
. Onor Palatul Cultural 

XViL - 1\10. 97n 
I 

Arad 
11l8criB LD regl81rul publicaţiunilor 
periodice la trIbunalul !iJlljş-. 

Tornntal, sub Nr. 79 

" pa~ini 2 lei 

" , 

Vineri, 90 Iunie 194.1 

- '$ II!J 
!RECTOR ŞI PROPRIETAR: 

10 1. Şle'ănes~u -- _ •• "Oştirea lă.rii, care a. suferit in 

COl'S~ anului treCut loVituri morale din 
, cele mai grele, este, astăzi. ~ni.'OCUtă. 

e s»!C'fIA ŞI ADMINISTRA'fIA: 

da Em. Ungureanu, colt cu 
Eugen de Savoya, Timişoara --

Ea este gata, pentru ca. attmci eâ.nd VA 

veni ziua cea mare, ală.turi de lDMii ei 
aliaţi, să intre in istoria; eroici a. IiIOfiei 

Europe, l'Uptâ.nd pentru reintregirea Ţă

rii în hotarele ei fireşti ••• tJ 

. General IAOOBIm Telefon: 39-36. 
Telefon tipografie: 14-69. Apare la 

; a:;~p::ci::r~D~~t~Vi~~:e::~ Pactul de amicitie uermono-lurc 
ei persoane din e«:Lipagiu ,i s'a Alnchel·al· MI-e c · I I 2-1 
12pasage.-iau fosl ~arboniza,i U U , f Ufl seafU, a Ofe e .. 
ClJ1'eşti~ 19 (SIR). - Eri, de stins incendii, nu s'a mai 'pu- Berlin. 19 (Rador). - Mier· că, la A.nkara, in ziua. de 18 Iu-
, 'e,Ia orele 8.35, un avion tut salva nimic. curi. la orele 21, Un acord de a- nie 194L 

i ~ "LARES" • plecând în Echipagiul, compus din 3 per. miciie a fost semnat, la Ankara, In acela.ş timp cu setnnarea 
i d' • regulată, spre Sofia, a su· soa.ne şi 12 pasageri, au fost între Germania şi Turcia de dnii tratatului de amiciţie germallo
la. un a.ccident la decolarea de carbonizaţi. von Papen, ambasadorul Ger- turc, următo<rul schimb de IWte 
J eroportul Băneasa, căzând Subsecretarul de Stat al Ae- maniei şi dl Saracioglu, mini· a avut loc între guvernul Rei
IB 1Iinălţime de circa 15Q me- rului, a ordonat o anchetă }?en- Istrul afacerilor străine, cari au chului şi guvernul turc cu pri-

l.acontactul c~ pământ~,.a- tru ~tabilir~ c<l:uzelor acci:den- stabil~t, în virtutea depl~elor VÎ're la realităţile economice din
It' a luat foc Şl, cu toată m- tulUl, care, nnedIat ce vor fi cu- I puten ce le-au fost confente, a- tre cele 00ui ţii. • 
d nţia, imediată, a echipelor noscute, vor fi comunicate. I cordurile următoare:. In Jn....ă.tură n'

f 
.. în L_ 

ART 1 Germania' T1Jl" ""'6 eu enClta. Cnc-· ... :··1··1·01·····;:·8·'· ·I·m·· .. ~ jcia se ~n~aPză să ~~ :::m~~~!=::s::;~ 
,~mun~ca u arOtIBI··~'" ~lnrl:dt:='~~~ţ~mă.şi:;~~i =:'.:~~~.:c::~:=:::. 
a Iii U li 0JU e a nu lua mCI o Sura care cura: At • ult Obil 

N .., 1 22 d' . 8 I . . . . s'ar îndrepta direct S'aIQ indi- JeZe, ca IIUM m po81 , 

J . umaru , In 1 . unie, 1941 rect oontra ~luilwt partBer relaţiile economice dîntl-e Ger-
AR'.r 2 G ...nu:. mania şi Turcia, luând în oonside 

Ct'REŞTI, 19. (SIR.) - Ma,..lliferă, ca.rbonifem. dmmuri de. •• -:- ~~ Şl' - rare de posibilităţile 00 există în 
[ S~t Major a dat. următo~1 Stat, organizaţiile ,.Toot" şi italo..: ~III se a.n~Je&Z80 U. .~ ~ta.ct, structura economică. a celor 
. unIcat, Nr. 22, dlO 18 lume rQmâne pentru construcţii de şosele. ~ ~ a.oucal, pe ,'ut:or,. w lJe- două ţări si având C8I bază ex. 

perienţ.ele făcute în cursui ră.z.. 
boiului, În folofml celor dorgi 
ţări: Cele două guverne vor in~ 
tra, în curând, în conversajii;. 
spre a crea., cât mai repede p0.
sibil, baze eontract8.nte peutr'U 
executarea acestui acord. ca 
unnare a semnArii lui. & deelai
raţie oomlUlă a fost publimtă. 
în ce priveşte· presa şi radioul 
din cele două ţări, referindu~S$ 
la fericita incheiere. tT&tatu· 
lui : Cei doi plenipotenţiari îşi 
exprimă. dorinţa, ca presa. din 
ambele 'ţări. ca şi pos~ de 
radio din cele două ţări. să ia. 
notă, în articolele şi emisiUlJ.iJe 
)00', rotdeatma, de spiritul de a,.
miciţie şi de incredoer{'3 mutua.-
lă.~ care caracteri2le&Ză re1aţiilf!l 
genoano-tllrce. 

, : ...:: " ' . . .... 11egaţll, precum ti .. eeî:-eari ao'OI'- gatw:a fl'-U toate cl;~tiuDJl~ 19r .. ~. . 
n, p conducătorii de antovechi. dine de mobilizare pentru lucru, ce pnv~ matnai mtel'ftie~e ce. ...................... _ •.• _ ....... _'.-.""'''' 
i,· qj motocirJete amatori sau emise de către f;.anumdamentde lo!r dioDă. stare, spre a se ajunge " . 

.'lizati la diferite centre motoe teritoriale, pe anul 1911-194.2.' . la. un acord asupra tratării 11-- D. StimDson a' cerut: 
nizate şi profesioni.,tii, grade IlOr asentEJlnea chestiuni. 
ioare, exclusiv ofi+"rU, adecă Călătoria. pe C. F. R. până la. uni- 'ART. S. - Acest tratat va. fi. U d 2 00 

r-' tăţi se va face pe baza ordinelor de • n cre ,., d 50 O 000 doI O"" fi-fil~rii de rezervă, cari aparţin ratificat şi documentele demn- e 
'ţHor Armatei, din e-1emen!ele chemare: galben sau roşu. aflat ficare vor fi. în curând, sc]uJU- ,." 

'romplrtare şi rezerd., se vor 8suprarăfiec~rula., sau ~ ordinului bate, la Berlin. 

alb 00 mallere la vatră. . tul d f +x. • 'ră, ~. pentru constru".re cii'" ~ta. in termen de 48 ore, la. •. Trata e a,- mt m Vl- a ana U UI 
ludamentele unităţilor, unde . Cel cari nu au ordme de c~em.a.re, g(Jare în ziua semnă.rii sale şi 

în controale sau unde se se vor. prezenta la garnIZO~ele! este valabil pe O dura.t8 de .10 ,,!iaint Laurentiu" si a uzinei 
c mutaţi, indiferent daei sunt respectIve, pentru a fi se da fOI de a.ni. '. . 

nascuti!i de concentrare, pen- drum, sau În lipsă., ordine de ser- Părileoontractantesevorpu- hidraullce CU acelas nume 
luarea Jinetelor militare şi viciu. ne de acord, la timpul oportun. 
et~lor!l~ conducere. . Acei ee·ri nu se ,'or prf'zenta cu privire' la chestiunea 1Dlei 
u se vor prezenta acela cari au până la 21 Iunie. inclusiv, la uni- prel1ungiri a tratatului. :redactat 
l'a lor ordine de scutire de tăţile respective, vor fi' urmăriţi,. in două exempl'are. unul în lim-

VASCINGTON~ 19. (Rador) 
- Corespondentul agenţiei D. 
N. B. transmite: 

şi a unei uzine hidrauU.ce, CiI 
acel.af nu.me. M mistrul a tJd&r. 
gat, că acoostă ZtACrare este 
foarle importantă, deoarece pe 
canal urmează să se transporte 
material de război din V MtuJ 
mijlociu, iar uzina va jtVl'"'n-tIw 
curent electrt.c pentru. in.dustrill 
de armament. 

eutr&re pentru industria petro- conform Codului justiţiei militare, ba germană şi atVnl în Jîmba, tur- D. Stitmpson MinistruZ de l'ăz 
boi aJ Statelor U1'/,ite, (l cerut, 
Miercuri~ Camerei reprezentan
ţilor, să aprobe creditul (le ~85 

.. ~ ................................................. " 

ele DU uprit SIDI~If- Unite 
,[pOEtul pelltlJlulSli inJopeDio,! 

milioane dolari pentru e&n8tro
irea canalului ,,Bain Laurenti" 

hSlUNGTON,19 (Ra.dor). 
~~delltul agenţiei D.NA 

, li:,· '" ~ 
'D. Stllt!ner W elles viCJel.. ..... ; ... ' .. ~ , ~ 

!ru ai afaoerilor străine, a fost, troli!ere ÎI~ Japomia, po~~ fi 
mtrebat, dacă măsura. luată de I conSideratA drept () mOdifICal'e 
guvernui american de a SU6· atitudinii Statelor Unite fwţi. de 
penda exportul pr~usel()r pe- Japonia '! 

Dsa a amintit o recentă. de
(''--ti'" Jk rllni ClordP.U Huli, şe-

'anlierele navale suedezlJ 
sun' 10a"11 ae,;ve ....................... -

resedintele Rooseveit 
, acuzi De consulii germani că ar' fi 
, deSfăşurat a acUv.tatea subvers:vă 
IHSlUNGTON .• 19 (Rador)'1 du-i-se precizări, preşedintele 

pon~.?tului: agenţiei D. N. Roosevelt a spus, că. cu\-'â.ntul 
~\U)jtr ca : subversiv ar cuprinde multe m.-

1». ebare pusă.. dia ziarişti, erori . 
;~UI conf~.ri~ţei de ~r~s1t D. imosev~it ~ ~ai fOiSt între
'1 ttI,_ el! priVire la actl"lta- bat dacă mă.sul'Î· asemănătoare 
l~~lr.~u pe carp. g;'llvernul Sin- ~ . • 
. Lnttc o lmne în seama C(.'Jl- vor!~ luate Ş! ~a.".ţă. de reprezen-
;10' I!PI'ITI!\ni. p~wJ.e. tanţii alt?r ţări ., .. 
"evl'lt il l'cfuzat să între în Preşedmtele Roosevelt ade
~Imte mulţumin.<fu-SfI să. clarat, că, deocamdat.ă., nu poat·e 

kti. că ei IH fi d{'fii'ă5urllt. o să precizeze ~ în aeMStă 1-/ '"bvor.lvi. 0. .... - pririDJl'. 

ful departamentului de Stat, ca,. lStockbOlm, 19 lRador). şantierele navale suedeze con· 
re IL ţinut să rema.rce

t 
că expor- Corespondentul agenţiei Stefani struesc, 2 cuirasate a câte 8.000 

tarea produselor petrolifere in anunţă: . tone, 2 crucişăto&re a câte 7.000 
Japonia nu poo.te fi exa.minatii. Santierele navale s~deze, lu- tone, 2 contrator.piloare, 3 sub
în afara. a.1t-ot" facton şi ea tre- cream foarle activ, 1& construi- marine, 8 torpiloare şi numeroa
bue rezolvati în acord: cu cele- rea vaselor de războiu. Recent se alte unităţi mai mici. 
lltlte probleme, relative la po-Ji- au fost lan~te două submarine Suedia va dispune, in cursul 
tiea generală. şi un torpilor. Actualmente. acestui an, de 25 subma.rine, 8 
........ ~ ... '> ... _ ........... _ ...... _._ .... C'~ ...... torpiloare şi 22 contratorpiloa.-

G . IlS . h d e r re. Dela începutul războiului &Ce ner au.' c r o e tual, Suedia, a
v 
cheltuit p.ână ~-

. .. "I't" S b" cum pentru apararea natIOnala, a fost numIt comandant mi I ar In er ia 3 miliarde coroane. ' 

R F. 'R 1. 1 N. 19, ('RadOl'.) _ OF_ 
NER.~LUL DE ARTILERIE AN
TIAERIANA SCHROEDER, PRE
ŞEDINTELE ASOCIAŢIEI PEN· 
~BtI APAB.t.BE PASIV4 A BEl· 

cnULuL A FO~T NtIMrr (l().. Intr'unul din porturile suede-
ze a rost lansat,ln UltimUl timp, 

MANDANT Mll..1TAR IN SER· un mare vas pentru transportul 
BIA. EL A-ŞI INTRA~ IN ~UNC'I produselor' petrolifere, construit 
TIE. . p.mtru guvornul tlOl"VegiAn. 
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ANUNT 
LlcentiHlilof, Acodemiilor Cumef[iiJl~ Si Industrial, 

I:n ve6reg aMugeril ',ltndoI'fTOJ' l' i'nseJ'l.e de urgeutii. ca membrii in 
Jf al:rfloq ~lUt PUfafi':f .•. L ... ! ,I.·'~e. Ia d\., J'~n Ioan, ţlef 

o delegatie de săteni ~ dela LA CI N EM 

Cicir-Arad in audienţă la CAPITO 
P. s. Sa Episcopul l\radului" şi rn conlfnllfire la 

ARAD, 18. - Acum cAteva Jlllt\, pe C8r8 t!'ebale eA o aibA. un preot, 

" 

• ............ ........ __ ... ... fho!1; ,cuwtabU. Ia Ban~ ll!r~llIă a Ro-
·_ .... ~l~· .. _e '" .• 'Il~-- I _-.a. .-J. .1.. ......... manIei, Sucursala. ~ sau a 
--- e_ ~ - • ~6tl4mI .. 'U .. «& ; .. --- C t t' - .... ""'ou .. 

o delegaţh de locuitori din comuna cflrmulto:! splrltaal al tuturor 10-
OcIr, ...... Arad. s'. prezeatat cuitorilot' ec,mllDel. ur • .nuo:ou ons an In, ş~ ..... .... 

~ C31P$biIe" biBe PA~te Aldminirdratia Financiarii "Indf
la POInâni21lrl'& comerţului şi in- 'I!we .. Timişoara, etaj II, ..aera. 
tfas~r noastre din ţnră, ~ţ Li- 'N~ 22: unde pot primi şi on. ia
cenţfa'ţlr AC'~:!t>miHor C9Drerci*. ;le~ni. 

III adieatâ la PrQ Sfinţia Sa EpIs. Prea Sfintia Sa a ueu1tat cu o 
nvaI A~ dr. Andrl"i Magie- at-enţie deose.bită plingerea deIe
r-.. Pa .. Sfia1ia Sa EpiseopUl a gaţieJ, 'a ~ i-a predat totodată şi 
...... illledial: ia. aodieafa bume- lIIl blem3.';u scris, In care sunt in
~ ~ de săteni., ea sA le ~rste to\\te punctele de acuzare cu 
audă plbarile. care sătent.i in\'inuisc pe preotul 

neînscrişi (\nă illl patellP1lt, !tU..... Cf)MITETUL A. L. A.. C. L 
ru~ c,," too.i .. ). insistenta a se TDHŞO.4.RA 

LA CINEMA "THALIA" 
IIIlm1Mnnlllftlllllllrrnnr.IlUlilUurrlHmlllllHllllUlrrllrflllllNlllllrrllllllll 1IIIIIIIliiUiUiUlllllllllllrllllllllllllllill 

Adevăr 
ti 

orice pret cu 
&'Il&. 

RAI ]( lJi - .JACQUE!.INE MI.tJJJMJ 
~ --.. Mpi.-a..eănIi ereăiaţi ÎIl fidelitatea.. 
şi cinstea. oamcniw din juml lui, este adânc 

sdrnnciBată 

O comedie satirică ~ ..... eII;gAiIt 

))Meg:s.ţia .. siteni • UJ>1lS Prea Mihai Morgovan. 
Sfin1'fri S<Le situatia critică pe care P. S. S~ Episcopl.ll Andrei Ma

• aeidr.aI., .... ia e8IIIUnă, preotul giena a promis delegaţiei ei va 
df'forfo% f'J'miu MIH .. U ~roRGO- fnfreprinue cereetărI şi va rIIa mii
VAN, pentJaneatizând o atitudine !Juri ca pr.~otul să·şi schimbe aUt.o
duş'-'" faţă de 1IDii săteni., _ dinea de ~ va putea,. - sali dacă 
situafje c:Me no eadJoează eu aceea nu, il va lm.nsfera in altă parohie • .. _ ............................... ...... 
INFORMATIUNI 

ABON A.MEJN'fE: per Wl an 
• - .. Iei; pe f388 Juni - SOO 
Iri; ~.ni lIIni -150 lei; peutnJ 
iDStituţii de 8W şi îutn"lH'ia. 
dni pariieatMl'e - 2000 lei. 

-
tr' adevăr a judeca t ~i pe ; învă
ţătorul Ion Pordea. Ştefan Pă
dtL'"ean. plugar, Aron Ruje8cu. 
plugar, Gh. Păsculescu. plugar, 
toţi din comuna. Cicir; Liviu Ba
ba, rotar şi A urel Cicirea.nu. 
plugar, ambii din Sâmbăteni şi 

Perrtnr intregul mare!ial api- învăţătorul Romul Drincu, din 
mt în wes"i ziar - firii semnă-- corn. Covăsinţi, jud. Arad, acu

' ........ CII. pseacIoBim - ra:'- zaţi de rebeliune, însă toţi cei 
, pasde ~ d. Cmast.. 4.. 5iefă.. m!.IIliţi au fost achitaţi de orice 
.~~.nd ~ tare e penalitate. 
18tedatS şi p.-aat ~,-

~ ÎlllT'o JCItfM _ăf.ks... 
,.. ti apin&i _1mm.u.ţiwteG- CQ 
mai allito pe1'SOIIIae .. oCOImV 

Mi'B CW:ir,. &-.beteW ti COl'4-
"'~;.L AnId, ~ ,(»t ~ 
fIDJ. tie ~lW Militar Ti.-
..,.,." ,.,..m.. 1'~, ". 
ciW"'_ai~m an.
da.mnaţi se gdzqte ~ iBoăţăto
"" Ioa .Pon1aa (i:nteI!ţiw7uu a 
fo« tS " Jooi ÎJI aceat itmiţă
Uw n.fugiC-)~ care "p jOld 

'e.cnu1n.m.'YIf11: 7n. 2 11/1I1i ~_ 

N'.,.. .... it; impatritlG cAi-

La Cinema ,.C O R S O " 'psl_ ft.m -releg corectitlldi
,,,,,," 1"&f~lii, eri lida joaio 

'------------______ --"11 ...... _____ arădană in CQJU.Ză - sau a fel. 

D. Pompiliu SeI'besCl\ 1iooD
ţIat ÎII drept. Ile :roari s.~ ară
tăm că 8D1DlţuI său, apâmt,. :re
~ În Da:reJe locaJ.e, • fc.t gre
şit 1Dt.erpnJtat. Ia But ~ 
Mihail No. S, d Sel'beseu nu a 
deschis OI! birou .-rom fisl, d-sa 
nefiind a.vocat definitiv, ci in a
cel loc se află biroul red.acţlei 
regionale pentru Bana.t a. ziare
lor- ,;I'impuf' §Î.,,Argas .... ~ 
tie 00 care d-sa _ cotlduce • 

ti pNDu wm. Gad : hit t*m gă.seac ai. 1rnri .tiZ 

.. Invitatia la fericire"· 
fOA'''' .... ..rl-fi _/ortIIeze 
cetitorii - dm, ,.entn. mfăţi
~ ademr._,r iR8e7fttliiJIIl V1"'

mă~· 

In ZÎtta de 1~ Iunie, a.. c.. Tti
..... _.... UiUh.y. 't'i.tn~t'SL ln~ 

:..-=-...... ~ .... ~ ......................... . 
A VI Z 

Ofiet.l .. IHÎnzare 1\1. A. T. din Timişoara 1. 
Sir. Marey Ne. .. 2 ~ afară ~e !p~rl alb şi spi'" d~ 
CJl'S a mai pus "' vanzare ŞI fu.ca I1eche, nrrfura'a, 
efe p .... e. Palafal B-eii Albina. . . 
........... e-............................ -:4Ii 

cu 
RANSI K"·;nT}.:{;U. 

VICTOR __ ........... 

cu 
drăgila,~ ftdeti 

MICA PUBLICITATE 
ANNY VERN!Y 

PIERRE IUCHARD 

~ 1. Valuriie indngera.u. 
i z. »-ria Jâ pândă. 
I S. Trida.."'e& dela Veeăto.re& vul· 

tunlllÎ. 
.. o noante de groază. 

5. Sânge şi &ar. 

S. 1B mijl.O(;1l1 flăcărilor. 

7. 'J'bIta vie. 
8. Bo6n1eJe de 8ălbătiei • 

Un film în C1tre tânăm şi 
prinţesă. cade "'Îctimă 

Apare In fieearezi. Minimum'O cuvinte amblţioasei Impărătese 
Aaaaţurile in schimb, preţul dublu. iar cele C:U clişeu tarif spe- rina II. a RusieL 
";'1 n..- ___.t. _.I'ut $ă....a.mtri in 'll~~h"{'.I. dRPâf.: - -~ -----z-- --r-- D . $< 

pootiva, se taxeaza u. Dum. şi. sirb. şi la ora U 
ABunţuriJe peatru. J'Ubricile ,.CEJW.Rl DE SERVICIU" (Mena ... _ ........ -.€~ . ..t~< .... ....,: ..... Y', 

jcre) nu se pot publica eu adresa. 8QCti ci .amai adresa.tt- . t 1 
r~_ .. D_~ ___ ~_. 5pe:c- a~rI~ 

ANOAJiz bucătăreasă Dr. KraUS1lI PROFESOARĂ. dau' le2fii de pla. 
L Str. Paulescu No. 2. .(casa ~ meditaţH - pentru c1ll'8ulln-
Linoleum). fetiD!' -Ia orice materie. Pret ... 

ţiwrl modeste. Adresa la ziar. 
• CAMERA mobila.tă cu intrare 

separati, baie şi toată Intre
ţinerea. de fnchiriat, strada 

_ lfarey .. Nr. 'lI. enaj 1. 

DE V ANZARE o casA nou! cu etaj 
şi atelier. gridină de flori ~ le
gume. in str. H6nig Nr. 11; .... 
1'is de p~ .... eă. . 

CIN EMATOGltAfE 
Capitol: • .HoţU de 
Tbalia : .,Adevăr CU 

preţ! 

ApoRo: "Prinlţesa 
>1 nova • "ti 

Cono; ,.Invitaţia la. fenCll 



22:: ff. Anul XVII. 19 n, - Nr. 2~82. E C () U 1.., 
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:P~,3 

[A A ,,~. ,fJ. 

)
t Ulf'UjJIJar, '~'fl fjimi,oara Fabrica de Ghete .,FILT·· a fost 

iO'$ ingonios. - Organele casei sale. Cu ocazia cercetăJi.. 
. judiciare din localitate. lor ce s'au făcut, s'a sta.bilit că 

'1 ; tat Parchetului pe indi- sinuciga,'7& şi-a pus capăt vieţii 
'l I~ Henaiich. din strada din cauza mizeriei. 

distrusa de lin incendiu uialent 
~ '54. care a fO:5t prins in 3:·. \itoare bou-ţii.. - D. Oot. 

t delict pe când fura di- Aiudean, din B~dul Regele Mi
. haine şi obieete din loeu- hai L Nr. 4, a reclamat că ser~ 

., ni Pavel Savu. din B~dul vitoarea. sa. Ana Kaposztas. a 
.;', lot Nr, 1. Pentru a Să-I furat din locuinţă un lănţişor cu 

această operaţie, hoţul ş!~a cruciuliţă şi o brăţară, toate de 
'~~onat un baston Cu car- aur in valoare de 50.000 lei. 
~. capăt şi cu acesta. ~i~ Ho~ta a fost prinsă şi predat! 

. prin fereastra deschlsa ~archetului. Lucrurile furatE\ 

.'hainele şi obiectele din s'au găsit la ea. 
ţi. Şi-a furat stăpâ.nu1 şi a pIe-
I unui inel în \'aJoare d~ cat. - Dn& Colonel Pără.ianu, 

~ ~ej. - Poliţia judiciară din B-dul Cetăţii 6, a reclamat 
, l'3litate face cercetări în poliţiei eă a avut in serviciu pe 

"~ui furt misterios. Este femeia Maria Crişan, care ,i-~ 
de un inel cu briliant. în dat demisia. şi a plecat, luând cu 

, -e de 200.000 lei. Recla-, ea haine in valoare de 15.000 lei 
.. '. o doamnă din 1ccalitate, şi un ceas de aur in valoare de 
· ci llU ştie cu precizie da- f 35.000 lei. In urma cercetărilor 
~':~l i s'?" furat sau l-a pier- fiicute, hoaţa a putut fi prinsă. 
.~ In interesul cercetărilor" Hainele furate au fost găsite la 
li 'e doamnei nu-l putem da ea, iar ciasul de aur la individul 
j '!fere (lin t'auza rnize...i I Me1c-hior Rotstein, căruia i-1 
j _ Femeia Maria. Cărăibaş. vânduse pentru suma de 100 lei. 
L mi. din comuna Chizdia, la care a şi fost găsit. Maria 
,J ~ Tiroiş-Tc_ro~tal. a ~ost I Crişan şi ~~f'lehior Rot~tein au 

. strangulata In graJdul fost predaţi ParchetulUI. ........................ 
de cale fel1ată 

Sânandrei 
~rcident 
în staţia 
lr3. l\ !iosit, în gara Domniţa 

trcnuJ personal Nr. 8202, 
\/ucd dela Arad şi c.are a.vea 
111(,uo destul de serios ava-

ir/!t, in timp ce sta1iona ia 
i.WIadrei. a fost tampmaat de 

~,) marfă, eare, din INŞaIa 
al .. întrat pe aceia" 

Cu ocazia acestui accident, o sin
gură pf'~OI'nA • fost :rănită. Acea
sta este so1ia. plutonerolui Petru 
Naic, din Rt-g. 1 Artilerie, ea", a 
fost pan"iată.. adusi la Timişoara şi 
internată ia Sa.natoirul Bega. 

Auto"itiiţile aq ordonat facerea 
uei anehl; tă pentru a se stabili 

Trei pompieri, doi lucrători si Uri (OpU ~Initl -
Pagube de aproape zece milioane Leă 

Miercuri. Ia orele 18.45, la fabri
ca de ghete .... 'ili .. din str. Maref)&1 
.Joffre 18, a ir.bucnit un violent in· 
cendÎu, 

Focul a luat naşt.ere din podul 
fabricel. ude lucrau nişte zida.ri . 
In pod se găsea depozită o mare 
cantita.te de celuIoid, care după 
disolvare se intrebuinta. Ia lipirea 
tălpii, pentru fabricarea ghetelor. 
Aprlnzându-se celuloidul, focul ,,'a 
intln!l la acoperi" apoi a loat-o in 
jos pină la. plafon, trecind prin 
etajul Intâiu, pinlla parier. 

A ars intreg podul fabricei, ma
gazinele in care se găsea piele "i alt 
material pentru fabricarea ghete· 
lor, precwn I}i birourile funcţiona
rilor, Au fost distruse toate insta
laţiile şi peste cinci zeci de ma.,lni. 

La faţa locului. in timp de 10 
minute. au sosit toate posturile de 
pompieri din o~. eari, !tub coman
da d-Iui căpitan Miron )[arin, asis
tat de d-nil: căpitan Leon Bi,tea ti 
locot. Victor Hădescu, au inceput 
operaţinnUe de stingere a incen· 
diului. Prima grija. fi. pompicrilor a 
fost să ia mAsuri pentru apărarea. 
imobilelor vecine ,1 a clădirii din 
faţi • fabricei. 

Deasemeni au sosit la fata locu
lui d~Dil: maior Const. l\licu. ches
tonll poHţiei, Drăghici, secretarul 
general al chesturii, procurorii 
Bărbucea.nu şi. Florian. comisarii Ion Dumitrescu, şeful comisariatu· 
lui fi şi V. Uleriu, Ijeful biroului. 

In timpul operaţiunilor de 
stingere, ClCoperiful edijiei'ului 

şi primul etaj s'au prăbuşit pâ--! Trebue 8d mai ami.atim. că 
nă la parter, unde 86 a.fla ate- eta.j al fabri.cei, a fost aVGt'iattJ 
Uerul ele maşini. 18erW8 () olădi.re vecinicd. 

Pompierii au rett§it să stingă I Până în prezent DU IJ·. pu.tut 
focul numai după o muncă de stabili cauza exactă cum a luat 
3 ore. naştere incendiul. Se "tie dou ci: 

Cu oeazUl acestui incendiu) fooui s'" aprins în podul fabricii, 
au fost rănite 3 persoane fi a- uude.e afla depozitatl o C3-ntitafeo 
nume: băiatul Victor N icoară,' de celuloid. Nu se ,tie, deasemenl .. 
de 13 ani, din str. VioreleZOl' 5, ce căubu câţiva copii In pod. In· 
care se afla îtf podul fabrieei acel moment. Şi nu este exclus ea' 
unde el izbucnit focul; muncito- acettia si ti fumat ti din negli.: 
rui Cnstantin Cristi.ci, de 32 ani ,tenţă să ti aruncat un chibrit AU 

din str. JIO'Î$e Nicoară~, ca1'e, Uit muc de ţigare peste grămada de, 
s'a alea ou o tăietură la braţul ,cdulaid. Organele insărcinate 1f!i., 
stâng şi alta la mâns dreaptă; fad o .anchetă amă.nunţUl, le rit-. 
muncitoarea Ecaterina 1mbrea, ruâne sarcina să stabile3S(!ă ade,,: 
de 41 ani, din caZaniB Plopi, ca- ~ărul. 
re a fost intoxi.cată de fum. Bă- In ce priveşte pagubele, ele se' 
iattil şi femeia au fost internaţi cifrează la aproape 10 milioane lei~ 
la Spitalul de Stat. şi ar fi fost cu mult mai mari d6căi 

Din rândul pompierilor au nu s'a fi salvat o mare cantitate de 
mai fost răniţi plutonerul lJ1 o- pÎ('le şi de ghete., . _ [ 
rariu} lovit la cap de o grindă Dealtfel. fabnm era asIguram. 
ar8ă, sergrentul StoWa7 intox1- . pen.tra suma d~ 15.~~.OOO lei, la • 
cat cu gaze şi fruntaşul Lubo- I ."QcJCtate de aslguran german .. 
mir lvanov lovit în cap de un E Interesaat de rema"rCBt el. 
calapod. • Toţi ac8Şt~ au to.st acesta este al patro~ea" ince1l4h.l I~ 
internaţi 'n infermerUJ pompw- fabrica de ghete •• Filt. Cele treI; 
rilOT. . incendii precedente au fost In anii 
cu ocazia prăbuşim primulu.i 1!}21. 1981 şl19S4. 

........................... "-.-.-«. 

Trupele · franceze Rouliste 
, sunt tinute pe Ice De tot frontul 
VICHY,19. (RadOl'.) - Agenţia 

I.. ... ~~ .................... ~ .... ~ ................... _ •••••• _ •• " .............. . .,Hava.s-OFf' anuntă: 

SI.1·ja, extrem de reconfortantă.. (lo. 
munlcaţiile inamicului 8UIlt pretu .. 
tindem ameninţate şi trupei. fl"S.\.g," 
~ puliste, allnt tinute pe 100 pe 
tuL frontul. In unele regiuni eloJ .. ~nli8lele bHcHlaureatnlui dela TimiSOHrH 

(o !"E-Rl "t. D • .10'006
' 

Cercurile autorizate doclară că.. 
dupi 11 sile. dela inceputul o.tiU
tAţilor din SIria ti dupA patru zi]", 

dela deslănţulrea oootraofensivei 
(Oarmen Sylva) 7.60: Mustf,ţiu franceze, an impresia. ce se des· 
Auron, (NoU" Dlame) 7.00. Eb."le ·t di 

mente de recunoaştere fl'8.llee ... 
I\jull8 până. 1. frontiera depe care 
trecuse inamicul. recu.ctu'ind _tfel 
importante poziţii. Maria. (Notre Dame) 1.60; TaI'J prinde din informaţille prim. e n 

,mlld ~l., 9.10; GrădiueSCUIPoenaru Ilie. 6.70; Hicioia Ioan. Maria, (N('Ue Dalue) '7.50; Ep1lftl ...... _ ............................ . 
,!i.SU; Niooliehl Siet.. 8.80; 6.60. JTa.c>lO Gh., 6.60; HUlUa ',r •• 8.30; VtţldDU Angela, (Cannen 
,Qe\lCI hiu:., 8.10; Bejan 6.60; Raic.l. Tr., 6.60; SAngeol'g1.) Syhoa.) fLSOJ Dâl'lea Adriana, R - 1 -
Util 11nolu Nicolae. 7.90; M •• 6.60. Voia Lalir. 6.tiOi Gâ.du (NQh~ D4Dl~) 6.00; Toth Ma!'P. ", e z ... 1 ere a 
y Cckmaa 7.80; COt'beei Tf .. 6.~; Jilaa Tib.. 6.-10) Nel:Na ",ta. (NoLre Dame) 6.00. .Il. 
Î.~\\; Bcr~ath rdihail ••• 50; A •• 6.40; Apostolescu Gh., 6.30: 

Gla., '1.30; iNDii Are.~ Bridă~lUlli 1.. 6.S0; Dalllint'~1.l La CQDlj .. i .. dela ,.Ba.natJa" .'au 
;.1&; Lina Ilie, 7.40; Strizu Ctin, 6.30; "Iva Pave>J, fUiO; PllP~ IJl'ezentat'6 Ciandida~ dintre ari 
li!); \la. Petre. ".30; Grf,~ Enea. 'U'.; Rosu Gh. 6.3Uj ŞubOl" l\U. reuşi' .. ~. Printrtl primii reuşiţi 

flritilUl, '1.00; Lopo!iu MiJ'. Alex., 6.31 Cbendi Tib.. 6.20; G .. 1'- au Iust Ioa Leuard (9.00). Carol 
,fl~. "l~8JegUJ 1II1rceJit. -'.VUj cea "-iIJ,i:"~--, O"H'O. ~·V""." __ ---~~ .. 00--_..- (o..Q.O.>. .A.--4r---.l... g~-

contractelor inchiriate 
de soc. "N. lllalliXa" cu· 
HeJ:11I. nutuuuJ..UĂ <-".F.11. 

6.00; ()niţa "ale-du. 6..00; Lu.4 LlUi\r, 6.lt'. Bugarsky Dobr .. 8.10; Ia tow. 1n Timi,oara. s'au pl'e.. Monlt.ol'Ql Oficiu din 16 Iunie tuluI, prin d~tul .. l~ge P6ll!ru tre-~ 
:u:.tll, 1.00; Grop~anu La- 6.20; Tăr.~sescu R .. 6.20; Bolean~u (8.50). 

hit', 6,00; So~ăilt'seu Marcel. Mereea Q.~t.. 610; 8oJft,n;iq V., <tentat 2ill cudidaji. Au ~q1t Z~. rlIl etui se <~erea unar acţiuni m patrunonilll 
l{l~\~ D~trie. 6.SOj Schram 6.00; ~ I(~n. 6.00; Gtta .. tl )f., Prilna 1a tele tRl oolllbil tinU- publiM decretul.}e,. P tra.etul in- Sta.tulul dill19 Februarie194l" pre. 

~ "'-. 010 e AA. ~_ 11 Pl ~ua:d.'" Uehl.deaa 0011 ........ t tv .. te ~vc;oQHQDJlo .,u~_ ~ o,M; Turturea G11 •• 0.150; O-QO; & ... ~~1l .,.yv . 1fOl'en.. I.,,~t d·~ \mllll.""" mă C F B. ~-- r r ro 
· teu ':orel, 6.70; Dasehievlci R .• 6.00; 'JTufasllă D-o.. 8.00; Vllp . ut'l" Uoeul .. Oannen Sylva'" fiica ~helt do Regia Autono .: ~ n.a.le la aceat contract, inelleit suit 

'1 6.iO; PIăcintaru V., 6.70; Sillll.D P., ••• -..... IHul Ol:~~ ... ef JU eteaD r. OII S~--
patrimonia a trecnt bl pose8l&...... Cu toate aceat6&. wtimile 13 .... ~ '" .<fi d d I \ 11 .odetatea N •• alua" al. carw.1 orice form. ii ou aceastA socleta. te. ... 

~ lil~U! ,,(grm~il·$utIJD·' ::~ •••••••••••••••••••••• .: ••• ::~o:e~o-;a;~:~.::ei'!u~:.~ 
~~ Ileana (CanlleD Sylva) 16.80; Cliflb Elen~ (Noh-e &010) 'Il 'fi mo C. F. R., de îndată ce vor fi ... ,.c. .... "''iiQ:...~ nJ<;>oţl .... ~Q_ ... v_ o.ou, O~l_l', .. ~'l~..tq_. (lO.T_" __ n.. __ ) ~"I,"~ ~"!J'" p'. , ..... Citi "afina, ... t.-_ 
~al911ll, Gl~ll EnUUa" (CJa1". 6.80; Meb, Lueia. (CarnleD Syh'a) tI'« WlAlO "u..a ti ~ V' ~ Toate ~pamentel" motor. ~ 
lSylvn) 9.00; Ionescu Lucia, 6.80; 'Vţi!l Maria, (Carmen SyI\'a) goanelor motori~te. Pl'6C1lIQ fi au. 
U- !I~Iva.) 8.80; Ei~le Tere- 6.SO~ Epllr" ravel, (G-ral praga- dela naşterea căruia s' au împlinit 70 ani tomot~lo Doi. eare ali fost ... 
ilNoltDame) 8.'0; Kyri Ma.ria, lln) 8.70; Nooa Gheorgbe1 (G-ral urmearA sA fie predata Regie.! au· 

~e;S;iv;)-· >8.GO~ --M;~; (N~i~'--U~m;) .. n tUO;'-'popl ,..z-~, ţ>.<,;;;Ti;;iitti;U ~~ro ~i. d;i;: I ~d~~~R~;i~e:p~:;tD~itl~~ ~~~l~('oo;t;ct "-,t~-oon~ţj:~. 
it (CarlU~n Sylva) 8.60; Haneş (Carmen S~'tva) 6.50; Tlllesr'U nutsl"O& prof. Nicolao larga, Pompel, prof. Munlf.iaU-u Râ.m, •. l():~ adlţtonale. sunt ~l riznA.n la. PfOo 
lCIora. (fJarmen Syh'a) 8.50; Gheorgh, (0. .... Dragalina) 6,40; prin ingrijirea Ligii Cultu.rale. ni". dr. Petre Pop., ing. Geor. !lflt>t&(ea Shtului. ' ' 
• 'I!~ t""-" ...... ~H.n. ...... )' o. ... ~, &V ... '" 11.--..... _- -_--> "00, "-a. DT'm .. l... "'-(1,. , .. _VlV ;I-~ .... '-'1 """"'cu. col. Saver S!aţ~n~", -. .. - - .- '""~ • ...-
.\ tmli.la. (Notre Da.nteo) &.10; Schmidt Ikzalia. (Notre Dame) la mormântul marelui dispărut, 1>- ~ _.:1 1 I J'edare. in folosinţa şi ~~roat,,~ 

• It j (G 1 D Un) . prof. CaracaJ, Ilie ~ ... d) 6tUl\l. }tegiei "utolJome C. F. R.. oolltol'D' ra.'V\ia, (Carm~1l Sylv.) 8.10; Nedll 4)un r e* ora mga a Wl paruw pentru pomeru.rea Fr. Munteanu Râmnio, 1. Ma.-
".E~I. (Noke Druue) 8.00; 8.QO; Sto1an Luela. (CarDlcr Syl- fostului pN9&dinte al Ligii eul. I"gii d" orpnlzare. 
lQa, ((i,n! DrabaUul.l) 7AO; va) 8.00; Nartilt l8abeUa. (Nob. teescu~ Victor Brătulescu p nu- 11111'IHlll'unlllllrlllllllmlIDllllrD 
!lJ1&l\ Pa "01. (G-ral »ragaUna) »aDie) Ul6J VaaUewehl Eu~ia, turt.le. Slujba religioasă. & f08t mero~t membrii ai Ugii Cu1tu- HlIlllllUllltUllIIlIlIll! III IH t Ilti IN 
~i Marlşeseu Ioan, (G-ral D..... (OIlrmeon SY1~) 7.00; G. Subo otic.iat! de P. S. Eph!eop Moru~. l'ale. P. S. eplsco.pul Moru.,ea. a Cetili" răspândi,. 
1lI&) 730 Vuia. Stela, (carmu Mula. (Nutr, Dam,e) 7.80. lo&lloC)- ca: Au fC'$t de hţ.! m.embrii ca- rostit O e.moţiona.ntl şi pioasă 
-ll.SOI Constantin E~0.llla. viciu DQil\Q.~ tCafmen Sylva.) 7.7 ... ; lUltetulul central allJirli Cultu- cuvânţ~re .de pomenire a me~o: E C OUL" 
~ Sylva) 7.10; Jurănescu I Sarafoleauu neana, (Carmen Syl- rale, in frunte cu domDU; prof. riei lU1 NIcolae Iorga, a carw .~, 
!ia, (Catlllen Sylva) 6.90; Ar- w.) 7.70; Blaj Iancu, (G-ral Dre- Petre Anbnescu, Ştefa~ . Pop, operă va domina pc.lte veac. r .... :('H' d~ CU,.o: romulleso 
'Con!~ (G-ral DragaIina) ga.lina). .4.t..o~ ~ucuri!ă FJena, Ion Lu~u~ fQSt ttUlU3tru, ..., 

dE E 

-



Azi incepe eli b era rea D e r :n i 5 el D r 
sDPcia'e de circu~atie are aU'ove"itulpfor 

,.~ (; Il Il t. 

J)'ftlinul aE~ de 

După 23 Iunie nu va mai putea circula :!:::!:~~:~;=lTt ....... L1 

nici un agtovehicul fără noul permis gffmnni. ranili 
. Bocureşti, 19 (SIR)~ - Pen

tru a.piicarea Decretului-Lege 
relativ la reglementarea circula
pei autovehiculelor se comunică 
următoarele : 

sini din circumscripţiile re3pec
tive. 

Se atrage atenţiunea, că, pen
tru preschlmbarea foilor de cir
culaţie trebue,să se prezinte ab
solut toţi proprietarii de autove-. 
hicule, societăţi, întreprinderi, 
indiferent· dacă pentru un mo
ment aceste autovehieule sunt 
""'U nu. t.u. d.n;u1a~U:~, 8'.1l1l: sau nu 
rechiziţionate. 

seara zilei de 23 Iunie 1941, eu· 
noscându-se: că, dupi această 
dată nu va mai putea circula 
nici un autoverucol fără noul 
permis. 

Toate foile de circulaţie ale 
&I.ltovehiculelor, de orice cate
gorie şi pentru orice scop sunt 
deţinute, urmează a fi înlocuite 
cu începere dela 19 Iiln~e 1941, 
priu nvw penrJJse specIale de 
circulaţie, care se eliberează de 
comisiuni Ce VOI' funcţiona pe 
lângă prefecturile de judeţe; iar 
in Capitală vor funcţiong, pe 
lângă fiecare circUllLScripţie po. 
liţienească - eliberând permi-

'.lele pentru llropritearii de ma-

Instttuţiile de utilitate !,ubli
că, de stat, şi orice alte societ3.ţi 
au aceleaşi obligaţii anunţate 
mai sus. 

Aceste înlocuiri de permise 
se fac cel mai târziu până in 

Orice propPitear de autovehi
col sau ooţinător responsabil, 
sub orice formă, de asemenea 
vehicule. se face na~ihiH r1.:. po
deapsa dela 6 luni internare în 
lagăr şi confiscare, conform De
cretului-Lege lU2 din 16 Iunie 
1941. 

Obţinerea nouilor permise se 
face scutită de orice taxe - şi 
numai pe baza vechei foi de cir
culaţie. 

r __ ...... -.: ... ___ .. ___ .. __ ............................ .... 

GERMANIA 
'ti publicat o car-te aibă despre politica 
Jugoslaviei şi victoria din Balcani 
'BJijRLiN~ 19. (Rador.) - prmiându-şi" intr'o convorbire~ pentru postul de legătură cu gene.. 

Presa germană~ de Jiiercuri" regretul pentru. tonul anh-ger- raIul Weygsnd. 
reproduce pasagii din cartea man,. ~rat de prasa J'U.go- La 19 Aprilie 1940, in timp ee 
albă~ publicată de ministerul de 8lavă~ cDtworbire ce a avut 10<. Gennania dă,(Jea Iugoslaviei, prin 
externe al ReichuJ:ui.., la ~1 Ianuarie 193$. semnătura ecesteia de aderare la 

Cartf-.!'6 cuprinde 144 docu- Dintre doemn~ntele a8U;lr& intre- pactul tipartit. o garanţie pentru 
,nente" ain care se vede cwm vederii intre Ftihrer ,i d. Stoiadino- existenţa sa viitoare. ministrul 
JUlJoslavia a trecut~ peste noap- viei, în ziua de 11 Ianuarie 1982, la Germaniei la Belgrad era nevoit. 
te~ in tabăra engleză~ d6§i ade- Berlin. . l'eese intentia clari. a după cum reese din documente, să 
rase de bună voie la Pactul tn.. FiihreruIui. de a se ajunge la, ra- trimită.o telegramă, la 20 Mai 
paTtit~ dând asigurări astfel, că Dorlul'i amicale eu lug08la.via. 1941, prin care anunţă că situatia 

· nu va participa la război. Atunci. Fiihrerul a spus. că intere- interni a .Iugoslaviei este foarte 
Ziarele reproduc, mai întâi) 8111 Germaniei este ca să existe o incorda.t.. fi că prin o~ se vor-

· dorcumentele din perioada. df/ Jugoslavie puternică. D. Stoiadino- be~ de ornnizarea boei lo,,1turi 
. intelegeri germano-jugoslave. viei a multumit Fiihrcl'uhd, pentru de stat. pU8ă la cale de nişte ofiteri 
'D';"" ele r·ee<>o 1';;. 7_ Belg~ad politica sa eu privire Ja.."ugoslavia, . 

0" .,~ ........ , la "tineri, cari găsiseră inţelegere ,. -nu t-··-':....ţe .de """"Dlen-e CU exprimând. u-şi aCOrd~.1 m problema 
UI..... r:;-flAJ-.". II' ""~. ha b _ sprijinul la generalul Simo\ici. ee-
Ge1"m:Jnia., încă din timpul vie- bs uŢgtoo şi !lţ)unand el dacă"? mandantul şef al aviaţiei jngosla.'e. 
t · L.! A'-- ~.J •• v A I fi neVOIe, Iugoslavia ~ merge ala-.! regej;U/5 K'WanuŢU §& t.nc~ tn turi de Germania. Ministrul Germaniei la Belgrad ra-
tt;n:pul gwvernulul Stoituhno- Un priln semn de altel'Bl'e • port. şi despr,e intrevederile gene-

.. Vt(."t. •• • acestOI' relaţii 8e găsette intr'un raiului Simovici cu ataşatul aerului 
Semm1/watw este un raport d----ent r eri". Ia bi Marei Britanii, in cursul cărora se 

,1 • •• t d' ""...... e:te".,r convor rea 
I'l>f; ttnul m~ntS ru german in .... A.d_ .. -tuIui p t Eu .'1 studiază detaliile ajutorului brita-
111 • -'-t - ",...,.....11& en ru ropa mlJ o. moscova, tn care rt'L« eaza, cu.m ci d' in' t nic în cazul unui conflict cu Axa, 
regele a avut o largă COInpre- e lD m 18 erul de exteme al con.fiict pe care generalul Simovici, 
11 • f ţ" d a la PolonieI, d. holl, avută cu atalj&o 
,en8utne a a e ~n , etJ:- tuJ de presă al legaţiei jugosl&\'e, l-aI' vedea inevitabil, in caz că lo,,'i-
•••••••••••• ' ••• Ia Varşo~ d Mare,. Ia 9 Iulie tura de stat ar fi reuşit. 

A VIZ 
Publicul care solicită autori

zaţii de. călătorie dela Chestura 
Politiei, este rugat a înainta ca
rerile în ,termenul fixat prin Pu· 
blicaţiunea anterioară, cererile 
u.rmâ.nd a fi inregistrate şi re
zolvate în ordinea prezentărjj 
lor. 

Aceste. cereri vor fi rlppn~A 
personal de către petiţionari ia 
Biroul însărcinat cu eliberarea 
autorizaţiilor de călătorie. 

Dat rend numărul mare al 
"''''L",~UVJ; llJ.'C''''I:;l1l.i:&1.e, PUOllC1.ll 

es.Ite rugat a nu mai asalta Ca
binetul nostru eu intervenţii de 
urgenţă" întrucât aceste urgen~ 
.:. .. .:. _-w '?'Or :E3. l-u..a.i;..;, 2" ..... '\.IIIr&.AoOluţ;· 

rare. 
· Toate cererile sunt' re:r.olvate 
l!1 ordinea prezentării şi a im~ 
prts-nţei lor, conform instruc
tiunilor Ce a.m dat Comisiun~j 
fnsucinată cu ehoerarea lor. 

Maior Constantin ~lieu 

1939 n v..,.a...1'. â.t __ ~ ~ "'" .... " 5'1 1l1J:! 

Ca acest prilej, d. Mareş a afir. studierea documentelor privi
mat că. odată cu plecarea din gu~ toare la Grecia. Şi acest stat îşi 
vem a d-lui Stoiadinovici, pOlitica clădise organizarea militari, nu
jugoslavia primit sebimbarea tun. mai pe baza. colaborării cu 
damentală, dar cu grijă ascunsă. Franţa şi CU Anglia. 
DeşJ, aparent, dueea politica preco- Grecia a pus la dispoziţia a
n.iută de d. StpJadinovicf. cercurile liaţilor bazele şi porturile sale 
&l1vernament&le considerau ea peri. 'şi şi-a angajat intreaga flotă co
culoase numai puterile. AxeL , ,1 mercială. pe~tru A~nglia, ~n timp 

D. Mareş em de părere, că în ca~ 1 ce Grecia. afIrma ~a sunt ~nexac
de couflict, neutralitatea lugos)a- j te toate mfornuuile dupa care 
viei Va fi de semotl. durată, dupi' ar fi debarcat, pe teritoriul ~rec, 
care va declara l'izbol Jmpotftva tru~lA pnglp7.e, 1'l~U .d~ aJta lUl

Germaniei fi Italiei. Asemenea nă. ţionalitate. 
reri a1l fost emise ~d de alţi politi- Documentele, publica~~ acum, 
eleni şi de personalităţi militare, arată cum ataşatul mIlitar al . 
fată de at&!}8tul militar &i miolstm FraJlţei la Atepa. a anuntat l'0- . 

al ",rraDJel la Belgt'bd. I manaamentulUl suprem al forţe' 
Caracteristic este raportul ataşl. lor franceze, debarcarea trupe

tuIut nulit&.r al Franţei. din care I lor poloneze. Documentele mai 
reese că, Prinţul Paul ,1 primul! arată cum mii de soldati hrib: 
ministru al Iugoslaviei apMbaseri I nici au debarcat la Creta ŞI 
trimiterea unui ofiţer aviator din I Pireu. 
.rmata .gene.raJului Weygand pen. Prin puliUearea acestei noui 
tru a lua informatii secrete, in ve- cărţi albe, de către guvernul 
dere constl'nirii unOI' aerodromurl german, se dovedeşte rolul sta
pe teritoriul jVgotJlav, pe când gu. teIOr susamintite, cari au fost 
vemul jugoslav trebuia să trimită victime ale nenoroeitei politici 
oi el un ataşat militar la Ankara, de expansiune a Angliei 

n,.pa.fia "Mu.", ~ 

BERLIN, 19. (Rador(. -
,..Femeile cretane au tu.ptat ş! 
lovit ca ni§te leoaice"" declara 
fostul prim-ministru grec Tsu
deros, ir, telegrama pe care a 
trimis-o, acum câteva zile din 
Cairo, la Londra. 

In I;ercurile germane se ob: 
se-rvă) c,j, aceastr5 telegrama 

Controlul 
brutăriilor 
de făină 

Pentru a avea o evienţă e
xactă a morilor pe categorii. de
pozitelor de făină şi brutăriil?:, 
Oficiul central pentru valorifl
c-.area grâului, a trimis. admini
traţillor financiare, cinci eate
~orii de fişe pentru a fi com
plectate cu toate datele ce pri
vesc fiecare întreprindere. 

Fişele se vor complecta de 
către proprietarii întreprinde
rilor. sub supravegherea orga-

ccmstitue cea 
confirmare a ştirilor 

neutru şi german, 
nu.meroasele atrocităţi 
delor cretane şi în 
femeilor din insulă . ' 
întins cele mu. viclent 
aa«l<:MfWu' g~amJ 

moriI 

nelor de control in 
după verificare se "or ' 
direct Oficiului central 
valorificarea grâului 

S'a luat măsuri De!urctllll' 

tarea dispoziţiunilor 
circular menţionat mai 
traIul datelor Înscrise b 
cându-se de către org:a:etflale 
control în subordine 
inspecţiilor ce vor ..... ~" ".~ ..... 
Intreprinderi. 

TURain) vaselor bri 
.Icufundate in anul trecut 
ridică la 12.000.000 

ROMA. 19 (R&dor). - De- maţiile p~n~ ale 
c1araHia prln1Wui Iord ~ Ami- tătii engf~ şi chiM' 
ralitătil, A1exa.nder~ du.pa. catre Churchill însuşi, care ' 
totalul vaselor .scufundate db a declarat lU1 Brunăr mai 
Axă. in cursul anului trecut. se I pierdleri, înregistrate in 
:ridică la 12.000.000 tdne, este. • fui brita' d' 
subliniată la. Roma, UAde se ob- unpenu ruc, 001: 
servi că ea desminte toate afir- reale. 

Jlcpulolia, de azi, a 
se tidilD In J.()S(J.1j2~ , 

ZAGREB. 19. (Rador). - astfel: 5·~H.~57 Acr~!' 
CoreS1Jondent1U agenţiei ,~te· lion 548.400 sarbi)', 
fani" comunică: . gerrn,a,ni; 10.000 Ungun;· 
După date statistrce ree.se că) sloveni.§1 3~.4j~ 

populaţia noului stat Croat se tor naţionalttaţ1,. .. 
ridică la 7.080.629 oameni, ca· Nwmănil croaţilor ,C(I1i 

re oou.pă o suprafaţă de 115133 e8C in afară de fr~t~ 
km. pătraţi. Pe naţionalităţi lui stat Croat~ se ridICi! 
populaţia eroaţiei 86 imparte ro 1.700.000 

Triburi!e de sub ~ sefia lui 
el Kaukazi colaborează 
trupole frant:QzQ 
luptă de guerilă 

ducind 

n01'ofd.1 10, (n~", .. ). JZ. 
arul ,;revere" anunţă, din Da-
17Ul8C~ că §efUl arab, Fauz el 
Kaulcagi, colaborează/în regi
wnea frontierelor dintre Siria 
Irak şi Transjardania., cu for. 
ţele franceze" care opun rezi.<:
ten.ţă dârză agresiunii britani-

"''''. 2".-;.z...,.:,., w., ... ~ rf", 
Fauz{ el KaUkagi dM o 

de gueriZă, ccmtra 
lor britanice. 

Ele au capturat o 
aprovizionare engleză 
nea din lrak §i mergeM 
Siria. 
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