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C.tln D:.Il~tef~~~s~:- 4 pagini 2 lei 
Ca să dovedim, că am 

inteles cutremurarea Pa
triei, Ca să merităm li
aiştea câştigată şi bu
nurile păzite de lupta 
bravei noastre oştiri, 
mareşalul Antonescu ae 
cere să subscrjem la 
Imprumutul Reîntre
girii. 
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QEDACTOAaE-ŞEF.l : 

Florlc. Ciura-ŞtefAnescu 
UllllmmWI 

REDACŢIA ŞI ADM.INISTRA ŢIA: 
Strada Em. Ungureanu, colţ cu 
Str. Eugen de Savoya, Timişoara 

lillllil/II!IIII 

Telefoll: 39-36. 

areşalu! .. Arhiepiscopul ele Chanterbury 
Romanlel criticat aspra de Mitropolital,as Aaastasie 

Glorioasa noastră oştirii a pri
It o nouă dovadă dil pretuire. 
Căci ridicart!a dlui g~neral Ioan 
fon.escu Conducă/oruI Statului 
gradul dil Mareşal al fării, se 

! Isfrâ'lge in primul rând asupra 
i, FUnd şi cea mai mar. recuno· 

! .lintă pe care Ţara o dovedeşl. 
onducălorului t!i. 
In vremuri d. grtla cumpănă, 

Itneralul Ioan Antont!sCu, a seă
~t Ţara de p'f'imejdie şi anarhie, 

~
'mielnd inamicii frontului intern. 
Apoi după abi a câttlva luni, re
'ndu~i prflstigiul meritat, a pre

~ ·tit drumul prieteniei cu G2rma
a şi ne-a dat cel mai pulernic 

l1ia, din lume. 
Generalul Antonescu se dove~ 

1 'se a doua oară mar •• 
t' El n,.(1 mai promis şi o nouă 
omânie Mare. 
A pornit deci pe alt drum. de 
. uinli, ca după scurl timp, prin 
oismul soldaţi/or săi, să desro
ască din ghiarele roşi/or pro-

. nd/e noastre scumpe, Basarabia 
"Bu~(Jvina d,. Nord. 
Luptând cu un inamic cu mult 

I 'oeriOT ca număr şi puternic inar
~lt, armata noastră a Iăcut mi
~ni de vitejie sub Comandantul 

t
· de căpetenie. 

. Soldatii noştri au slors admira
camarazi/or lor lt,rmani, iar 

omandanlul Jor şi-a afras marea 
nslire a Fiiehrerului concretizată 
'n d~cernarea celei- mai 'mari 
'coraţii germane. 
Glln.ralul Anlon4urcu .11 JOCJlildill. 
lin mare ostaş. 
Toate marile însuşiri ale gene· 

tlului Ion Anloneseu, întrunittl 
Vun buchet de virluli, au lost 
'oronole cu O altă dovadă bine
'ritată dela Palrie: ridicarea 
rlemnitatea de Mareşai al Ro~ 

'nifi şi decorarea sa cu ordi
! "Mihai V,teazu" cL [. 
/fa cinsleşte marile sale merite 
t intregilor ca şi sacrificiul şi 
Ijismul ostaşilor noştrii. 
I~ bucură pe ostaşul de pe 
rJnt ca şi pe cetăţeanul rămas 
tosă, pe cartl~i cinsteşfe deopotri
i, 

Căci in tla îşi găseşte expresie 
~unoştiinta intre gii Ţări pentru 
~rfşalul ei in drum glorios spre 
nouă Românie

t 
MOTII, 

"Ecoul OI 

BELGRAD, 25 (Rador). - Co
respondentul a~enţiei .. DNB" a
nunţă I . 

Mitropolitul rus Ănastas!e a pro
nunţat Duminică o predică in cur
sul căreia a criticat in termeni se
veri atitudinea Arhiepiscopului de 
Canterbury, care a oficiat o slujbă 

religiOasă pentru isbânda sovietelOT, 
Mitropolitul Anastasi~ a amintit 

tolodetă un alt discurs a Arhiepis
C9pului de Canterbury, pronuntat 
in 8DUI 1925, in care el a expus 
situatia bisericii care ~uferea sub 
jugul sovietelor în următori ler
meni. 

.. Ău trecut mai mult de 15 ani 
din ziua în care tirania ateistă a 
dat prima lovitură bisericei lui 
Christos. Mii de episcopi şi preoti 
sunt încă prizonieri şi suferă in
grozitor tn fndepărlate regiuni din 
Siberia şi In taberele dela So~ 
lovlelz". 
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Comunicatul militar german 

Pe frontul de Răsărit operatiunile 
continuă .. pretutindeni cu ·succes 

BERLIN, 25 (Radar), Dela 
Cartierul general al Fuehreru. 
lui Inaltul comandament al for. 
ţelor armate germane comu· 
nică I 

Pe frontul de Răsărit opera
ţiile continuă pretufindeai cu 

au" dfstrn~21 Yapoare de comerţ 
cu deplassre de t22.COO tone care 
navigau Intr'un convoi din Anglia 
spre Gibraltar. In plus ele au mal 
scufundat, luptând contra unor im-
portante forţe de protectie, un dis
hugător de Upul "Afrisi" o cor

- . 
contra mai multor aerodromurl si· 
tuate în intedorul insulei britanice. 
Vase germane de patrulare au do· 
borU un avfoa de bombardament 
brihnic pe coasta olandeză. 

succes . 
, După cum s'a anuntat printr'uD vetă şi un papor de escortă. 
comunicat special, submarine şi In lupta contra Angliei, aviaţia 
vase de răsboi germane, operând a aruncat in timpul zilei bombe 
fn apele transoceanice, au scuIun- de calibru greu asupra podului 
dat 25 vapoare inamile de comerţ Great, Jarmouth. Peste noapte a
cU deplasare totală 148200 tone, bcurile aeriene au fost Indreptate 
într'o urmărire care a durat mai 

Noaptea trecută un Dumăr mic 
de avioane britanice a aruncat 
bombe explosive şi incendiare în 
mai multe JocalHăţi din Germania 
occidentală pricinuiad stricăciuni 
cu totul neinsemnate. Vân!torll 
noştri de noapte au doborit trei 
din avioanele de bombarda-

multe zile şi după o luptă inverşu- contra insblaţiilor portuare de pe ment care participau la această 
Dată. Numai submarine le singure coasta de Est a. Angliei cum şi acţiune. 
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Trupele • amerzcane 
au ocupat şantIerele unele s'au c1eclara,t greve 

NEW.JORK~ 25 (Radrr). -
Corespondeatul agenţiei D.N.B. 
comunică: 

Se anunţă din Kearny (sta
tuI New Jersey) că trupeJe de 
martna au ocupat Duminecă 
după amiază şantierele lui .. Fe
deral Shipbuidjg and dry Bock 
co." unde lucrătorii au declarat 
greva la 7 August. 

Amiralul Bowen a sosit pe 
acest şantier de construcţii na
yale; cu d. RluK membru 10 CO" 

mitetul de conducere al "Ofi
ciului federal al producţiei". 
D. lung Ş1 ministerul marinel 
se vor iasărcina cU coaduce. 
rea intreprinderii. 
Lucrătorii au hoUrât să reia 

activitate Marţi dimineaţa. 14 vase de răsboi şi mai multe 
ŞsnUerele aU în construcţie vase comerciale. 
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Ca sA putetn întemeia RomADia până la mar
~jDiJe p.mAntului românesc, subscrieti la 
"Jmp"uDlutui de Reîntregire". 
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Stare de alarma la Petrograd 
BERNA, 25 (Rador), - Cores

pondentul ag~[Jţiei "S:efani" comu
nică s 

. Şlld ..11 .... Mu"",",vY<l D.u,,"uţa, 0.:11 Illi:l-

reşalul Vorosilov a proclamat sta
rea de alarmă la Petersburg. 

Experţii militari britanici soco
tesc, că :va fi foarle greu pentru 

ruşi să apere Petersburgul impo
triva forţelor germane concentrate 
în acel sector, • 

La Londra sa arată deasemen~a 
îngrijorare faţă de situatia din U
craina occidentată, unde se aşleapU. 
noul succese germane. 
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La Terasa .. EfdINESCU" de sub condncerea domnului 
Florian Brânzaş, 

din Clnj 

cântă orchestra' virtuosului Luţăloviţa 
Mâncări gustuoase. Bucătărie r0111ânească. l'Ylititei delicioşi şi alte fripturi la grătar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vinuri din cele mai renumite pivniţe ~~~~t~~t~~t~t~~~ 

~ ................................ ' ............................ Ij ....................... . 

Credit de un miliard lei 
pentru a înlesni ROlnânilor să preia dela 

evrei bunuri şi intreprinderi 
Pentru a inlesni Românilor prin societăţile bancare, până 

să preiaadela evrei bunuri şi la concurarea sumei de un 
IntreprinderJ comerciale şi in· miliard lei in condiţiunile le
dustriale SaU s~ creeze Bs'fel gii Care .intră astăzi in vigoare,' 
de intreprinderl. E .. d' C 't 1~ A • 

Banca Naţională a României ~vrell w ln. a~l a a l~cep 
a fost autorizată să primească astazi sa se duca efechv la 
bilete la ordin la reescont munca de folos obştesc. 
.. • Btn.. m E P • &. .ii&!!IIII'WT III 

In atenţia publicului " 
Se atrage atenţfucrea publicuh:i,! 24 ore. .", 

că s'au produs mai multe iwbol- '! Frigoriferile particularilar, nu 
năviri, intre ele şi modale, din ' mal in cele mai rare cazuri sunt 
cauza consumaţiel de alimente rău aşa de perfecte, in cât pot COn· 
conservate şi murdare. ' serva carnea In condiţii bune. 

Deosebit de periculoasă este car- \ Deci primejdia ~ste şi mat mare 
nea (mai ales cea tocată) păstrate dacă In gospodărli particulare se .. 
mai multe zile In fdgorifere de-· conservă carnea dea.rândul. 
iectuoase j Fructele pot răspandt deaseme· 

Orice ~aTne, ce vi se oferă spre ' ?ea Infecţii, mai ales dacii au a: 
cumpărare (crudă sau pregătită) in Juns in contact cu carne {nfectată 
zilele de Marţi până Vineri este i sau cu oameni infectaţi. . 
suspectă, fiind verosimil carnea i • Singur~ mhură de prevenlue a 

. păstrată din săptămâna l'remergă- j Imbolnă Vlret este spălarea foarte 

T I f'" Ind e ' toare. i minuţloasli a tuturor frudelor. ru pe e an a ez I Carnea infectată adeseori nu are I Primejdia este cu atât mai mar~ 
la 15 kln. de Vii puri niciun miros rău şi nici alt semn \ cu cât vara este mai călduroasă, 

de discompunere nu prezintă, to-! Medic şef de Municipiu: 
HELSINKI, 25 (Rador). - Co

respondentul ag~nţiei "DNB" tran
smite: 

QHciul de informaţii finlandez 

anunţă, că trupele ftnlandeze care 
inaintează spre Viipuri, se găsesc 
la 15 Itm. de oraş. 

Luni; 25 August a. c. se va ··deschi'de\ 
în Timişoara 1, Piata Brătianu N r. 2 

(lângă Banca Albina) 

Pa petărie şi Librărie S. A. 

»D E PA G« 
Firma noastră vă serveşte eftin şi bine cu tot fe
lul de articole din specialitatea acestei firme ca: 

hârtie, rechizite de birou, cărţi, reviste de 
modă, cărţi didactice, rechizite şcolare, hâr-tie 
de desen, hârtii de calc şi heliograf, albume etc. 

Magazinul nostru bogat asortat stă ori 
când la dispozitia Onor. publicului, 
rugându.:' Vă să.:'l vizitati, fără a fi obli.:' 

gaţi să faceti cumpărări 
Telefon 32-83 Telefon 32-83 

tuşi ea poate produce moartea în Dr. Leonte Munteanu 
- m _10=_' 1 • 

Românta 
JudC?c.'litori.:. R"raIă Re"as Multumire ,nblica 

Nr. G.664j941 In numele Comitetului "Darul 

Pabl! catI' Il de It cl.t~tle Oslaşului, regionala Banaţ·, adu-
II I la c~m cele mat vii şi recunoscătolire 

Subsemnatul Dionisie Gosa de~ mulţumiri tuturor acelora cari. au 
legat judecătoresc impiegat la Ju- contribuit, cu obolul şi munr:a lor, 
decătol"ia rurală Recaş, prin pre- la reuşita serbăl el de Sâmbătă 16 . 
zenta aduc la cuncştinţă publică că August 1941. 
în urma decisului Nr. 14531 940, Timişoara şi-a expdmat,.tDmod 
al Judecătoriei rurale Buziaş, se strălucit, netArmurita ei dragoste 
ftxeazl termen de licital1e pe zIua pentru soldaţii ce luptă vitejeşte, 
de 10 Septembrie 1941 ora 10, a. departe, la hotare. 
m. In comUna Herneacova la faţa In numele acestor ostaşi, deci, 
locului in Curtea Primăriei in fa- mulţumim tubror acelora ce au 

1 vOlul Văd. Perslda Răchlţan din tdmisfrumoasele lor darud(obiecte, 
j comuna Buz!aş, şi In contra urmă- bani, alimente). 

ritului domiciliat în comuna Her- Deasemenea mulţumim Doamee
neacova, pentru suma de lei 168.000 lor şi Domnilor cari prin munca 
Lei cap şi ace. 6% interese dela lor neoboslt.ă, aU contribuit 11\ bu-
25 No~mbrie 1940, precum şi 1610 na reuşită a serbărei. La fel ca ş! 

I lei cheltueli st"btllte, pe când şi la front au fost alaturi, in UD efort 
unde se . vor vinde prin licitaţie comun, Germanii, Italienii şi Ro
publică obiectele sechestrate prin mânH, aritând astfel solidaritate 
procesul verbal de execuţie Nr. deplină.~ . . ' 
6641 941, din 14 Ma1941, şi anume R~zultatut serblirii şi lista dona
Una 10comobi!ă cu abud marcă torilor, in o dare de seamă ce va 
Hoffer Sohrantz în valoare de' apare ulterior. 
40.000 lei, 9, bucăţi greulă ţi a 317 Presedinta Comitetului • 
kgr. val. 1000 lei, Un heber In "Darul Ostaşului Re~ionala B,nal 
valoare de 1000 lei, un cântar va- Elisa Geaeral DragauDa 

loare 4000 lei, şi una : atoză, gar- ~lIiIIllllIlI!lIIUIllUlI!III!IIIiIIiIlIl!IIIIIi!UUIlIlIIlIlIlIllIllIllIlJ!mlllllm~m~r~ 
nitură treierat cu toate accesorile 
ei, marcă Magyar Alami Gepgyar Pentru intregul material a· 
iu valoare de 40.COO Lei, care sa părut in acest ziar _fărăseJD
sechestrat prin procesul verbal Nr. nătură SBU cu pseudoDiDl-

1
6641 941, din 26 Iuiie 1941. răspunde Dumai d. CODst. L 

Rec~ş la 23 August 1941. I Ştefănescu, directorul Dosltl, 
I Delegat Judecătoresc I care e totodată ,i girant res' 

Dionisie Gosa' pon_abil. 

~ .......................... _M' ............................................. . 

I Moda'" b .... bWt - I ar a easca şi croitorie in 

I O .A. N ·C O S M A •• 'III.-t 
(F o s t HOR BAT Z) 

Mare asortiment de, stofe fine, desene exclusive şi articole de modă bă;bătească 
TIMIŞOARA 1., BULEVARDUL REGELE FERDJNA.ND No. 6- TELEFON No. 16.62 .................................................................. . 

1 
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----------------------------------------.... ------.. - MâIne, Marti, 26 Angust premiera Cinema "CORSO" 
Căpitanul ORLOFF Un mare film de spionaj din răsboiul mondial 

cu IV AN LEBEOESS şi BE tTY (.;OMPSON 
Mâln.e Jurnalul romAnesc O. M. T. cu ultlntele evellimeute depe front 

I 

Azi ultima oara: Un vals la miezul noptii In rolurile pdncipale: 
BRIGITTE HORNEY şi WILL Y BIRGEL 

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

-------------------------------Sovietele se găsesc ·'0 mare impas t5miiiardedoJari 
pentru ajutorarea democraţilor 

WASHINGTON, 25 (Rador)
Corespondentul agenţiei r.Havas-i~iar daca englezii şi americanii vor reuşI sa le trimită bOlşevi-

1 ello,. ajutorul promis, acesta nu va mal ajunge la timp 
oH" comunică 1 . 

pentru a putea influenta marele decizii 
.o Inaltă persooalitrte mlUtara 

d declarat Duminecă unor ziarişti 
că suma ce va fi ceută probabil 
Congresului pentru aplicarea legii 
pentru ajutorarea statelor demo
cratice va fi de 5 miliarde dolari. gERLIN, 25 (Rador) - Drept 

, . iSplectare la buletinul mili-
de Duminecăf agenţia DNB 

Il că! la inceputul lunei a 
'a a răsboiului contra So
telor, luptele de pe front 
!~ează cu 8ucces. 
• rebue scoasă In relief toa 
Inpta din lungul Niprului. 
,bază pentru luptele ce se 

desfăşura in Sud. Aripa 
~gă a armatei Rundstedt şi 
. ~a dreaptă a armatei Bock 
. iaceput incercuirea unui 
• p important al sovietelor, 
Ipaţiul dintre Kiew ş~ Go-

Inaintarea concentrată asu- 1 intrat intr'o fază când lupta 
pra ultimei baze navale a tă- se dă pentru cele mai impor
rilor baltice a ajuns la Reval tante centre de producţie şi 
fosta capitală a Estoniei. I administrative. . 

Se recunoaşt~ limpede, că Dacă sovietele vor pierde 
Inalt~l comandament al arma~ aceste regiuni, atunci ele nu 
telor germane efectuiază ope.. vor mal putea continua lupta 
raţiunile contra sovietelor in cu 'energie. 

Aceiaşi personalftae a declarat 
că Uniunea sovietelo nu va putea 
obţine credite pe Ibaza acestei 
legii ci numai avansuri de fon .. 
duri de fiecare dată când va avea 
DI? vot" I 

I 

~'a pierdut un prepelicar. 
cu pă;- sârmos, de culoare: 
br ună cu alb. Aducătorului 

mod sistematic, pE! când co- Chiar dacă englezii şi ame .. 
m8ndantul bolşevic duce O lup- ricanH ar reuşi să le trimită 
ti defensivă iară succes şi fă- ajutorul promis, aceasta nu va 
ră speranţE', fără că si se mai ajunge la timp pentru a 
poată spune că, a făcut ma- putea infiuenţa marele decizii recompen~ă 500 lei •. Ad~esa: 
nevre importante. p~ntru că drumul acestor li- Dr. LoichJţa Eutimlu, msp • 

Deşi bolşevicii mai au in vrări este foarte lung. de vânitoare, telefOn 26-00 • 
Europa vasle teritorii unde I $'" J!irT~'iI _aa C_lWIJ i LiIW. 
s'ar putea re1rage, luptele au C· t 

~. OmU01Ca 
In fiecare bisericA restaurată; prin dan.a ta, 

11lodul basarabean va Înălta rugi pentru liolştea 
i II pacea lumii. 

relaţiv· la amânările de studii ale tinerilor Ctg. 1943 
Ministerul Apărării Naţionale, le-ar da dreptul la termen redus. 

face cunoscut următoarele: 6. Toţi tinerii insumaţi cU ter-
" Subscrie la "Imprumutul Reîntregirii". 

A. sosit adevărata 

apă minerală medicinală: 

1. Nu se acordă amânări pentrll mea redus, care doresc a căpăta 
continuare de studii tinHilor Ctg. amânare de studii în condiţiunlle 
1943 (născuţi 1921) insumati cU arătate mai s~s, Sl1nt obligaţi sl 
termen redus Art. 71 L. R. care depună cerere de amânare de stu
terminând liceul saU şcoli :;;Imilare, dii pe anul 1941-1942, la Cercul 
urmează a se Inscrie in toamna a- de Recrutare, până la data de 31 
cestui an in anul I-iu la o Facul- August 1941. 
tate sau şcoală Supedoari de în-' Cererea de amânare V8 indica 
văIământ. . precis in ce an de studii se aH! 

2. Nu se acordă deasemenea 
tânărnl şi ce va urma 'o anul şcc-

amaoărl pentru continuare de stu- Iar 1941-1942, ane-xând şi un cer-
dil tinerilor Ctg. 1943 insumati cu tifical din care să se constate ac" 
termen redus Art. 71 L. R. care 
d~şl sunt bacalaureaţi de aDul1940 tivi latea şcohrli pe aDul 1940-194 t 

şi tn ce an de studii va urma III 
şi mai vechi, totuşI, in anul şcolar 1941-1942. 
1940 I 1941, nu au avut o activi- . 
tate şcolară concludentă.. ! 7. Taxele de amânare' de studii 

3. Se acordă amânări de studii' pe anul 1941-1942 se vor d~pune 
numai tinerilor Ctg. 1943, însumaţi la Cercul de Recruta.re pană la 
cu termen redus Art. 71 L. R. care data de 1 Nov. 1941 şt după ar
se găsesc In continuare de studii dinel~ ce se vor da la timp şi pen
la o Facultate sau Scoală Superi- ; tru tInerii Ctg. 1942 T. R. cărora 
oară de Invă1ământ şi care vor} li s'au ~Iuat in const~:rare cererile 
dovedi efi sunt Inscr;,l fn anul II. ~ de 3m8narC de !;tudll. 

4. Aceleaşi norme se aplică şi 
tinerilor insumaţl în condfţiunile i 
Art. n L. R. Citiţi şi răspândit; 

5.1 S;l acordă deasemenea amâ- r 
nări pentru studii tinerilor Ctg. \ ,?E C OUL II 
1945 care se găsesc In ultimul an ; 
al unei şcoli, care prin absolvire.! ziar de carilj româBes;c 

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

in sticle originale. De vânzare la: I Hotelul "CARLTON" i 
MAGUS" SA· I ~ Tlml'loara, s. va redeschide ~ " .. ~ ~ , N l@l I t t ~ B.:-di Regele Ferdinand f. 1, I i @l C o m p e·c ren o v il K?J 

angă cofetăria "Bulevard" spre cazarmă I J mL la fiRea lunei August ~ 
~ ______ . __ --____ --__ --IIII~@~~~~~~~~~@~~~~~~~~@@~~ 
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Trupele anglo-sollietlce an intrat In Iran 
STOCKHOLM, 25 (Rador). - guven,ele Marei Britanii şi al I Nil s'au publicat încă ştiri oH-

Corespondentul agenţiei "n.N. Uniunii Sovietice. claie cU privire la textul notei 
B.u comunică I ISTANBUL, 25 (Rador). - prin care !ranul a răspuns demer

O informaţie specială a a- Corespondentul agentiei .. Stefani N surilor recente făcute de Anglia şi 
~enţiei uReuter" anunţă = transmite: Rusia Sovietică. 

Se află din Londra, că trupe Presiuniill anglo-saxone contra Se află totuşi din cercuri lo g~-
britanice aU trecut. Luni dhni- Iranului sunt stigmatizuttt dtt gll- oeral bine informate. că in această 
neaţa, frontiera Iranului. neralul Erkilet, in ziarul .. Cumhu- notă hanul subliniază neutralitatea 

BERLIN, ~5 (lJat4n .. l_ _ Â- rivei". sa şi resping<! orice imixtiune în 
genţia "DNS" comunică: Generalul 1!.tkllec atlrma, c:a al",- afacerile sale Interne. 

22 aviatori Itallenl 
decoraU CII Vrucea de ller 

ROMA, 25 (Rador). - Ma reŞa_ ' 
lui Goering acordat in numele Fu. 
hrerului Crucea de fier la 22 ali. 
atori italieni, cari ptlotând avioane .t 
de vânătoare au insoţit avioane de 
bombardament germane In cursul li 
unor atacuri aeriene date aSUpra 
Moscovei îndreptându-se in mod ti 
strălucit misiunea lor de apărare 
"'00.\"-'" .. 4:A ....... Ho ..... ,.1 ... " ""In ... In.",' •• 

Agenţia oficjoasă britanică mocratiil, care au d,clarat că seo-
anunţă, că d. Molotov a inior. pul rc'isboiului dus di! de esle Se crede totuşi că se Ştid2 că 1I11:lilllllllllll!l1l1illll\llIllIm~II\!I:llll!lll!lm!lIII\lIIl1liIllIIIIIlIIllIIWlll:J 

, Z'b t ~", nota resping ~ alegaţiunilor ten en mat pe ambasadorul Iranului men(inerea şi astgurarea 1 er am 
d d t · t' '1 f, ţidase cU privire la germanii do- L -, , m O ' la Moscova, că trupe sovietice şi in epen en iz na lunt or, ar ace o'/Je as lJICe 
b d ~ t l'b t miciliaţi In Iran. .1 au intrat in Iran. mai ine aca ar respec aler a- d B 1 L. 

STOCKHOLM. 25 (Rador). _ tea şi indllpenden(a nafiunilor ca- Ziarul cel ~l important care in e g iaa U lOS 
Corespondentul agenţiei "n.N. re se bucură încă de acest, bunuri. apare in Iran, .Ettelasl". ia poz'ţle desfiÎnţate 
B." comunică: In orice caz, termină generalul 1(1 le~ătură cu discursul rostit de 
Agenţia "Reuter" anunţă: Erkilet, [ranul este in ş,luatia de suveran, Miercurea, trecută la A- i BRUXELLES, 25 (Rador) 

printr'o informaţie specială. că I a se putea apăra cu eficacitate cademia militeră, reamintind insi- I Corespondentul agentiei "ŞMani 
a comunicat oficial la Simla, împotriva oricăror atacuri, stent, cil nU numai armata este 1 comUnica I 

că incepâl1d de astăzi, Luni, o TEHERAN. 25 (Radar). - Co- gata la toate sacrificiile ci şi .intre- ~ Lojile masonice şi organizotli 
acţiune militară comună a fost respondentul agentiei .DNB" trans- gu l popor care se ridică pană la l, similarll au fost dizolva/e in ' 
incepută impotriva Iranului de mite: unul h jurul suveranului., \ trl2aga Belgill, şi bunurile lor (() 01; 
KIIIII'lIttl':rn ,.nll"I!II"1IliIliIlIlIlIIl11l1l111 IUiIIIIUllllllmlHII11:tli'T!lf!11I111111111111I1U Ollillllllllllllllliin 1I111111llliHII!UlllliUmmn 1Il1111111l1mIHllli IIUIiIlIIUnl1nllllllNlIlII'I!UII!HlIlIIllillIIllllIIlHtullll1l1li1!1!UII!lI! 111111111111111111111111 'UlIIlIl!IlIllUlIIll1i fi s ca te des ta t. 

D. Churchill se demască 
AMSTERDAM, 25 (Radod.

D. Churchill primul ministru al 
Marei Britauii a vorbit Duml.necl1 
seara la radio, ocupându-se de si-

tuaţia internaţională. 

Din acest discurs corespondentul 
aganţiei • DNB· subliniază urmă

toarele pasagii l 

1I1111111tlll:IUIIilliilililIIIIl\lIU 1I11H11t111l11II !1IIi1l1lUilIHIII!IIU IIIIli 1111 II 111111 I II! 111111,0111111111111111111111111111111111111111111111 UIIIIiIlIIIIlIlUIIlIll III1HIIIHIIIiUIliIIllIlIllIl 

Conferinţa militară 
proectată 
nu se mai 

la Moscova; 

Cu privire la situaţia din Extre
mut Orient primul ministru englez 
a declarat că trebue să se pună 
caplit ameninţărilor japoneze. Sta
tele Unite a spus d. Churchill au 
dat dovadă de o răbdare nemărgi
nită pentru a rezolva in chip ami
cal dificultăţile cu Japonia. 

Ănglia speră să poată ajunge la 
o asemenea rezolvare. Totuşi dacă 
nu se va intâmpla aşa. n tunci Ăn
,;!lla !e va aşeza fireşte alături de 
Statele Unite. ţine ' 

Statele Unite şi Anglia - a con
STOGKHOLM 25 (Rador) - la Londra din Washington o notă tinuat oratorul _, nu se mai Iasă 

Corespondentul agenţiei .. Ştefani- in care declară că conferinţa mi- stăpânile de credinţa, că nu va 
transmite l litară fixată pentru 1 Septemvrie mai fi răsboiu in viitor. Dimpotri-

.Svensk:l I?agbladetN aou.nţ~, nu va mai fi ţinută din motiv.:: vă avem intenţia să luăm măsuri 
că guvernul d1n Moscova a tnmlS de ordin tehnic. O! intlnse de precauţlune pentru n 

IIIUUUJmmlmlllllllllllllllllll!Ultlillut!l~!llIlIlIlIlIlIlilIlIIllilIlIlUliltlllllmIIlUIliIlPtll1I11111111111111111111111111111111111111111U UIlIlIllIlIIlIliIJllIllIlIUIIlUIIIIIIUI!IIUUIiIlIl I i mpi e deca is bucni re a un ui nou 
.. t răsboi intr'o vreme pe care nu (; 

25 -I ţ I putem prevedea. vase u~ comer Vom face acest lucru desar-
i mând naţiunile "vinovate", in timp 

dintr'un convoi englez distruse 'de sub· ce noi vom menţine "intr'o măsură 
, l echitahilă II mijloacele noastre- de 

marIne e germane apărare. 

Se interzice in viitor infiintoT 
oricăror societăti secrete. 
GIliIllIl:lUlIIIlIlIUIIUU; 1llU1II1llliill!ill!1II1U!!IIilliililIIIIIIUillllUIII 381 

Inscrierile în scoli ~f , 
BUCURŞETI, 25 (Rador). 0'd 

Ministerul Culturii Nalionale ad I 
ce la cunoştinţă părinţilor, ci c ~: 
rerile de înscriere tn şcoli trebue Ca~ 
adresate direcţiunilor şcoalelor rIpa 
pective care sunt in drept a le ,. 
zolva conform dispoziţiuni1or gr~ 

ml 
vigoare. La 

Ministerul nu primeşte şi nu d; 
zolvl1 astfel de cereri. S~f 
UlIlllllllllllllllil1l1l1l1l1l1l11l1l1l1l1l1t1IIi1UIlIIIIIIIIUIlIIlIl iil!illllllltlllil~" '07 

Comunicat Italian tE 
, rât 

ROMA, 25 (Rador). - b 
comunicatul oficial al CODl~ 
catului general italian pubH' 
Luni la amiază I 

Nimic important de semna 
pe fronturile terestre. 

In cursul noptii de Dumine 
spre Lu:ti, avioane inamice 
aruncat Qombe incendiare a ei 
pra locaHtăţii Tempio Pausa 'tat 
Sassari. provocând pagube fă at 
importallţă. Se semnalează it. 
mort şi 4 răniţi. Un avion j ~u 
mic a fost doborât.. oal 

BERLlN. 25 (Radar). - Dela \' globând 122000 ione după zile 
Cartierul general al Fuehrerului întregi de urmărie şi după o lu. ptă 

U 
nIll11l!1I1111111111111111111lIltlllllllnIllUillllllllllllllllllllililUlllI!!l!IIIIIiIlIIUlI1I1iIllIl!illilill!im lIililiill!IIlIII!:mil 1IIUII1!!!l!!!iillllllllllillll1l!!i1l1l1l1l1II nllm Tân 

Inaltul comandament al forţelor înverşunată. , 
armate germane commică: 'Vasele naVillau într'un convoi 

Comunicat special: plecat din Gibraltar cu destinatia 
Submarine şi vase de răsboi gllr. Anulia, 

Era mai bine oare să fii azi un deportat îlJ Siberi ~~bl 
IncrediDteaza averea salvată prin bravara oştenit 11; 
imprumuta/ai Rejnt~egirii. pag 

mane care operau in larg, ştmna- In plus au mai fost scufunda/e 
lează distrugerea a 25 vase de dint' e lorfele.de protectie ale con

III1I1HlIIIIIII!1I HUl !lJlllIlIIllllllliUiUll :UIIIiIlIiIIlIIIllIIJIIIIIliIIUIlIiIlIII!IIIIIiHI UllllllinllWI, lUllilillUillUlllll1I ill1l1I1IH!II1 llIIlllU 1I11111l11llilllllllli!: mWll' de 

comert inamice insumând O depla- voiului, un distrugă tor de tipul Sol dat; 
şare de 148200 tone, ! A/ridi, o corveiă şi un vas de • 

Din acest ionaj submarinele au răsboi. Numai opt vase din tot a
scufundat 21 vase comeuciale in- cesl convoi au reuşit să se salveze., ! 

german,i 
groaznic de comisarii bolşe mntilati .. 

W2 - 1 J 

D. BoII Vooper va vizita B!rmaoÎa 
Indiite Olandeze şi A.ustralia 

mnnit au fost loviţi cu pdudJe 
mdor şi deoarece soldaţii ~er 
continuau a nu da informaliile 
teptate, comisarii poHtid j.sul 
de mâini şi i·a masOcIat cU I 

1 
BERLIN, 25 (Rador), - Cu pri-I 

hdul lnaintărli in regiunea Smo
lensk soldaţii ger maDi l;IU ~ăsit pe 
când Înaintau Într'un loc mlăşti
nos cadavrele grcznic mutilate a 1 
sold11ţi germani. , ttlri de armă, de sapă şi de 

1 
nde. Deasemenea lE-a fost i~~ 
pielea de pe mâini. Unora d, pa: 

! soldaţi li s'a tăiat mâinile Ş tel 
cioarele. Toate cadavr('le a 801 

TOKIO, 25 (Rador). - Cores- patru luni 11' Singapore pentru a S'au făcut imedia.t cercetări şi 
pondentul agentiei "DNB" trans· examina situaţia. locuitorii satului au poveslit cel~ 
mite = Dupil aceea d. Cooper va vizita ce urmeaza I 

D. DuH Cooper care se află ac- Birmanla, IndHle Olandeze şi Aus- Cu prileiui unei actiuni a ele-
tttalmente tn St. Unite de unde va tralia. ~ mentelor de şoc, mai mulţi soldaţi 
pleca in Extremut Orient a decla- D. DuH Cooper a refuzat să germani au fost răniţi şi făcuţi pri-
rat reprezentantului din New-York răspund§. la intre băd la legătl.lrl1 zonieri de sovietici. ' 
al ziarului din Toklo .Nichi Nichi u

, cu Thailanda şi apărarea podului In cursul interogatorHlor ce li 
că are de ~ând să rămână trei saU Singapore. s'au luat de câhe bolşevici, gzr-

------------------------------------------------------------.. ~-------------
Tipografia Coop" Naţionala. Timişoara 

craniile sparte CU ;ovitud. de plE 
canel. Nici unul dintre cadav Cal 

1 
k\ 

avea răni provocate de atllle Ini 
foc. trc 

• gr 
bc 

PE 
li 

le 
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