oane. 
Un incediu alimentat de 

Tânt a distrus o uzină pentru 
r fabricarea produselor din cau
, duc. 

Furtuna a provocat mari 
pagube şi la Philadelphia un· 
de O persoană a fost omorâtă 
iar 80 rănite. 
~iliIIIIIiIUIlI1!!\lIllill, 1Ii11II1I11UIIIIJlllmIllU1I!1lI1111111111111IIlIlIlIiiIlIlIllHlIIII 

o companie 
'de Infanterie germanA 

• distrus 16 avioane 
sovietice 

BERLIN, 26 (Radar) - O cam~ 
panie de in/allterie ~ermană a pă
truns adânc in pJziţHie sovietice 
In cUT~mI unor lupte' care s'au 
desfăşurat in dir\,>cţia Revel. 

In cursul acestor operaţiuni com
pania germană Q,. întâlnit pe neaş
teptate un aerodrom de campanie 
sovietic pe . care se aflau gata de 
plecare 16 avione sovietice dintre 
care infanterişti ,,-~ermani au dis
trus pe pământ 13. p~ ,care le-a 
lIlitraleriat· in timp ce celelalte 
trei avioane care decola seră in 
grabă spre Q se salva, au fost do-
borite în· aer. ' 
. Un detaşament din această com

panie după o lupUl corp la corp 
a eapturat o ltatede antiaeriană 
lovietică. 

Armata· iranian ii opune o rezistentă crâncenă 
Englezii urmăresc ocuparea centrului 
petrolifer dela Asadan 

NEW YORK, 26 (Rador). - f 
Corespondentul agenţiei "DNBu I 
anunţă I 

Presa americană se ocupă in 
primul rând de intrarea trupe
lor britanice şi sovietice ia 
Iran, 

"New York Times" dc.clară 
că desfăşurarea situaţiei mili
tare in lran nU este încă pre
cizată. 

Ziarul anunţă că. englezi au 
debarcat formatii mixte în gol 
fui Persic in punctul terminus 
al căii ferate ce trece dealun-

"produce o telegromă din Simla I niei "Anglo-Iranian-Oilu
• 

a ag,ntieÎ "Rfufer" care araid că O altă informatie oficială prl-
primul comunicat oficial britanic milă din Simla de agentia "Reu- , 
asupra operCt(iunilor din Iran vor- ter" arată că in/rarea trupelor 
beşte despre ocuparea instalatii/or britanice s' a produs prin trli 
industriei p' irolifere dela Haliisan puncte ale frontierei Iranului in. 
şi;a fârguşorului Quasa. Chiriin zorii Zilei de 25 August I o for· 
fără ca fortele britanice să fi in- motiune a debarcat la Abadan, o 
fâmpinal vreo rezisten{ă serioasă. alta a ocupat Dender Sakpur, iat 

Formatiuni britanice tronsportate formatiuni britanice şi indiene au 
cu avienul ar fi luat măsurile TIe· pătruns pe la Kaninin, localitate 
cesare pentru ocrotirea (CImilti/or situată la frontiPTa dintr, lran şi 
englen aflate in serviciul compa~ [rCJk. 

1111111111111:11111\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lUiillIlI\lI1I1I11111111l1lrlnnmUlIllmlllll1l1l1l1l1lllUIIIl1l1lU! 1!IIlUlilIlII!IIIIIlllllnlllllllllllUUlUlIIIillil 

~ul teritoriului Iranului. Este . 
posibil insă Oa alte trupe bri- 5.000 soldaţt· chl·nezl· 
tanice să atace dinspre coasta 
din regiunea Irakului. ,... - ţ- d· -

Trupe lovietice exercită pre- InCerCUJ. e Ja pOneZI 
siun! puternice in nordul lra- 1DKIO, 26 (Rador). - Cores- sectorul Shansl la frontiera dintre 
nului. pondel1tul agenţiei "HavQs-ofi" a- provincia Shansi şi Hopel • 

Agentia "United Press" anun· nunţă, că Jortele japoneze au fn· Cu toală rezistenţa crâncenă a 
ţă din Londra că atacul se des- treprins Lunt dImineaţa o operaţie chinezilor, liniile au fost străpunse 
făşoară in cinci direcţii dife- fn stil mare deşi dtslinată sd În· de Jorţele japoneze urmtind să dea 
rite AnglieI şi Sovielele ar fi : cercuiască 5000 soldall chinezi din fn cursul noptti atacul holărltor. 
aIn ga ta

t
t în I ran fiec arte d~i ~ t~.e I numllllilllllilillllllllllllllll!!llIUllIllIllllll1lUl1iUlIlUliIIlllln unnnUUIJIIIIIIiIIIIIl1IU'1f1l11ll11l111l111l1l111UlIIl1II1IIU11l1111I1J11111111l1111l111111f1ll1IIIinmUlilllUI11111lill11 

e e Ca ~ şase !au şaPA e lVIZl1.! . ' 

!~:~:l;a U~~~~~!;i ':e~toi~:;! I L,·tfgl·ul dintre J!.l!pnnia şi· USA 
dela Asadan şi ca numai din' !iU M u , .'. 
considerente de ordht phiholo- I 
gic sol~a'ii britanici inaintează DU se va ap aDa 
impotriva Teheranului. ( 

Trupele britanice inaintează TOKJO, 26 (Rador). - Cores-
rapid pentru c~ a! voi d.,evite ponden'pl agentiei .. DNB" irans. 
devastarea regiunii petrohfere. mite: ti} omiuri Shimbun" ocupân-

Ştiri primite la Londra pro- I du·se de ultima intrevedere dintr. fi 
venind din !stambul declară, d. Nomura ambasadorul Japoniei 
că f~r,e~e Ira~ului opun UZis-lla WaShington. şi d. Cordell HuU 
tenţa cra1lcena. şeful departamentului de Stat, de-

S10CKHOLM, 26 (Rador). - clară armătoarele: 
Corespondentul agf.ntiei nDNBu Deşi noi suntem de părerea dlui 

!vomura şi anume. că nu există 
încă o posibilitate d, a Stl aplana 
litigiu dintre Japonia şi SI.- Unile, 
totuşi răbdarea noastră are mar· 
gini. Depinde în mod ,xclusiv de 
Anglia şi de SI.Unil" C-ll În Exlr,
mql Orienl să se producă sau nu 
locuri de .rtiFici. I 

• 

\ 
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La Terasa "ElilINESCU" de sub conducerea domnului 
Florian Brâozaş, 

'din Cluj 

cântă orchestra virfuosului Lută lovita 
... 

Mâncări gustuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 
~~~~~~~~~~~~f~~~~~1~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe ~s~~)~l~~~~~~ 

Copiii sovi·etici peste 12 • ani 
vor lucra în fabrici ,. 

STOCKHOLM, 26 {Rador}. - radio Moscova, dup! care copiii pot să urmeze la şcolile pe care 
Corespondentul agenţiei "DNB- sovietici in letate lIJai mare de 12 eventual le-ar fi inceput. 
transmite I ani trebue să se ducă la lucru In Nn CI<' 1"00 nld u deosebire In~ 

Ziarul "Anton Bladet" reflrl\rt..- Eo.brl .. c.lc. ,,"uvleUce. tre adulti şi copii, conditiile de 
ce un comunicat al postului de Numai copii sub această vârstă lucru fiind aceleaşi. 
UUlUlllmllllUilllUlmllllnlllllllllllllllllllllllllllllllUlIlllllllUlllllIliUIIUUlIIIUlIIllfIlllnllll1IIIlIlflIlllInnlllllllllltll!!lIllIIlIImIIIlIlUllUlfllUIllHIIUUIlIllI""""unIWRII,I/IUnllllf/11II1""lfIllfIUIIIIIIIIJlIllllllllllllllllillllllllllllllllflllfllllillIlfIIlIlHlfnUIIRI 

Arestarea unei bande de evrei din Capitală 
Deutru trafic 10 leuatura cu scatirea dela munca, de folos obştesc 
BUCUREŞTI, 26 (Rador). ţei 49. Broc1nar Gustav reprezen
In Capitală poliţia a arestat re. tant de firme str. Vâlcov 6, Brott

cent o bandă de evrei care se 0- mann Saul funcţionar str. Sfinţii 
cupă de traficuri in legătură cu Apostoli 15 şi B~rcovici Leon co
scutirea evretlor· dela munca de merclant str. SpaUas. 
folos obştesc precum şi a obţine Ei au fost arestaţi pe când in. 
indulgenta pentru alţi evrei cari cercau să fugă dela muncă şi fiind 
urmau să fie trimIşi în lagăr. Ban- perchlziţionaţi s'a găsit la ei 300 
da este formală din: Avram Das- mit lei cari urmau să serveasc! 

acasă. 

Intreaga bandă a fost trimisă 
sub stare de arest la Curtea Mar
ţială dar socotind că această ches
th:ne competentă instanţelor civile 
s'a desesizat în favoarea Parche
tului civil. 
.... It, NiMiii '* • 

In atentia 
intreprinderil 

Se pune in vedere tuturor 
prlnderilor comerciale-. fnA 
precum şi oricărei fu ndaţi uni, 
ciaţiunl, saU stabilimente de 
natură, ca să trimită de ·'-<S·'~"':lA. 
palla ln seara zilei de 29 A 
a. c. tabele fa dublu exemplar, 
pre situaţia personalului " ... " •• ;A ... · 

şi inferior, la Inspectoratul 
raI al Muncii din Timişoara. 

Tabelele vor fi Intocmlte ca 
brici ta aşa fel îa cât să 
clar: ' 

Numele şi Pronumele, 
etnicA, Cetăţenia, Studiile, F 
Vechimea şi Practica, Salariul 
Dublura, Numele şi 
StudHle, Vechimea de când 
blează, Decizia, Numărul şi 

I nul care a dat~o. ... 
călu comerciant str •. ,S"· parcul drept wargument" pentru a con. I N F O B II ATI n N I 
Bertndet, Ratmalln Moise procU-. vinge pe funcţionarii însarcfnaţi cu '. 9 .,:. 
dst str. Teodor Aman 15, Marco~ repartizarea evreilor pentru muacă 
viei Carol comerciant Bdl Domni- astfel ca "omul" lor să: fie lăsat 

OIllHIIIIIIIlIlIIIllIlIIIlIIIIlUlUlllllfllIlIlUIlUlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltrlllllJlIllIlIlIUU!IIHllIIfllllllllllIIlilllllltftllllllilllllllllttllllHllllllllllllllllUlillIlIlIIUHItIHI BERLIN, 26 (Rador) . .-..:. Cores~ BUCUREŞTI, 26 (Rodor). -Mi-: \ 
Era mai bine oare să [iî azi un deportat în Siberia 1 pondeatul agenţiei "Rador" trans~ nisterul de Finante a dispus ca}- '1 

Incredinteaza averea salvată prin bravura oşteni/or: mite: urmărirea debitelor fiscale, funcUa " 
Imprumuta/ai Reintregirii. . Concursurile anUale ale tinere~ onarU AdminlstraţiUor şi Percep' 1 . 

; tului german incep Marţi 26 Au- ţiiJor să urmeze calea legală Il gra.\ 
• d lE ,e, ....' gust la Berlin. delor de urmărire prevăzute de.' 

Dela Asociaţia Românilor Refugiaţi, Secţia Timi, Toronlal Din partea României participă lege, adică somatie de plală, pro-
la aceste festivităţi d. general lli- ces verbal şi sechestru, publicaţie A viz pentru refu aiaţi escu subsecretar de stat la minis~ de vânzare, spre a nu mai fi obU· 

8 terul Culturii Naţionale. gat M.inisterul să cerceteze diferite 

Atragem din nou atenUa şi stărui
tor tuturor Românilor refugiaţi, a 
agricultorilor (ţărani şi intelectuali) 
care dores~ să fie împroprietăTiţi 
cu pAmânt si bttnl1r f ......... 1 .. , .... 0 

mercianţilor, industriaşilor şi a 
acelor intelectuali. care vreau să 
se dedice comertului sali tnt:1.H,! 
.... _.. a 'U'Uror retugtaţ lor mea 
neplasati, precum şi a acelora ca
re doresc s1l. fie plasaţi in Basara~ 
hia sau Bucovina, ca in conforml~ 
tate cu comunicatele Nr. 3470, 
3471, 3472, publicat tn Ardealul 
din 17-24 Ăugust, precum şi co
municatul apărut cu data de 24-31 
August fn acelaş ziar, să inainte
ze imediat cererile, cuprinzând 
datele cerute de comunicatele 
mentfonate, Asociatiei Românilor 
expluzaţi şi refugiaţi, secţia Timiş~ 

Torontal, Aleea Spira Haret Nr. 1. III reclamaţfuni ale contribuabiHlor ce 
De ase mena invităm pe toti Ro~ BUCUREŞTI, 26 (Rador). - Din se plâng de neregularftatea grade-

mânii refugiaţI şi expluzaţi să ina- cauza lipsei de cafea naturală, con- lor de urmăriri. 
Inteze direct Comitetului ('"nf .. "l Slfrn1i1 o ... ,...og~'olv • ..r~ caiea lnand o " 
<11 ASOCIaţiei Românilor refugiaţi desvoltare tot mal mare, Ministe
din Bucureşti, str, Vasile Boerescu ul de Finanţe a hotărît taxarea 
N 3 f t fiiI t d t 1 ' suro~atelflr n~ "'0'-- 1- ", 1-< h~ .. 

r. , o ogra e ş, a e e perso~ I pentru ClCoare sau cereale prăJ·ite _.1. ____ ._ y~lU \;UIllUnlcatul Nr. 
615 şi 616 in vederea întocmirii şi la 5 lei kgr. pentru surogatele 
albumului documentar. făcute din smochine prăjite, năut, 

Refugiatii şi familiile lor sunt melasa, maz1\re, sfeclă, etc. 
rugaţi să participe la festivalul il 
aranjat de Secţia femenlnă a Aso- BUCUREŞTI, 26 (Rador). - Mi-
ciaţiei la Teatrul Naţional, Vineri nlsterul de Finanţe intr'un ordin 
orele 21 pentru Darul ostaşilor re- circular adresat Administraţiilor din 
Întregitori de hotare. ţară a dispus debitarea in matrf-

Preşedinte cole a taxelor militare datorate de 
, evrei. Se ştie că in timp de răs-

Prof. Unlv. Dr. AI. Borza boi taxele militare datorate de e~ 
Secretar genral, vrei sunt dublu taxelor fixe şi pro~ 
Prof. 1. Buta porţionale. 

D. adv. Gh. VIăduţiu a fost nU-
_:'- J __ ..- _~._~.1.. l,.;uIurOI al roma-
nizlirH pentru iudo TÎmiş~ ToronlaL . 

II 
. Pentru intregul material a· 
părut in acest ziar - fără sell· 
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const. L 
Ştefănescu, directorul nostru, 
care e totodată şi girant res' 
ponsabil. 

CAUT femeie la toate, care ,tie 
bine găti pentru data de 1 Sept. 
1941. Scfpio Nr. l Apartament Nr, 
1 (intre orele 4-8 d. ro.), 

~""""" ....................... z;mu .......................... _______ • ______ .. .a ...... .... • Mod că b Ărbateas -a 

10 Â N 

TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No. 16-621 
... i .............. .. 
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Cinema "CORSO" 
Căpitanul O RLOFF Un mare film de spionaJ din răsboiul mondial 

cu IVAN LEBEDESS şi BETTY COMPSON ' 

Jurnalul romAnesc O. M. T. cu ult1me1e evenitnellte depe front 

Partea treia a completării colorate: Moda în America în sezonul viitor (Rochii, Mantouri, Pălării) 
Reprezentaţii la orele 3, 5, 7. 9.15 

.1oralul trupelor Sovietice 
este foarte scăzut 

C ~1yzln, 26 (Rador). - Din sec
I rul central al frontului de Est 
~~ allunţă, că soldaţii sovietici care 
&4 fost tăcull prlzunhal lu ... lu .. do 

I AU~llst au declarat fn una ni mi
~~ te că moralul şi disciplina forma
'P 'lor sovietice cal"~ :sunt ,,)c;ătuitc.> 
u noroc, sunt foade scăzute, iar 
e slrucţia şi echipamentul acestor 
: npe compuse din elementele cele 

a 

mai difedte. lasă cu deosebire de 
dorit. 

Soldaţii fac parte din clasele 
001 .. _oi f"<llnblte. In ~eneral aU 
45 sau 50 ani. ro 

Aceşti rezervişti au fost extrem 
do infTi<"nsaU de violentele atacuri 
germane şi s'a remarcat la ei o 
înclinare deosebitli de a arunca 
armele. 

r -
~i~ODsD)atele baitlene din Germania 

au lost desfiintata 
BERLIN, 26 (Rador) - Guver-

1- 111 Reichului s 'a văzut obllgat a 
. evoca: din mot ive politice exe

I uatorul dat consulatelor statelor 
: ~aiU rezidând în Germania. 

tlenl urgenţa, pânli la 5 Septem
vrie. 

Primesc in gazdli elev-li la fa
milie Română. Str. _ Cor. de Oţel 
Nr. 22, III. Apartamentul 2. 

. ~ 
,1 
l' 

I 

j 

I 

Spre a-şi putea reglementa a
a~erile, a, '~cordat 'con !>uHlor hai
f 

fi~~ sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

în sticle originale. De vânzare la: 

"MAGUS" S. Ă. 
B.:dI Regele F erdinand Nr. 1, 

lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă 
,_; .................... ~ ... a .................... ... 

Preluarea seminţelor o
leaginoase din recolta 

nouă 
In baza decizi unei Ministerului 

Economiei Naţionale apărută in 
Monitorul OHcial No. 111 din 22 
Iulie 1941, societatea "Solagra" 
este singura îndreptăţită să cum
t"">T'1>! Aemintele olea~inoase din tn
treaga ţarli. 

Preluarea şi plata seminţelor 0-
leas;!inoase din noua recoltă, pro
duse în regiunea noastră (Banat), 
se face prin delegatul societălH 
..SoJagra" la .. Fabrica Unită de La
curi şi Vopsele". TimIşoara II, spl. 
Peneş Curcanul nO. 4, pe baza pre
ţurilor fixate de ,Minister. 

A~ricultorii sunt obligaţi a aduce 
certificatul primăriei respective. 
dovedind că vând propria lor re
coltă. (Formularele se pot obtine 
gratuit la fabrică). 

Preţurile de preluare stabilite de 
Minister, conform decfziunei pu-

, bUcate tn Monitorul Oficial No. 
193 din 16 August 1941, sunt ur
mătouele, 
,. Seminţele de in Lei 24 per kg, 
,_ Seminţele de rapiţli colza LeI 
18,50 per kg. 

Seminţele de upiţâ naveta LeI 
17 r 70 per kg. 

Seminţele de rapiţă slilbatică Lei 
11,60 per kg. 

Tipografie 

I compleet asortată 
de vânzare 
a se adresa I 

Libr. Coop. "Nationala" 
Timisoara 1, Str. Brediceanu 2 

Facultatea de Ştiinţe 
- Timişoara -

Inştiinţare' 

In conformitate cu Decizia Mi
nisterului Culturii Naţionale şi ale 
Cultelor No.155584/1921, care, 
din ordinul DomD1.tlui Ministru, se 
aplică şi Universităţilor; 

1. Se aduce la cunuşllnla p..,r
soanelor care doresc să inchirieze 
camere mobilate pentru D-rele 
studente şi D-nit stud~ll~l .. l P o..::ul
tăţii de Ştiinţe din Timişoara, eli 
Bunt rugate sli-şi dea adresa, nu
mărul de camere de închiriat, nu
mărul paturilor şi preţul de inchi
riere pentru un pat sau O cameră, 
la Decanalul Facultăţii de Ştiinţe 
din Timişoara, B-dul Diaconovici 
Loga No. 1. A., Telefon 16-99. 

Toale ofertele vor fi verificate 
. din punct de vedere al moralităţii 

gazdelor şi al igienei camerelor şi 
al preţului. 

IL Se aduce la cunoştinţa D-relor 
Studente şi D-Ior Studenţi al Fa- -
cultăţii de Ştiinţe din Timişoara, 
care doresc să inchirieze paturi 
sau camere mobilate, pentru anul 
şcolar 1941-19:1:2, că sunt obHgaţi 
să-şi aleagă gazda din lista care 
le stă la dlspoztţ{e la Decanatul 
Facultăţii de Ştiinţe. -

Timişoara, 20 August 1941. 
Decan, 

Pcof.' D. V. lonescu 
Secretar, 

D. Constantinescu 

Citiţi şi răspândiţi 

"E C O ULII 
MI ziar de curaj românesc 
~~~~nV;;9;~;9,~,;"iW;;y.~:.;;'QVc;9';:'GVw.~-;'Vt;v;;'w.:w,~~~~1!! 

~ "S O L A G R A" ~. A. 1'(. 1 
~ a inceput . ~ 

~ preluarea şi plata semi~telor oleaginoase ~ 
~ (de Hpitl şi de in) din noua recoJU, Ja sedlui firmti "FABRICA ~ 
~ UNITĂ DE LACURI ŞI VOPSELE" S. P. A. din Timişoara lI. ~ 
~ spl. Pene, Curcanul no. 4 ~ 

a~~~~~~~:A!~:6:' .. (~~A!~~~'~~~~lâ·~~~~:â:. 

@@~~@~~@@~@~@~~~~~@@@~@~~~ 

~ . , " ~ 
II Hotelul "CARLTON I 

@)] Timl,oara, , se va redeschide ~ 

~-complect renovat ~, 
@1 la, floea Junel August {§1 

~~~~@~~~~~~@~~~~@~~~@~~ 
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Japonia îşi blochează că,le de oavlgatle 
TOKIO, 26 (Rador), - Cores

pondentul agenţiei .DNB" a
nuntă: 
După o InIormaţie publicată 

de "Hochi Shimbunu , primul 
vas petrolifer american 
transportat cu o incărcătură 
de benzină, a sosit la VI adi
vostock. 

In legătură cu acest fapt, 

ziarul constată că pentru Ja
ponia canalul Tsugaru este cel 
puţin tot atât de important cât 
este canalul de Panama pentru· 
America. 

Atât timp cât Statele Unite 
vor bloca canalul de Panama, 
pare foarte firesc ca şi Japo
nia să blocheze propriile lor 
căi de navigaţie. 

Nu există umilinţă mai ma-
re pe:ntru poporul japonez de .. 
cât să puna la dispoziţia ac
ţiunilor inamice căile Bale de 
transport.: 

Prin urmare trebuie ca ace
ste rei!iuDi şi căi navigabile 
să fie apărate până la unul 
pentru tmpărat ,i naţiune. 

nmlll!!lIIl!Ummlllllllllllll!!illllll!!ll!lllllllllllllillllllllllJlllllilllllllillll!l!!!!!1!11IilIIII!IIlill:JIIIIIIII!I!!!IIIIJIII!IlllJnUIlUlllIIIW,!liIlIlIiIiIIIUliIIlfllIII!UIIIiIIliIlUlIlIUUllIIl1l1lllUmUIIIlIII Umlll!llHHllmmlllllllllllllllllilllllIlIlIlJlI/IIl/UII:!lli:!llHlllllIIlllili 

Războiul din Iran 

Trupele engleze au inlrat În Iran 
venind din Irak 

Guvernul din Teheran a luat toate 
pentru a rezista invaziei 

măsurile 

Diminuarea coeficientu t " 
lui de rentabilizare r 

unele . fabrici ti 

BUCUREŞTI, 26 (Rador). . al 
Ministerul de Finanţe a dispus dl Il 
minuarea coefiejentuJui de renla 
bilitate la fabricile de unelte lrJa 
agricole dela 6 la sută la 4 la sut· 
la fabricele de unelte agricole dl 
sape, lopeţi, casmale. etc. dela· B 
la 4 la sută, la comerţul d~ drQ" , 
guerie in detaHu dela 12 la sută I 
9 la sută Ia fabrici de mezelurl 
salamuri dela 9 la sută la 51a su' , 
comerţ en gros de băcănie şi colo. -::,; 
nlale dela 6 la suiă la 4 la sută 

~ comerţul in detaliu qe tăcănie 
coloniale de la 9 la sulă la 6 la aII 
sută comerţul en gros şi detaliu al 
băcănUlor dela 8 la 5 la sută. 

, eli 
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1
7.186 milioane dolari ~ 

t
A el 1 pen fU lnarmarea reI 

TUNIS, 26 (Rador). - Cores· se arată că trupele bolşevice care 
au pătruns pe teritoriul Iranului 
ar fi inaintat 40 km. Interforul 
acestei ţări. ' 

\ S U . .. • Singapur a primit mal DllHe uni- I t.: n1fe ' i c 
tăţi de trupe blindate şi un boglt } , IS . pondentul ag~ntiei "DNB" anunţă, 

că din informatiile obtinule până 
acum r(l%uItă că lrli coloane bri
tanic, venind din lrak, operează 

mat,:rfal de răsboi. _ t WASHINGTON, 26 (Rador).- pf' 
ISTANBUL, 26 (Rador). I Corespondentul agentiei "D.N,B,» C 

contra Iranului. 
In nordul Iranului alacul pornit 

ăela Ravanduz şi Rayal urmăre
şte să slabi/,oscă legătura cu Iru· 
pele so'Oieticft care operează in 
As~rbejcian. 

Coloana dela Mijloc pl~caiă de
la Khanaakin şi trecând prin Kasr· 
cirin înaintează dealungul frontie
ni Iranului. 

Operatiile din TeJ!iunea de sud 
se dau in preajma Golfului Persic 
In apropierI de Ben fier, Ciapar şi 
în regiunea petroliferă Abadon. 

Din informatiile postului de ra
dio difuziune sovietic reese că în 
Inaintarea trupelor sovietice ar 8-

vea de scop ocuparea localităţii 
Tabris. 

SHANGHAI, 26 '(Radar)- - Co
respondentul agenţiei "D.N.B." co
munică I 

Concomitent cu pătrunderea tru.;.' 
pelor engle:(:e şi sovietice la Iran; 
An(llfa şi Statele Unite anunţă ti 
extraordinară întărire a poziţiilor 
lor din Extremul Orient. 

Corespondentul agentieI .. DNB" i anuntă: 
transmite: i Preşedintflle Roosevelta promul-

D. Sarac/ogla minislrul de flxleT- ' gat Lani seara. legea prin cart $t 

ne al Turciei a primit Luni în au· . acordă suma de 7.186 milioane 
ditmtă pe -r,rmbasadorii Marei Bri. dolari pentru {narmarea Statelor 
tanii, Iranului şi Sovielelor, Unile. 

Cercuril4 politice turceşti aşt,ap-l 
fă ca guv~rnul furctSC să dea un IIIlUIlW'UIiUiliiliUlIlIIlilIIlIIllJllllfllllIIll1ll1UlIIlIlillUlIIIUllmlUllllfllllllll!lftT· 

comunicat prin care să proclame Noul f11inistru 
n,u/ralitalea Turci.,_ 

TUNIS, 26 (Rador) - Cores.. de justitie al U. 8. A. 
pondentul agenţiei "DNB" a.. WASHINGTON, 26 (Rador),-

Flota britanică a bombardat 
porlul şi stafia de cale ferală de
la Bende r , Ciapur, punctvl lermi

. nus al căii ferate ce traversează 

In timp ce s'a anunţat că la Ma
nilla au sosit forţe americane de 
40.000 oameni de la Singapur se 
arată că acolo a sosit numeroase 
forte aeriene ceva mai mult, cor
pul expediţionar hindU'S aflat la 

nunţă că guvernul Iranului Corespondentul agenţiei "DNS" 
îndeamnă prin ţlostul de radio comunică: Preşedintele Roosevelt 
difuziune dela TeheraQ ca po- a numit ministrut al Justiţiei pe d. 
putatia să rămâaă calmă fiind-" Francis Biddle actualul procuror 
că s'a luat toate măsurile pen- general ca succe~or al dlui Jack· af. 
tru a se rezjsta in bune con- son care a fost numit judecător 1. , 
diliuni aAreslunU inamice. tribunalul suprem. ' 

lranul. 
5 Al 

AMSTERDAM, 26 (Rador)-
IIlfllfnll!llllUllIItiUII!I:I!llIlillIlllll!lUIiIIIU!llIlllllIlIlhllllllllllllllllllllnll!1IIlnllllilllllllilllllllIIlUilIlllIllIIlIlllUlliillilllllllllllllliiUilUUUIIUllllUllUllI1i!lilllllllllllllll!llllllllflllllllllll:J:UIIJIIIIIIII!lltlllllllilllIIllIIllIlUlIIltrIlIlUlfU!!illUIlIfI!!lIWllllilllliila 

Corespondentul agenţiei "D,N.B." MII P " 
trA~~~;7a: .RwterU anunţă, că are Ş aDe tai D· ~~;t~~f:im::.\:ec:~ F ne bre r 
forţele britanice \ care au intrat ~ pentru eliberarea prlzonierUor de război 
Luni In Iran sunt comandate de 
generalul Wavell comandant su- VICHY, 26 (Rador). - Core!· motorul marei mişcăI! de redresare I unilăţll franCEze pe care eu trebUI 
prem britanic in India. pondentul agenţiei "DNB·' trans- natională şi tol &/oi veţi fi cimentul I .sti o conSOLIda. 
. Forţele navale britanice din gol- mite: • 

fuI Iranului sunt comandate O" Maresalul Pplain Q adresat pli'" ( 
(lut/calul Sir Geoffrey Arbuthnot, zionierdor şi JamillUor lor un me- onvocarea inspectorilor ccolari 
inal1 comndant britanic in apele sol prin care şeful Sta/ului francez ., 
Indiei Orientale. exprimă recunoştinţa sa lutd de prim· I . i t 

ROMA, 26 (Rador). _ Postul Fuehler pentru IIbuarea unui mare ar. amin s er 
de radio difuziune din Londra fi numar ae prizonier de răsboi. BUCUREŞTI 26 (Rador). - 10- bHgati să funcţioneze la posturile-
declarat in emisiunea de Luni sea. Cu toafe că pacea nu a fost ln· spectorH - şcolari primar! au fost la care se află In prezent fiindu-le 
ra, că generalul WaTell a pregă· că încheiată - declara mareşalul convocaţi la Minister pe ziua de cu desăvârşire înterzls' să-şi le 
tit pe indelete planul de operafti Ptfaln.fn rresaiul său - lotuşi 27 August in vederea detaşărilor părăsească spre a veni la BucureşUl 
contra Iranului. Trupele care au cancelarul Hitler nu a \lolt să tind şi utiljzărilor în invăţământul pr!- să se intereseze de rezuftatul ce-
trecut pe frontiera Iranului ;'sunt in caof/vitale pe oamenii care au mar pe anul 1941-1942. rerilor. 

, compuse numai din tiraHorl şi hin- allul c;[ mai mult de suferit de pe După terminarea lucrărilor, in- Audlenţele la Minister complect 
duşi. Ele sunt sprijinite de divizii urma răsboiului şi anume pe !o,tii văţătorii interesaţi vor primi iri suspendate pe tot timpul cât du
cuirasate şi de forţe aeriene im. lup/ătafl din rasbolul mondial şi scds rezultatul la direcţiile şcoale- reaiă aceste lucrări tocmai spre a 
portante. : nici ca/fgoriile cele mai nuesare la lor respective. putea f{ efectuate in bune condi,.. 

Generalul Wavell are sub co. : redresarea econom/el franceu, pen Până atunci învăţătorii SU,lt o· ţiuni. 
manda sa unităţile dia flota engle. ; tru, aceasta il aduc muJţu7l1rile I. _______ .. _________ .M. _________ ._. 
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zi afestate Indii/o!' engleze care I mele. " 
operează in golful Persic. A.dreslindu·s~ prizonl€fllor tllb!-

Corespondentul ziarelor din Lon- ' raţi, martşr:zlul adaugă t pun ;n vai 
du claclarli <;Ii tcupele engleze ca- I toate nade/dt/e mele. Voi VI ţi fi 
re au atacat lranul au primit ur. 1Il/lfIlIIllIlIlIllIllUlIlI!lIl11!1!1!1I11I1I!1UIIIlIiUIlIIIIIIIllIII:IlIIlU/lIlIlIiUIlIUiIlIIIIP 

Sapte . vapoare de razboi engleze 
urav avariate la 6îbraltar 

r. 
el .1 

-mătorul consemn: rapid şi cu bru- ZAGREB, 26 (Rador},'-
talftate. Corespondentul agenţiei "Ste~ ALGESIRES. 26 (Radar). -

STOCKHOM, 26 (Rador) - fani tt anunţă că mareşalul Corespondentul agenţiei .,Ste~ 
Corespordentul agenţiei "DNB" a- K t 'k 'f t 't fani fl anunţă: 
nunţă : ve eTnI .a. os nlln:u· .co- In portul Gibraltar au inlrat 

Este vorba de două contra· 
torpiloare care au debarcat nU
meroase victime patru subma_ 
rine şi un vas purtător de a-Agenţia ,Reuter- publică. un mandant mlhtar al orga01za- ,apte vapoare de răsboi fngle-

comunicat oficial sovietic fn care I ţiei Ustaşa. %e grav avariate. vioane. 

----------------------~------~--------------~.~~------------------------------------------. 
Tipografia Coop. Naţionala, Timişoara 
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