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in registrul publicaţiunilor I 
:e la Tribunalul Timif-
T orontal, sub Nr. 79 

Joi, 28 August 1941 
,. DIItECTOR I 

da 1. Ştefănesc. 
4 pa'gioi 2 lei 

JllIlll/llllm 

JlEDACTOAftE .. ŞEFl: 

d. ca Clara- Ştefănescu 
la. Ul/IlIlllil»1I 

Mamele, copiii şi 
soliUe Românilor de
portaţi din Basarabia 

,sunt chinuite de in
frigurată aşteptare .•• 

!~ ~CŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
. da Em. Ungureanu, colţ cU 

,Eugen de Savoya, Timi,oara 

Ele se vor ruga 
pentru mulţumirea ta 
dacă vei grăbi repa. 
triere a deportaţilor 
subscriJnd la "Impru .. 
mutul Reintregirii". 

'(Jo.i 1I111111l11!1I1l 

I Telefon: 39-36. 

. 
. esa de provinci e nu s'a 

rat de atenţia cuvenită, 
'j in ultimul timp. Şi asta 

1
', cauza presei din Capitală. 
· o depăşeşte ca tiraj, for

ele. 
i reşaia e mare, pentrucă 

I de provincie, şi indeo-
· j cotidianul, are UD rol do-
· ant in Stat. 
pr. deosebire de cotidiaDul 
Capitală, care iadeplineşte 
iteneral, cotidianul de 

,lncie şi mai alea al 
ei reiiuni, cum e a noastră, 
graniţă, trebuie să fie, nu 
simplu oficiu de presă • .ci 
organ de luptă românească, 
afirmare :lntransigentă; Un 
bol şI o piatră de hotar. 

El este chemat să fie o are· 
. de luptă intre adevăr şi 
mină, intre bine şi rău, in-
românism şi instrăjnare, 

lre constructivism şi acţiu
lubvel'sivă. 

Şi mai ales in Banat. cotidia. 
al românesc trebuie să fie 
arat R~gele. Naţiunea, Pămân-
1, Armata~ Biserica şi Şcoala. 

. Azi indeosebi, el trebnie să 
fie un simbol ce dăltueşte Îa. 
cdeudarul vremii ziua cu ra
se de lumină ce schinteiază 
apoteoza ROMANIEI DIN NOU 
mTREGITĂ ŞI VEŞNICA. Să 
porueaseă viaţă nouă, străjuind 
zodia zilelor noui. chemind 
~itlduri bune pentru ingenun
chiel'e ,1 Înfrăţire. Sa. facă :să 
răsară spicul de aur şi cânte
cal cea-ului de veşnicie româ
lIească. 

Iar ~azetarH "01' trebui să 
fie adevăraţi grăniceri ai slo
vei. 
Să slujească CU suflet de o. 

,tean destoinic poruncile de 
. aomandă vijelioasă pe care 
să le trimită sufletului viu al 
Ţării, ingenunchiată in fata 
lD.orţHor cari ii vor aduce 
reintregirea. 

Atunci. ziarul şi gazetaruJ, 
se vor incărca de glore, având 
dreptul să poarte insigna ro-

• D1ânisD1uluf. 
CA~eta:l'Uor VAt!hi si adevA

r.ţi, ctilori de presă, cari îi 
cronometrează paşii oUciind 
servicii de slovă românească. 
le implică aceste misiuni ,i 
responsabilităţi de ordhl isto
ric. 

Altcum gazeta. fie subven
ţionată sau nu, devine simplă 
lIlaculatură iar gazetarul, un 
aJmplu simbria •. al condei ului 
şi nu UD grănfcer al slovei. 

MIRCEA LA TIA 

Comunicat special german -
Grosul armatei 22·a ,sovietică a fost Incervuită si nimicită 
Au fost făcuţi 30.000 prizonieri, s'au capturat 400 tunuri iar numărul 
. morţilor este evaluat la 40.000 bolşevici 

BERLIN, 27 (Rador). - ; şi lacul Umen, grosul arma· înverşunată. Am luat peste 
Dela Cartierul general al tel 22 a sovietică a fost în- 30.000 prizonieri şi am cap .. 
FUhrerului Inaltul Comanda- cercult şi toate trupele corn. turet 400 tunuri 
ment al forţelor armate ger.. • • 
mane d~ următorul comu- ponente au fost nimiCite la Inamicul a suferit pier. 
nicat SP:Clal: După o luptă Răsărit de We1ikije Lukf. deri foarte sângeroase, nu-
de mai multe zile care s'a Oraşul WeJiklje-Luki a mărul morţilor este evaluat 
desfăşurat. 1ntre Smolensk fost ocupat după o luptă la 40.000 oameni. 
f1H1IUIIIIIIIiHIIIIIHWillIlililIIIIIIllIUIIIlJllllllJIl!lllllltlilllll/U 1II1111111I1mUlIlIIMtIllIlUlHtIIHIM:lIIllHllImIIIllIUIlIIIIUJIllJlUlIIIIUlllllfiIIIIHIIIlIlIII Ullllllltlllliltlllllllll/l,f1I1I1I1i11I11II1I11HlllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllU 1IIlUlIJll1lU'lUllllfllml 

FOltele iraoiene stânjenesc Înaintarea englezilor 
TEHERAN, 27 (Rador). - Co- 1" şele deschise TabrJs, Ărdebll, Maku. indârilre posibilă apărând frontie

respondenlul agenţiei "DNB" a- f Nahagan. R~nab, Rest, Hoassank rele • 
nunţă: Yadch, Minneh şi Bender-Pahla~i. In lupta contra englullor, for-

Inaltul Comandament al forţelor 1n rândurile populaţiei civile sunt tel~ Iranului au dtshus două care 
armate ale Iranului, a da.t şase co- "numeroase victime.' Deasemeni au blindate fnamlce, stânjenlnd inaln-
municate oficiale: fost bombardate cBzărmi şi alte 0- tarea brftanilor. . 

In primul comunicat se declară blecUve militare. Un avion sovie- AI şaselea comunicat are urmă-
eli in zIua de 25 Au~ust la ora 4 tic a fost doborit in apropiere de torul t~xt I In toate regiunile fron
dimineaţa. forfe sovietice 'au !re- Tabrfs. tulul dela Est. Nord şi Vest. mo": 
cut ata când frontierele din Nord- Al cincelea comunIcat affrmă că raIul populaţiei este excelent. Toţi 
Vestul şi Sudul Iranuiuf. toate unităţUe arma tei iraniene au cetătenH doresc să se anl!ajeze sub 

Al doilea comunicat declară, că luptat pretutfndeni unde au dat drapel pentru a lua parte la apă
aviaţia inamică a bombardat ora- piept cu inamicul cu cea mai mare Tarea patriei. 
IIIlIIUllllllllUllIllJlhlllllUlllilllUllItlllllllflUlllllllllllllnmn!llllllltllllllftllflllm'llhlllllllllllU1lllllllllllfllllllllllllllllllllllllUlllilUIUIIIIlIJIIIIIUilmUllttltllllllllllllllllllHIlUJllJfllliilUi1IIl\fllltIIlllillIUIllIlIl!1!ll! nll!/lllIlllIU:':IUIIIIIIiIIIII'ntIll1l11ll1l1 

Armata sovietică "" supusa este 
spionajului şi controla/ai GPU-Iui 

BERLIN, ZI (f(ador). - Ccno- lui sunt inrtlgistr(Jt~ cu grije ra- r~.· Un' ofiter care v'rea să fie 
raiul SrneroV comandantul corpu- portându-se dtlSpre elfl foru.rilor inaintat. trebue să fie prll/tln cu 
lui tiraZ,ori sovietic care a fost superioartl. G. P. U. şi organele comIsarul politic şi cu conducătorii 
Iăcat priionilr la Uman a povestit sale hofăresc schimbarile ce ar- organrzatiei G. P. U. 
ptl larg şi in mod impresionant mează să se Iacă în comandamen- Serviciul ofiterilor sovietici (lst" 
lelul cum lunc/iontară spionojul şi tll precum şi inainlările. Cei cari făcut aproape imposibil din cauZa 
controlul in armala sovietică. sunt rău no/afi de această organi- controlulai şi spionajului. Cel can 

Flecarll ofiter dela sublocotenl zatie nu sunt înaintaţi, oricare ar a ajuns ofiter In armata sovielic4 
şi până la comandantul de Qrmald li mtlriieltl lor. nu poate sd mai părdsească ar
flSte supus in mod Constant c(;mlro- Gratitl aculor metode comare· mata fiindcă Stl expune să rămână 
Iului f!xtlrcitat de G. P. U. orice dl/ria între ofiteri fste compleci muritor de foame deoarece nil est" 
deplasare şi Intrevedere a abţHu- distrusă şi spionojul uie in lioa- primit in nici un alt serviciu. 
IHIIUUUmllliJlIJl: UllIlIIJlllJlIUlllll\llllllttlllllllllllllllllUll!llln1J11HllllllllilllIlJlIlllIIllI1l11l1llUIUlIIlII!IlHlIUUHIIII«UIIIIIliIlIIIU 1I11l1l1lJ1IIJ1Unllfll UIlIUlIllIIliUlIIllVUllIIlIIlIlhlllllUflUllllIL t1I1I11I1I11I11Il1IIl1UlIllIlIIflllIIllIliifllltlltllllHnlllUlIllUltllnll 

Turcia va interveni ÎD ra2boiol C din IraD 7 
BERLIN, 27 (Rador). - Co

respondentul agenţiei Rador co
uuudoă.! 

Evenimentele din Orientul 
apropiat, aunt urmările cu ma
re incordare datorită consecin
telor fireşti ale ocupării Ira
nului de către armatele anglo
sovietice. 

Poziţia Turciei inconjurată 
astăzi de forţe en1!leze şi sovf. 
etice este dintre cele mai grele. 

Fapt care preocupă toate cer
curile politice. 

In ce priveşte Turcia, se a
firmă că. nu sunt excluse unele 
surprize. 

ISTANBUL, 27 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "Stefanl" co
munică :' 

Cea mal vte emoţie continui să 
domnească in Turcia in urma agre
siunii anglo-sovieUce contra Ira
nuluI. 

AgresiuMa este sincer deplânsă' 
fn intreat!a ţară cu atât mai mult 
cU cât este vorba de o viol(:Dţă co-

misî1 contra unul stat vecin şi amle 
al Turciei. 

Toţi acei cari în Turcia eraU de 
bună credinţă. el Anglia apără in
dependenţa ţl1dlol" _iei 91-G11 schim
bat compleet părerea in prezenţa 
acestei agresiuni care dA la iveală 
adevăratul caracter egoist şi Impe
rialist al politleii guvernului din 
Londra. 

Opinia pubHcA turcl manifestl 
pe de altă pute o anumită inJ!d
iorare tn ce priveşte vlttoarea des
făşurare a 4<lvenlrnentelor. 

1/1 
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La Terasa .. BIIINESVU" de Rt1h cOflduocrctl dumnUiUi 
Florian Brânzaş, 

din Cluj -
cântă orchestra virtu'osului Luţă lovita 

Mâncări gusfuoase. Bucătărie românească. Mititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 
. [li~~~f~i~~~~~~~~~~~ Vinuri din cete mai renumite pivniţe ~~~ţ~~~~~~~:~1~~~~t~~ 

...................................................... .n ................... ~ 

Nu se ştie nimic de soarta prizonierilor 
cazuti 10 mâinile bolsevicilor 

Comunicat· 
Inspectoratul special 
control al R 

comunică: 
BERLIN, 27 (Rador). .::... Ca- ostilităţilor ruso-flermane. nu a aderat la convenţia inter-

respoadentul agenţiei rador Cu toate intervenţiile făcute naţională privitoare la soarta Se pune in vedere tuturor 
comunică: pe lângă forurile bulgare care prizonierilor de răsboi. pdnderHor comerciale, IIldl1~trb .. oe~ 

A t 't~ţ'l d t d r pre . t~ Jnteresele G r A t s· - i t precum şi oricărei fundaţluDl, u ori a J e e resor 5 e .. re Z1n a J e ma~ rma a oVletica nu" -8 a- ! ciaţiuni sau stabilimente de 
mane, nu au nici până astăzi niei la 1\-loscov8, nu a fost po- t' i f 1 d bli ţ' ' 
vreo ştire in legătură cu soat- sibiI să se afle nici cel mai suma nlc un e e o ga te natură, ca să trimită de llr61~nllf1e\1 
ta prizonieriJor căzuţi in mâi~ mic indiciu. cu privire la aceştia care sunt, până in seara zilei de 29 
nile bolşevicilor, deşi au tre- Nu trebue uitat ia J~gătură practic vorbind, la bunul plac a. c. tabele fn dublu exemplar, 

I 1 t v R . S . . - 1 t r't-ţiI . fi pre situaţia personalului ~Uf"'''V''''U" cut două Juni de a inceperea cu aceas a ca usta oVlebc:a a au o 1 a or SOVle ce. şi inferior, la Inspectoratul 
1/lliilUilUIlIIIIIIiIi Umlll!llllllllllltlllllllll!UIl!lllllllllJ~!I!lIl1llllllltllllllmllllllllllliflllllllllllflllUll!lllllllllrll!i!lIIlIIIiIJlIIJIIIIfIJl!!UII!lIlilIum·i!1i!fll 'I II I J'II!I'!I!lrllllJil111I1I!ltilllllll!l!:~lIIlImrJIIIIIIIIlIIllIUltllllltllllllllllllllllllllll!lmlUlU\IIIIiUlIIIIIIJ!lIII al R omâ nizl ril din Tim iş oara. 

He'catomba ele vapoare engleze 
Tabelele vor fi lntocmite cu 

j 
brici tn aşa fel in cât să 
clar: 

Numele şi Pronumele, 
Dea etnică, Cetăţenja. ele lângă Gibraltal', a produs consternare itJ fortăreaţă 

TANGER, 27 (Rador). - Co
respondentul agenţiei "Stefani" 
transmite: 

care de asalt, alimente, explosive. 
şi alt material de răsboi destinat 
trupelor din Orient. 

tugheze au fost avariate. 
Numeroşi marinari sunt lipsă Ia 

apel. 

FUDcţia, Vechimea şi Practica"\at 
Salariul net, Dublura. Numele !ov1 
şi pronumele Studii!e ...... Vec~!. :'1 
_ ...... .1 ...... Au. ... aUOleaza, uecizlli 1) 

Numărul fi autoritatea care .. ~p 
dat-o., .J 
IIIiUIIUIlIllItIl!!II,IIIIIIIIIIlIiIIII1I!!\III11IIUlIfill/llif/lflIlUIIIWffillll!!l!lil:iQ'11 s~ 

Ştiri sosite din GibraltdT anuntă 
că recenta hecatnmhll. "'" _ .. 1" ........ "'

lOr engleze a produs O mare cons
ternare în fortăreaţă. 

Nimeni din Londra sau Glbral
tar nu se aşteaptă la atacul forţe
lor submarine şi de suprafaţă ale 
Germaniei. 

După alte stiri tiin O~N:;' ..... Iupe
tenta, vas~le care aU putut să se 
refugieze in apele teritoriale por-

Lomandantul care escorta convo
iul este considerat ca principalul 
vinovat al aceştul deza~tru, 

~~Ui .... R .... L~2 .. ~ .. ·~ .............. a. .............. _.8W .. . Plata pensiilor pe~ld 
August' : 

o violentă controversă s'a iscat 
intre comandamentul din Londra 
şi cel din Gibraltar, acesta din ur
mă fiind acuzată că nu ia toate 
măsurile suficiente pentru paza dru
murHor convoaiclor. 

Acuzarea se bazează pe faptul 
că acum câteva zile vasele engleze 
au fost atacate şi torpilate imediat 
ce convoiul din care făceau parte 
părăsise Gtbraltarul. 

. Cercurile militare din Gibraltar 
~e apără spunând că Gibraltarul nU 
dispune deeât de mijloacele de a
părare puse la dispoziţie de Lon
dra, care sunt absolut insuficiente. 

Partl4nllaburist evreiesc din Tel-Aviv 
-a felicitat pe bolseVici 

IST AMBUL. 27 (Rador) - Co- tional-socialismului. 
respondentul agenţiei "DNB" tran- .• Deasemeni se face cunoscut că 
smite : hotărârea luată de a se trimite o 

Comitetul executiv al partidului dele~aţie a partidului laburist 
laburist evreiesc din Tel Avid a evreesc in Rusia Sovietică pentru 
adresat guvernului sovietic o tele- ca să poată studia la faţa locului 
gramă prin care încurajează pe în ce măsură Uniunea sovietică ar 
bolşevici in lupta lor contra Da~ putea da ajutor muncitorilor evreI. 

rw~ ,. il L an_a' *'... "II';:V 

. O delegatia militară americană 
va pleca la Ciunking, 

- WASINGHTON, 27, (Rador). - klng a anuntat presei, eli preşedin
Vasele scufundate in urma vie- Corespondentul agenţiei .. DNB" tele Roosevelt, va trimite la Ciung. 

toriasului atac al fortelor garmane, comunică I king o delegaţie miUtară suh con
erau incărcate mal ales cu motoare După O intervedere pe care a ducerea generalului de brigadă John 
şl alt material aeronautic precum avut-o cu preşedintele Roosevelt, Ma%!ruder. 
şi cu tunuri piese detaşate pentru ambasadorul guvernului din Ciung- Această delegaţie -.__________________________ dorinţele mareşalului 

• PA Shek, in legătură cu 

va examina 
Ciang Khai 
armamentul 

In fiecare bisericA restaurată, prin daaia ta, cerut, 
norodul basarabean 'Va inAlta rugi pentru lialştea In plus ~e va profita probabil de 

acest prileJ pentru a se discuta şi 
ta şi pacea lumii. I chestiuni in legătură cu răsboiu! 

. Subscrie la "Imprumutul Reintregirii". contra Japoniei. . 

Plata pensiilor pe luna Ăugust 
se va face după urmAtorul itinerar. 

La 28 August inainte de masă 
Nr. 1-700 şi 2501~3000. 

28 Au~ust după masă Nr. 701· 
1300 şi 3001-3600. 

La 29 August lnt-inte de masă.1 
Nr, 1301-2000 şi 3601·4000. 

29 Att~ust după masă Nr. 2001· 
2500 şi 4001-4300. . 

La 30 AUR'ust înainte de roasă 
, Nr. 4301-6100. 
i Pensionarii cari nu se prezintă 
J in zilele de mai sus li se vor a-

chita drepturile la 15 Sept. a. c, 
Plata se va face Intre 8-121Jt 

şi 16-181
/2' 

In atenţia 
contribuabililor 

BUCUREŞTI, 27 (Rador). -
Ministerul de Finanţe atrage aten· 
ţia tuturor contribuabililor, să a· 
chile la zi toate impoZit, ce dato
rează ştiind, că neplafa impozit'· 
lor în cursul trimesirului în cari 
a devenit uigibile atrage o majo' 
rare de 2 la sută trimestrial asu
pra debifului datorat~ 

~ .............................. _~ ................................ _I ................. ~ 
I Modă bărbătească şi croitoriell 

lil{ •• llmll)J~ I O Â N (O S M Â. 1l\lllllill'llirjj 
(F o s t HOR BAT Z)' 

, 

Mare asortiment de sfofe fine, desene exclusive şi articole de modă bărbătească 1111 
TIMIŞOARA 1., BULEVAQDUL REGELE FERDINAND No. 6 - TELEFON No~ 16.62 .. ........................................................................... 
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CincnIR "CORSO" 

Ca .... p.·tanul ORLOFF Un mare film de spiona; din răsboiul mondial 
cu IV AN LEBEOESS şi BE TTY l:OMPSON 

jurnalul romAne8c O. M. T. cu ultimele evenimente depe front 

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

-'ropaganda comunistă s'a lovit intotdeauna I . B!~I~!~!~!~!~ 
t de relractarlsmnl popoarelof loconjuri toare ~luG!~~~t'~I::!~:~':ldl~ II~t~~::! 

BERLIN, 27 (Radar) - Cores
adentul agenţiei .. Rador" trans
lte : 

. ţară au subgCr1S suma de Let3 mi. 
vecinătăţi şi care totuşi a rezistat I formând astfel o zonă sanitară lfoaoe 180.000 pentru Imprumlltttl 
la toate infltlenţările bolşevice, 1 pentru politica statelor europene. Naţional al ReintregiriI. 

! 10 faţa corespondenţilor marilor .ii __ n_ .. ________ ..... _'f. _________ = .. __ • 11 
BUCUREŞTI, 27 (Radar). - Mi

nisterul de Finanţe ro urma avizu
lui direcţiuuH farmaceutlce din 
Ministerul Apărării Naţionale a 
hotădt să ridice blocarea medica
mentelor şţ drogurilor aflate în 
vămf • 

a genţH de presă d. Karl Albrecht 

ulorul cele mal complede lucrări CI' etar SOVl'et,-c 

~
I supra. organizării republicii so- ru CIS 
n 'elice şi asupra regimului comu- , 

ist in general, a făcut M~rtl seara scufundat ele germani 
! lan!ă expunere priVItoare la 
. *,nsecinţele luptet pe care O d~c.e I BERLIN, 27 (Rad"r). Avioane r şi face parte din clasa Kirow. 
I d ~uropa pentru apărarea CIVl- de bombardament germane, au a- I Era construit in anul 1936 şi 

zaţle!. tacat I n crucişetor greu în gol/ul era prevăzut cu o catapultă, ser-
, Interesant de subliniat este, că, Finlandei in· ziua de 25 August. vind Ia arunCarea a două până la 

Pentru intregul material a
părut in acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const. 1 • 
Ştefănescu, directorul nostru. 
care e totodată şi girant res· 

. concluziile sale d. Karl Alb: I Atins de patru bom~e de mare trei hi~r~avioane. . 
• :echt ~are a trăit aproape 1? &01 i calibru, vasrJl a suferit grave a- Echrpa]uI de 624 oamenr a avut 
j RUSIa Srvietlcă şi in apropIerea I varii. S' au observai mai multe ex- 1 de sufent mari pierderi. 
e~conducătorilor dela Kremlin a ară- ! plozii in urma bombardamentului. 
~"!at că propaganda bolşevică sta' După vreo 30 minute dela alac, 
:' lovit intotdeauna de refractarfsmul I aviatorii Rermani au văZut apro~ 
1. p ........ J .... a_ .... ~j ... wll.4............ • punaa-se ae crUClşeror .mut !JZuIU~ 
~ D;a a dat exemplu de VIgoarea ambarca(iuni uşoare. venite sa sal
I?OPoru!ul român indicat de comu- veZI! pe m~mbrii ~chipa:!.iului. 
l lsmul in marşj a fi una dintre I Vasul poa 'e fi socotit pierdut. 

ridime datorită Imediatel sale în- El are o d~plasart~ de 8000 tone 

_~ sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

<r. .. 
~.;. 

.' 
, 
I 

Amba~adorDI Jauoniel 
la M~rrc1)vl a avat o la .. 
trevedere cu Molotov 

VICHY, 21 (Rador). ~ Se află 
dtn Moscova, că d. Yoshltsuga Ta~ 
tekawa, ambasadorul Japonieî, a 
avut Luni seara o intrevedere cu 
ministrul afac.:eriJor străine al Uniu
nii sovietice, Molotov. 

Tipografie 
. complect asortatA 

de vânzare 
a se adresa J 

ponsabil. 
II 

Indlcatiunile apei medicinale 
.. IVlA\jU~- sunt aşa de multiple. 
tncât am putea-o denumi I 
apa minerală naturală pentru 
regularea functiunii tuturor orga~ 

nelor 
şi ca-· atare nu poate lipsi din nici 
un menaj, spre a fi ori când la 
Indcmână pentru prevenirea, com~ 
baterea şi vindecarea deranjurilor 
d ferite lor părţi ale or!!anismului. 

'De vânzare: "MAGUS" S. A. 
Bulev, Re~. Ferdinand No.1 lângă 
Cofetăda "Bulevard", Cazarmă. 

t 

CA.UT femeie la toate, care ,tie 
bine găti pentru data de 1 Sept. 
1941. Scipio Nr. 2 Apartament Nr, 
1 (intre orele 4-8 d. m.) 

. Libr. Coop. "Naţionala" . 
Timişoara 1. Str. Brediceanu 2 Primesc in gazdă elev-! la ia-

1 t milit> Română. Str. Cor. de Oţel 
., Nr. 22, m. Apartamentul 2. 

.~;ov.~,..",~~~;qv.~,;y,;y,~~~;v;~~:w;;?,;v';;'9',;y,;V;~~o .. " 

2; 
'\ 

în ·sticle originale. De vânzare la: 

"MA G U S" S. A.. 
B~dl Regele Ferdinand Nr. 1, 

lângă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă 

1 ~ SOL A G R A" S' t1l R ~ ~ " .• t-a. • ~ 
~ a inceput ~ 
~ preluarea şi plata seminţelor oleaginoase ~ 
~ (dA rtPiti şi de in) din noua recolU, la sediul firmei "FABRICA ~ 
~ UNITĂ DE LACURI ŞI VOPSELP S. P. A. din Timişoara U. ~ 

I ~ . spl. Pene, Curcanul no. 4 ~ 
a.4ll.:~~~!A.!!.6.:~~!6!~·Â':dIb.u..&!~~~~~~~A: .... '~*~:.a:~. 

~@@@®@@~~@@~@~@~@®~@@@@~@~~~ 
t@ . ~ 

II Hotelul "VARLTON" i 
, @'] Timişoara, se "a redeschide ~ 

t~ conlplect renovat ~ 
i @J la flnea lunei Au&,ust ~ l§l 
l@l . l@l 

_7 ___________ . ___ ------------f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~@~~ 
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Capitala Estoniei este o <imensă I D •. VO~a~:I~:;'~ll. fi 

mare de flacări 
HELSINKI, 27, (Rador) ard nenumărate vase de tot vietice incearcă zadarnic să 

Corespondentul agenţiei nŞte- felul. scape de urmărirea fortelor 
fani" anunţă, că oraşul ReTal Deasemeni sunt in flăcări Arei. 
capitala Estoniei este O imen- pădurile seculare de brad şi Flăcările incediilor din Re-
să mare de flăcări. mesteacăn din jurul capitalei. val se Tăd foarte bine dela 

In port şi iu largul coastei Resturi din detaşamente so- Helsinki. 
...... ",,,,,"" .... "" .... ,, .. ,, ....... ,"",, .................. "',,,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,,,, ........ """lIlm ..... 'TII""'''nlTU "w'"n"lfllllllllll 1I1I/lIHlIlHlUllfflUlllllllllfllIlIIllflllll 1II111111111111UIlilIHIIJIIJllIUIIIIliiliIIII1I1ltiiUlIIIiliiUIIIJJilllliiiiiiiJllillIlliillllllllJilllilll 

Oraşele Dniepropefrovsk şi Luga 
au fost cucerite de 

capturaţi 

trupele germane. 
106.506 prizonieri 

Au fost 

BERLIN, 27 (Rador) Dela car~ 
H.,.ul F .. oh .. oruJ"J, loaH .. 1 ';00>.,0-

dant al Forţelor armate germane 
comunică: 

Formatiuni rapide ale arma· 
tei culrasate a lui Vonkleist 
a luat cu asalt capul de pod 
dela Dniepropetrovsk, precum 
,i oraşul cu acel aş name după 
lupte crâncene. 

In felul acesta inamicul 
si-a pierdut ultimul său punct 
de sprijin pe malul apusean 
al Niprului mai j08 de Kiew. 

1.11 cU~8ul preSiUne! saJe In 
regiunea dela cotul Nipralui, 
armata Vonkleist a capitulat 
după bătălia dela Uman, un 
număr de 82.506 prinzonieri, 
465 piese de artilerie, 199 care 
blindate, precum şi o imensă 

renul a fost curăţit de 200 mine 
..:., uu loşt SCORse Cltn lupta, Il ~ 
adăposturi btlfonate cde mai mul. 
tII din ele liind lortifica/e cu cu· 
poie blindate. 
După ştirile SOSi/il de până a

cum 23.000 prizonieri au fost cap
turaţi în cursul luptelor de cuce
rire a oraşului. iar S4 caril blin
date şi 46 tunuri au fost distruse 
sau capturatfl. 

In mâinile . germanilor au mai 
căzut ,i o importantă cantitate de 
mate.rial de răsboi sovietic. 1JTI!--

cum şi arme J!.relil şi uşoarll de 
inranlerie. 

Prin cucerirea oraşului Luga, 
core a fost apărat cu înverşunare. 
germanii au mai pus stăpânire pe 
încă un important centru de trafic. 

Crâncena apărare a bolşevici/or 
a acestut oraş de aproape 20.000 
locuitori este de inteles. având pu· 
se în vedere considerabila im
portantă economică. 

Totodată prin pierderea oraşu
lui Luga, bolşeviicii au pierdut şi o 
imJlnrln,,/d bn!rd aDriană. 

Cum se vor face utilizările, 
detaşările şi numirile 10 Inv8t8m30t 

pradă de răsboi. BUCUREŞTI, 27 (Rador). _ Prin . ProfesorH şi invăfătorii şi func~ 
BERLIN. 27 (Rador). - p~ decizie mfnisterială la utilizărf, de- ţionarU administra tivi care au ser

frontul dintre lacul Ilmen şi lacul taşări şi numiri In invăţământ sau vit efectiv la spitale cel puţin 2 
Peipus. trupele germane au cuce- posturi Aadministrative la alte con- luni. 
rit in ziua de 24 August oraşul diţii egale se va da preferinţă in Din personalul femenin: 
Luga, în urma unor luptil dil mai ordinea următoare: Văduvelor prin deces pe front a 
multe zile. Din personalul masculin, membrilor corpului didactlt şi ad-

Formaţiunile germane au stră- Profesorilor şi Invătătoriior cari ministrativ şi a funcţionarilor de 
puns sisttlmul dtl fortiFicătii Întă- au fost rănfţi pe front. Stat judeţ şi comună, profesoarelor 
rite cu numeroase posturi de luptă Profesorilor şi iovătălorIlor cad şi Invăţătoarelor şi funcţlooareJor 
din lata oraşului Luga. au servit efectiv pe front fn uni- administr.l\tlve care au servit cel 
. In luptele care au avut loc. te- tăţl combatante. putin efectiv In spitale. 
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La Tokio se crede că: 

După ce vor fi trecut peste Iran 
este probabil că Anglia şi U.R.S.S. să contilJue • o preSIune 

Turciei ... . comuna asupra 
70KIO. 27 (Rador). - Cor.s

pondt'mlul agDntilli .DAR" Iranş
mite: 

ca şi de "dispretul traeliţional fată 
de inviolabilitu/f&u l.,gilor interna
tionale", 

După ce vflr fi trecut peste Iran 
esttl foarte probabil că Auglia şi 
Sovietele vor accentua presiunea 
Iar comună asupra Turciei. 

Germania 

• BERLIN, 27 (Rador). - C~ 
respondentul agenţiei Rador 
anunţă: 

D, von Papen ambasadorul 
Germaniei la Ankara, este a .. 
teptat să sosească zilele ace .. al:' 

lea În tară. AJ;o 

usa se Va duce direct Ia ~ 
Marele Cartier General .1 Fih. . S 
rerului. 

1JIlilliliIIII!lI!IUHliillilDUIilliIIIl!lllllllllllllllllllJlllllliililllllllllllllllilillirtIii 

V ulcanul Stromboli·1 
I intrat lu activitate 

IU)M A :)7 (Rnncu')" Vnl414IUll' ~Il 
Strombo/i a intrat de câteva zllt ~ 
din nou in actlvl/ate. uf 

Din timp În timp se~aud sgQmote 
subterane. prin era/erul vulcanului , 
ieşind nouri groşi de sull. La in- pri 
tervale mal lungi vulcanul aruncă Lal 
bucati de stâncă. di 
1IJ1U1I1I11II1I1iIIlIiIUllllllllllllllllllllllllllrrllJllllilllIlllilillllllllllllllfiiliIDIR I 

Scolile primare 
[le 
zat 
ra~ 

le deschid la 1· nr~ 
mIj Octombrie. g! 

, cel 

BUCUREŞTI, 27 (Rador). - D. ' zâl 
general Radu Rosetti ministrul ma 
CulturH Naţionale a făcut eri pre. SUl 
sel un expozeu privitor la progra··· Co 
mul de lucru al acestui departa. ITai 
ment, anunţând in acelaş timp, ci va 
redeschiderea normară a şcoalelor CQJ 

primare urmând a fi Inaugurate la nu 
1 Octombrie. ! 

Io.i 
fllll!lIIlHHlJlllliflllllllllllllllllllltllllllltllllllllfltllllllli11ll1l111l flllllJltlltllJIIIlit , la 

ZiaristU germani 
dr, 
tOl 

clrl au vlzltlt 80- rl, 

manIa sau Iqugofat dh 
bil la tari m1 
la 

BERLIN. 27 (Rador). - Cores· da 
pondentul agenţiei Rador transmite~. de 

Ziariştif germani cari au vIzitat III 
Românfa s'au inapoiat Marti după 
amiază la Berlin, venind cu un a
vion special. Pe aeroportul del&, 
TempelhoF, ziariştH germani alt. 
fost intâmpinaţi de reprezentanţii 
legaţiei române, de un reprezen
tant al ministerului de """,.t .. rn,,",, de 
reprezentanţii miofsteruluJ propa
gandei şi de O delegaţie de zia
rişti ..omânf, acreditaţi la BerHIl. 

, 

n 
II 
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Agentia" Domei" a publicat Marti 
comentariul unui observator deo
sebit de calificat pentru chestiunile 
dll politică externă consacrat agre· 
_iunii anglo.sovietice contra Ira
nului. 

. Aserţiunea .0vietică, că Iranul ar 
fi aCCflptat să seffJilască drept bază 
militară germană contra Soviet~lor 
este o pură minciună bazată pil o 
elenaturar• completă a faptelor. Consiliul de miniştri • 

54 spuntl aci că Anglia şi Soul. 
etele au dat o nouă dovadă de in
comprehtlSiunea lor completă în ce 
priveşte încrederea internaţională" 

• I 

Faptul că invazia s'a produs in 
clipa in care d. Churchill s'a eri
jat in protectorul naţiunilor mici şi 
al lumti intregi, arată valoarea re~ 
ală a iubirii britanice de pace. 

Propaganda comunistă în Elvetia 

• 
. in Capitală 

BUCUREŞTI, 27 (Rador). - I sumaţie. 
Comunicat. Marţi 26 August, D. In$!fner C. Buşilă mioi
crt, s'a ţinut un ConsiHu de j sltul lucrărilor publice şi co· 
miniştri sub preşedenţia dlui mun;caţiilor a propus ca direc
profesor Mihai Antonescu' vi- ţia refacerii deja acest depar
cepreşedinte şi preşedinte ad tament impreună cu o comishl' 

13ERNA, 27 (Radod - Cores- bdce munitii. Manffestele cuprind Jnterim al Consiliului de mi· care să fie reprezentată la 
pondentul agenţiei "Ştefani" co- cuvinte injurfoase la adresa ţări- niştri la care au participat to- . toale Ministerele, să elaboreze: 
munieă I lor AxeI. 11 membrii guvernului. ua plan de sjstematizar. al 

In Elveţia se obsearvă o reluoa~ Poliţia a făcut numeroase per- D. profesor Mihai Antonescu lucrărilor de reconstrucţie a 
re a propagandei comuniste. cheziţiunt căutând să pună capăt a dat dispoziUuni pentru in- 10calita,~ ţilor din Basarabia ,1 

In mai multe locn'ităţi au fost acestei propa!tande flegale şI peri~ B 
t 'f' t t '1 d i UCOVlna. 

lă~pândite manifeste prfn care lu- clllo.iSe care poate să compromitA eUSl 1carea ranspor urI or e 
crAtorii sunt indemnaţi să nu fa- poziţia Elveţiei faţă de străinătate. lemne spre centrele de con- _ 
~~~~~~~~--~~--~------------ -~-------------------------

Tipografia CooP. Nationala, Timisoara 
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