
3 Onor Palatul Cultural 
Arad 

XVII. 

) inscris in registrul pUbiicapllnilor II periodice la lribunalul Timiş· 
Torontal. sub Nr. 79 I ,-"i: 

mECTOR ŞI PROPRIETAR: 

~i lin 1. 6.c,ă .. esclUl 
4 pagini. 2 lei 

Mier~uri, 11 I .. nie 1941 
,2 

Toti trehlJf~ ~Ă pădriim incre. 

derea in drepturile neamului, să 
ducem o luptă de credinţă, de 

-
gEDACTOARE-ŞEF Ă: 

'di (jura-ŞlefăDes~ .. --
da Em. Ungureanu, colt cu 
Eugen de Savoya. Timişoara --

, muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă, 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă 
dreptatea străjueşte lumea. Sa 
dreptatea lumii va fi dreptatea 
noastră f 

Telefon: 39-36. "11 

Telefon tipogmfie: 14 ... 69. Apare la 12 General ION JlNTONESCf1 

pte inver$unate pe fronlul'dlnliria Marti, la orele 9 seara 

ile trupele franceze Si britanice AmiEulul llotlUD _ atD ltlJtbi 

1 l -t'""t-··· ' .. ' . lu PllSlul de r.adlc ftao"z 
umeroase Dca I 1:'-' ŞI port"!1 bom- despre DuresÎUD engleza 

bardate de aVioanele brItanice. VICHY, 10 (Rador). - Co
respondentul agenţiei· ,,DNBJ} 
comunică: 

zată de toate postu-rile de No
dia franceze. rfrupele franceze. inferioare, ca 

In cercurile pdlitice di" V .... 
chy, se pre.su.pune că el 1Ja dd Dllmăr, rezistă cu indiirjire . Amiralul Darlan, vice preşe

dmtele consiliului de miniştri 
francez, va rosti Marţi, la ara 
'21, o alocaţiune, la postul de 
radio francez, care va fi difu-

CHY
1 
10 (Ra.doT). - l\'Iini- f06t dIuse de fOlt"ţe impoa-tante 

00 războiu a dat urmito- din toRta annele. cuprinzând lUI 

tomlwicat, în legătură cu o- mare număr de vehlcui~ bHn-
!ille militare din Si.ria : date. 
pele brita.nice şi Gaul1ieste Unităţile noastre de acope-
an trecut fro!l1tiera Siriei, rire, susţinUlte dle a.rtUerie şi a.

I! 'că, au intensif~t ata- viaţie. au apă.rwt terenul pas eu 
II în după a,mjal1J8, zilei de 8 pas şi pricinuit ~ui 

• Şi in c11ll.bJ.flaţa. zilei de 9 piarderl serioase. 

- regiunea situa.tă între Dje
~~ Dros şi ooI1.1tmpantele masi-
1, . Hermon, aceste atacuri au 
• OI 

Un numă.r insemnat W!l vehi
cule blindate al fost distrus. 

In regiu.nea. de coastă a. Liba
nului, elemente de cavalerie şi 

•••••••••••••••••••••• 

~ 900 soldati americani 
- au ocupai tu armele uz~nele "North-

american Aviation COIT-Dan,lI. . . 
Il [\V.YORK, 10 (Rador). - Un grevist ce se afla de pază a 
L· dentul agenţiei "DNB" fost rănit cu lovituri de baionetă. 

mite: 
baioneta la armă fpl cu mitra
, 3000 soldaţi au intrat in 

le "Northamerican Avtati~n 

In cursul unei încăemn produse 
între posturile de p&ză ale gre\-i,
tilor şi poliţie. şase lucrători au 
fost I~iDiti. 

Dla5ini bllitdat.e au fost ~spinSe 
la Sud de râul Litmti 

Luptell3 oo;ntinu.ă. cu Înverşu. 
na.re pe linia, generală Libttli
Mardjayun - Kmneytra, _ 
Sheikha şi Maskine. . 

AviOlane britam~ izolate au 
coo.tinua.t să boImbardeze a.ero
dromurile dela. A1ep, Rayak si 
Da.ma.sk, ca şi postul delai Ma.rd
jayun. 

Avia!iăD.~tră de vânătoare 

citire unei declaraţii în legăt. 
ră cu situaJia ereiatii., de agre
siunea britamoo contra. Siri.el, 

............................... _ ... : 
flo~'fJle tJuyleze din Siria 

la 60 IIm. de fJama." 
a doborit trei a\ioane "Hurrica- AMSTERDAM, 1 (Rador). litatea Dera, situată dincolo tit. 
ne". - COirespondentUl agenţiei "D. frontier.a. dintre Siria şi T.raos-

:Ii'''~Q.ti'UDi1<, ............. *re .1<> lw>o:an- N, R." t-.ns.ntit..,. ! jo~ Ele __ fl pĂ""'- qi'" 

barda:n~.t. dânt!{J(!IvatTa.- de Un DUlpi .ag)ellţ_ • .Reutell"'., în ~itatea Mairjiyu:n, situati 
devotament OOImplect şi eficaoo, OOl'"curi1e ~pe:oote din Lon... cam fa, vre-o 60 .kJn. Sud-EA.ck 
ao intervenit oontm fOO"ţeror dt."a, se declara ca forţele engle- l>a.n:Ia.'!iC.. 
inamioo, aflate În tuptă co re- ze din Siria..an pătruns in loca;.. 

zisteneţet.e noastre }oteaJe. Lângă 
coasta libanuluI, în cursul lUmi" 
angajament între fo!>pele noas
tre navale şi forţel~ navale ins
mioo, mai importa.nte, un tmpi
lor britanic a fost graw avariat. 

Pretutindeni forţe)e noastre 
credincioase îndat~riril()r milita
ro, opun :rezistenţă îndâ.rjim 

Jn Sitia trupele bdluniu 
otOlit din palru direttii 

• 

~~""'''''''+'4'''~'''''''''''''''~'''''''''''''~'''''''''''''~'''''. forţelGr adverse, superloo.re ea. 

LONDRA, 10 (Rador). - Dintr'o 
informtJ,pe a agenţiei .,Reuter", re

zultă că atacul impotri~ .. Siriei es
te dat din patru direcţii: 1. Direc
ţia Beyruth; 2. Directia Damasc; 

S. Dinspre Amaa (Tra.nsjorda.nia). 
lJi dinspre Jrak. dealllDgnl fiu ..... 
lui Eufrat. AtaeuI dinspre Eufrat 
foloseşte excelenta şosea de coasti 
Tn--Sidon. IlUDlăr şi puternic ina.nnate. . 

n mesaj personal ai 
ma~eşalului 'Petain 

.................................. _.,.~._._.:.~.-.-:.~ •• -:-.:.-::-oIiiIiij 

/ către generalUl (1"'tranco 
- neHY, 10 (Rador). _ Oardina- mare.şalnl Pet.&in şI amiralul Dar

arhlepiSOOp, Gerlier, care a ple- lan, pentru a primi dela ei o misiu
. DlIllIiuecă în Spa.ni&, este. - ne specială. 
.• cum se afirmă în cercurile Card.inalul Gerlier, va pleca Mier

· ~ormate, - purtătorul unui curi din Barcelona, unde se ~.flă 

D. Roosevell acuzat ca vrea sa lrana oroln 
de pe urma uuresmnli engleze din Siria 

, J personal al maresalului Pe- acum, ducându-se la Madrid, unde 
: ...... , generalUl I' ra.D.oo. 

~'EW-YORK. 10 (R~dor). -
Corespondentul agenţiei "Stefa
nI·' t.nwl~uJlk> • · chiar în cursul aeeleaşi ziJe a fost. 

, I4rdina.lul Gerlie, a stat., înainte fixată primirea. sa de către genera,.. DupA SVOOlUI'Î d}ela Washing-
llitcarea sa, timp de câteva. zile luI Franco. ron, preşedintele RoIosevelt, ac-
\"ichy, unde a fost primit de I centu.ând politica sa interven-

•• •• •• • :. ...... • •• ţionistă, şi vizând să tragă, prOi
fit de pe urma agresiunii engle-

Se desminte ~trrea că: = OO;!:=~i!:r~:I~: 
000·· de .' oameni i!partinând 
fortelor franceze din Levant 

.,; ar fi dezertat la ·inamic 
"le . d 1IY1 10 (Rador) . .;;.. Cores- pă caTe 4000 oameni, apartinind 
~tentU.l agenţiei "DNB" anunţă.: forţelor franceze ale armatei din 
~unle competente franceze Levant, ar fi dezerţ.at in regiunea 

· ,t ,tirea provenind din .. arsă operaţiilor militare din Djebel şi 
. t'ană. dnpi> .,....,.. flota. franet>- ar n treCQ.t dc lJaJ:illll t:u!;lt:lălol~, 

ar fi plecat În s . S··. . 
In plUs d ple. ma. este lipsită de orice temeiu Şl DU 

. . • e a se consIdera ca ale- d lităpi. ., , 
~~ pu~ JIq.. Cl9reşp,JlD.! .;rea 

, , 

fostuhli general! de G1Lulle, ca 
uniI'; J"Ppr~7,enta.nt al Frantei -
fapt ce i-ar permite să p1lll.ă mâ
na. pe posesmnile franceze din 
C!<Yniqf ... -. nl'Jl'itp,ntalL P11tllul cu 
privire. lai CtJlOC/rirea. acestOlr pa
sesiuni ar fi· de altfel pus în 
()l'~tire de mai muUă. voome. , 

Gllvemtd Washington ar înţe
lege să se 8.S4)ICieze mmaJmente 
laacea.stă a.w-esiune şi Ametrica 
l"tină, invo.e.Hn,,1 ~.N\Irrl.JIril ... În
cheiate cu prile.juI ultimellnr 
conferinţe dela Havana. , : 
.' 7elegrameltl~. C& p-<Mriu 

din America de Sud, arati că. fă. acoo"durile dela Hava.na. alo ne 
cele mai însemnate republici ar mai având vabwre în unnft/ de-
1'Ortu<A in ulUd .:;a,tvfiudo;; "duc.,.· l'D.l'tădl 31.&001uo.l' Ulilte OtllJUlIlllJa 
deziune, fie pentru că ~sc sa de neutraUtate pentru a aSII

că nu existA nici o justifical'ie ma o poaiţie mre ar putea fi de
pentru un asemenea act de a- nw:nită de belige.mnţă. oodoola-
gresiune. fie pentru că OOiIlside- rată" • 

En~lezii 3U încercat fără succes 
~ă debarce trupe in portUl Tyr 

VICHY;10 (RADOR). - MINISTERUL DE RAZBOIU 
TRANSl\U'I'E : 

ATACURILE BRITANICE DEALUNGUL COASTEI AU 
FOST INSOŢITE DE-O INCERCARE DE DEBARCARE, 
SPRIJL~TĂ DE VASE DE RAZBOIU BRITANICE lNIAIt. 
GUL PORTULm TYB. 

TOATE ELEMENTELE DEBARCATE AU FOST CAP
TURATE. 

FORŢELE FRANCEZE AU' A VARIAT UN DIS'fIW· 
. GAmB BRll'4MC. ~, 



a 

ECOUL 

t~':~:~cm~t~!!!.!.i!~'~~'~'ă!~~!S!~~! S,..eet~eo.ee lA C!NEMA "C!l~1Il 
" Filiala CM!{'ii Roşii Timişoara, localitat~ IllIIUKlIlIIlIIIUUlIIllJlllnHUItIIIIlft1UUHlllllltIIIIIllftl 

~"Cursuri de infirmiere voluntarell 
CINEMATOGRAFE 

F~m apel la Românrrle ,i ce-, Ar fi azi o lipsi dela datorie ~i Capitol : Serata. Brigittei 
lătefacele minoritare, cari ~till I'C- aimew in trecut nU a lipsit dela (Was wllI Brigitte m. 
~,te. din ora.şul 1'illlişoara. ea datorie. De aceea. nădăjduim, ~ că.. . 
să se inserie la aC:l'h!e cursuri, Mi- apelul nostru va fi asculta.t, avand Thalia ~ Patima, (Lel<feD... 
t'i, ,reeem or:'jo~ee barbat e dat.lif' credinţa :aestrămutată în patrioti&- schaft). 
a se pregMi 1'; ;.!ru rostul său d(' mul şi devotamentul vostru, pentru 
'ilpiratur al ~l~d strămoş~ti, tot bin4."le vostru. al soţilor şi copiilor A~ll()' : Fete din Balet 
aşa e datoria : .. .i.ntă pentru feme!', voştri. la nevoie. (Herz modern mobliert). 
Il se Ilrl'"ăti p'lltru rostul ci tII' In""' ....... ;I .. ., .. i'<><) l'~"~ IA 11;' Iu

ajutor, care e alillarea suferinţe1o~. nie 1941 la secretariatul Filialei, 
<Mnl'U; Ispltele ·J.rnputw. 

Aceste pn-gătiri se capă.tă în Palatul Cultural Jfost Hotel Ferdi· ..:._.~._. __ ........ .:~ 
r'ufsurile infiinţate la Crucea Ror:;il'. ~d)etâj 1. uşa 38, in zilele ac 

eFT,·\Tg2,,~ E TDII.,ORE~E, Iurru d. m. dela. 5--7, unde se pot Instiintare 
INSCRlf<.;l'l-V,\ LA CRUCEA B().. vedea şi oondiţinmle. 
ŞIE LA AC.t:STE CURSURI. CĂ-
CI NU E Cli PUTINŢĂ SĂ RĂ:lIA. Prl'şedintă: ZOE Dr. Coste. 

~a:~[ NEPREGATITE. Secretar: Corneliu S. Ştefan 

1II!111l11ll/!!:liIll!"" 1 :li1m::lIlIUUlIlllllJlillUllllltlllIllIlUUlIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIfIllUIl1ll1l11111ll11lITII11IJJ/II 

Ciopma CORSO 
Azi ultbna Olari. im p:resionantnl mm 

I S fP> IlIE IL lE fIR lUJ IP> U IL U ~ 
cu fenneeăhtrea 

Mâine premiera. frtUllClsuiui film cu Regina SetX-Ape1uJui 

SHERIDAN rA N N 
dupA romanul bi LOUIS nROM FIEW (autorul romanului 

"Vin plo-ile") 

E"S TIU ti I I,G E R 

La 

\ 

Prezent"!rea. ultimelor modele de moW:lă.. 1'8_ 
"APOLLOII , 

cInema 

, . '. ! 

HILDE hKAHl 
GUST' HU8ER 
GUSTAV 

FROHLlCH 
THEO lINGEN 

In oonf. cu~ Nr. E. S. M. 
Nr. 40983/1941 se adu.oo la cu
noştinţa tuturor- oo.meoilor din 
cuprinsul oraşulul '1':·'1;','!a.m 
cari fao parte ( -,. cf;g. 1912 -
şi până la etg. 1939 inclusiv şi 
independent de origină etnici şi 
de ocupaţie ce are, ea si se pre·~ 
zinte deJa data acestei publi{B-
pURi şi până. Ia. 12 Itmie 1941 
fiecare la circ, de poliţie unde 
k'Iouftj~" impl'lOOnă cu Hvretul 
DIilitar şi too.te ordinele de che
mare pentru moblliz:aJre şi de tu
crn 00 are asupra sa. pentru 
clarlficaJ'e'a situaţiei lor inilital'e 
- cunoscând că ooi ce nu se vor 
Prez.eaJ.ta nu vor obţine viza. de 
premnfal"le la Poliţie, iar mai 
târziu. Când S\.f" .. - fi jden~ 
tificaţi că. D".l s'au prezoo.tat, 
VOIf' fi daţi in judooa.1a Tribuna
htItti Militar şi pe4!epsiţi. 

cu 
LENY MARENBACH ALBERT 

O comedie distractivă. plină de veselie. 
Comisa.t\ 1. COSTEA Repr.3-5-7-9. Dum. şi sirb. şi la. orele 11 

MICA PUBLICITA 
Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuviDtel 
Anunturile în schimb, prejul dublu, iar cele cu clişeu tarif spe
ciaL Ori.oo lWun~ cerut să apară în altă rubricii. decât cea leS-

, 'pectivă, se taxează dublu. 

Anunţurile pentru rubricile "CERF.RI DE SERVICIU" (Menal 
jere) DU se pot publica cu adresa.. exactă ci numai adresate 

Post Restante sau la Ziar. 

V ÂND sau dau în parte 
jugăre porumb~ 2 
şi cea. 7 jugăre diferite 
turi aproape de Tilll.iş$r: 

AGENTUBA GENERALA. DE OOMERT ŞI BlROU 
COPlA.T AC'I'E: '"" 

DE DE V ANZABE la linia 
culă tramvai No. 1 ~i 2 
raport cu intrare din ' 
compusă din: 2 X 3 
dep.; fi X 2 camere şi 
camere şi dependinţe, 

Tel. 18.61 ,,DACIAFELIX" Tel. 18.61 
:rimişoara n. str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţ&. ;,Coronini". 
Mijlooim incheierea. înţelegerilor de vânzare-cumpă.ra.re şi de închiriere 

a. imobilelor, În ('ondiţiuci fo&rte &va.lJtajoase. 
re, apă şi canal în curte. 

ANUNŢ. Ono IlS. clientelă este în- VÂND în centru Fratelia la. tram-
ştiinţa.tă. că înţelegerile de in- vai casă solidă din 2 locuinţe a v JiND în circ. II. lângă , 
chiriere, care se fac prin mijlo- câte o cameră, bucătărie şi căma- casă compusă din 10 
dres. noastră intre proprietari ră (teracotă, electrică)) preţ curte frumoasă cu apă 
sau deţinătorii de imobile şi 150.000 lei. spălătorie şi pivniţă. Jl ' 
chiriaşi sunt valabile, cu aproba- INCHIRIEZ în Piaţa Traian,1oeal cu baie), 
rea comisiunu oficiului de închi- de prăvălie. INCHIRIEZ în circ. IV. 
riere.' ABENDEZ f ~ 14' y vai, subsol 3 camere, erma Jugere pa- l' '] 1 

INCHlRlEZ trei camere şi depen· ~ t • s" A ţ t l 3t1. Km. ler sau once, a, oe 
• " ~ w • man In aman a. a 7Z PREDAU la loc de __ ft_'!~ 

dmţe In casa noua. acelwa care dela tramvai cu graid pt 50- .,. 
imi'avansează chiria pentru a 100 t d' 't .;' . 'ţ- colomaIe Şl dellcatese ti cape e e VI e SI .ccum a, cu d t t ., t t 
putea termina lucrările 75000 1 . d"' .• - e u ungerle Şl o 

• . CI aren a anUUl lDlpar-
INCHIBIEZ dela 1 Iulie 1941 in ce- ţând recolta insemânţată. VÂND în circ. II lot de , 

t~te'wstr. Mărăşeşti, cameră mo- SCHUlB cu casă sau p'ământ in st~. pa.traţ~ şi u~ alt 10: 
bllata. Timişoara casele din Oradea stJ. patraţl. ' 

DE LVCHlRIAT ime~t, sau dela Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str: Pentru toate ammţ.urilll 
1 August crt. in Cll'C. II-a, 4 ca· Odobescu 900.000 Lei. Str, Titu cate în acest cadrU, 
me~:, d~u~ buc~tării, ~aie," c~ Maiorescu 800.000 Lei şi casa din sa _ pentru inf'IlrmJ'ru-:,ii 
trei mtran, putându-se lmparţl Cluj Str. Mocioni in valoare necesare - numai 
pentru două familii. 2,500.000 Lei.' "DACIA FELIX". 

DE INCHIRIAT in bdl Take 10nes- DE VANZARE 54 jugăre pământ gust, Nr. 25 l"riiQ.~I~VIl"\9H!'Ili 
cu două camere pentru birou. in comuna Herneacova. ta CoroDini"). TeIefoo 

DE V ANZABE o casă nouă cu etaj 
şi atelier, grădină de flori şi le
gume, in str. HOnig Nr.l1. 9ls-a
via de gara Fabrică. 

IOAN PETRUŞ, din Timişoara n. 

V AND inventar-de băcănie. Caut 
asociat pentnl Restaurant cu 
50.-60.000 lei. Informaţii: Ti· 
JnişoaI'a 1 Str. Eugen de Sa voya 
16 restaurant. str. Timocului Nr. 7, şi-a pierdut ___________ _ 

BuletinUl de înscriere la Biroul 
POJ)'llaţiei: Găsitorul este rugat 
~-lJ.:ll:.ţd~~ 

C1JMP AR casă sănătoasă, 2-3 Co'\
mere, bae, apa1uct, ofer 600.000 -li 

PROFESOARA, dau lsc~' 
şi m.editaţii - pentru 
ferior -la orice 
tiuni modeste. Adresa la 

CUMPĂR TIPOGRAFI!, 
tipografice cu bucata. 
preţul se trimit urgent 
Şotroga, Tim~oara r. Pir _A 



~." '(nu! xvrr. 1941.. - N'r. 2274. 
~~ir ~ .... 

ani a unui refugiat căruia i-au 
mâni de a lergătură până să 
circulatie pentru un tractor 

trebuit două săptă· 
obtină o foaie de 

adus din Cadrilater 
h.. te pentru pmna ora .. ca 
,~ .lIdem,ncti' a ~C{W 
;". : caLvarul !.armatitaţaor 
~ c indcpiinite pr.;-~ttru 
~ unui ad; de mui mi-
~~. .., ~ 
111- mal ~n~'" '''.1'O''''"''J''') 
'i oritaţi. 

.~. fte !aflludităţ·i SIHl.t în-
r "f 6:taspe-rante §ţ de 
, ri omul renunţă ta ac-

trebue, decât să mai 
la o Qtdol"itate Za alta. 

~ Ta ce trebue să o facă) 
~\ le taJ::e ce trebue să le 

1 . dar mai ales timpul 

vehiccl, fie chiar §i un tŢactOT~ 
- caitstituesc un adevărat caJ
var cc-l d.esgustă §i-l exaspe,.
rează pe om. 

Problema unei. simplificări a 
lNvvotUI lVI ItVlNlittiJi, {It IlL'ad~ f'CFDli 

discutată de nenumărate ori în 
presa TOJnânească, dar până as
tăzi nimeni n'a' venit cu o re
fo-rmă salutară. Nimeni nu ~a 
gândit la timpnl şi energia ce 
se pie'rd in dauna ecrm.omiei 
nationale. Nimeni nu 8'- gândit 
că în cele două săptămâni, a
desea două luni) pe cari ţăra
nul, comereiantul sau indus
triaşul le pierde alergănd pe la 
autorităţi, s'ar pntea înfăptui 
lucruri mar; pentru binele fa
miliei, al Ţării şi al Neamului. 

I pierde până să obţină 
. cerut: o autorizaţie 

1'11 permis pentru e
J unei projesiun; sau 

I de circulaţie pentru un 

!{'. Spovedania unui refugiat 
~, I 

in cele ce urmează spo
unui agricultor ev-acuat 

wilater, aşezat provizo
Ir'o comună din Timiş-To-

~d ne·a evacuat din Ca
er, - ne spune omul no

am luat cu mine întreg 
rol agricol, între altele 

ctor. Nu e nou, căci 
lasit vre-o 5 ani, dar e 

ICli •• Ia arat, la seceriş şi la 

cere. 
M'am prezentat la Serviciul 

circulaţiei de pe lângă Chestura 
poliţiei Timişoara cu o cerere 
scrisă de mână. Mi s'a spus că 
nu e bună şi am fost trimis la o 
anumită librărie să cumpăr un 
formular tip. Serviciul circula
ţiei m'a trimis apoi la Inspecto
ratul Industrial să-mi reYnscriu 
tractorul fn registrul de eviden· 
ţă al autovehiculelor. 

TOT PE DRUM, PE 
DRUM ••• 

La Administraţia financiară mi 
s'a spus că separat de taxa 
de 500 lei trebue să mai plă
tesc o taxă. de 316 lei. să. aduc 
timbre pentru 3 cereri şi pentru 
i'oruo" dc .... i.9-w~ţ.i'l;.. Der.;.i. ia lQ'(;Ir de 

500, imi trebuia 1000 lei, cât nu 
aveam la mine. Am căutat să mă 
împrumut ,i n'am găsit. Alt drum 
acasă, alte 200 lei pentru tren, ca 
să revin la Timişoara numai Luni, 
deoarece era Sâmbătă. 

O săptămână întreagă pierdută, 
fără să am încă foaia de circulaţie. 

Luni, la administraţia financiară 
m'am prezentat la "Biroul de mate. 
riale". De aei sus la etajul IT, ca 
să mi se aprobe plata, apoi jos la 
ghişeul Nr. 4, pentru altă aproba· 
re. La ghişeul casieriei am pierdut 
2 ore până să pot plăti cele două 
taxe, după care a trebuit să urc din 
l!on la etajul IT să mi se semneze 
foaia de circulaţie. 

VINO LUNI ••• 

Am răsuflat 1L~lUrat crezând că 
am terminat cu alergătura.. bl'am 
Înşelat însă. Serdciul Circulaţiei 

nu mi·a primit nici de astă dată c&

rerea., ci m'a trimis incă odată Ia 
Inspeetoratul Industrial să aduc o 
do\'-adă că m'am inscris in registruJ 
de evidenţă. al autovehicnlelor. Am 
mai rămas o zi la Timişoara şi pen
tru această dovadă. 

In sfârşit, Serviciul Circula-ţiei, 
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E Cronica rimatA. fi 
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~====_= Din !imelLSitatea faptwui divers, .=F Relatăm azi l1ll1ul crud, wuil şi şters : ~_~ 

,,Dup'o muncă du:ră pe al siu ogoo-, .. 
Un ţăran nev()lnic~ slab şi bătr.liar -I~ .. 
Când venea spre casă. prea extenuat, 
}·'u lovit de-un trăznet şi carbonizat'· ... ~ 

.. .. .. .... .. . 
Aşa dar. un "pa.or'~ fu să caldă. .,.mesa.'" .... !il 
Nu <tel ~(.t:d e"aul. Il1O el.~i" aUa~: g 
Este imllosibif de admis că. cerul "'" =, 
A viznt un "Paoo''' ! ... Oare e misterul ? ~ 
Cred că descărcarea plină. 00 bJ~teme .. ~ 

N'a voit în ceruri pe ţă.ran să-I cheme t ~ 
Cred că, f().Cul groaznie ce l-a secerat,. ~_ 
Pentru alte lepre fo#)t-a oo<;tin.at : ~ 
Pentru-argonauţii de prin ca.fenele. ~: 
Pentru specuJlantii - marile 'ichele t iEI 
Pentru 'ntl'eţinuţii uonr midinete. ii 
C-e-au furat pe vremuri !fonduri cam ,,sooretetJ t il 
Pentru toţi tiranii nrMIj saT'dan:a. ..... HM ~I 
Pentru negustmii ~~'lJ.imalicl!"'" ~ 
Pentru şleahta celQr, cari, ca pe Vli8ie ~ 
Cer pentr'd că.ma<:;ă. ,eel puţin o mie ! 
Pentru infinita maissă de pigmei 
Care vind!e untul cu trei sute lei 1 
Pentl'l1 derbedeii care ne fumră 
Şi apoi, cu prada au fugit din ţ1ari. ! 
Cerul imptacal!l~, furia oerea.scă 
Numa.i pe a.ceştia. vrea. ca. să-I tră.me:Il.8Ci t .... . .. ..• II 
Dragul nostru , .. paoT". cu n!n tmt smerit, ~ 

i§ Noii îţi rerem SCfl'Z~: oorul a gn':t:;it ! .. • E 
~ GAVROCHE ~ 
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Comunicatul Sindicatului 
Cultivatoriler de Sfeclă de Zahlr • p<lt lucra cu tractorul, 

1 a imnus să-l reînscriu, 
ot'o altă foaie de circu
un alt permis de condu-

uri şi articole casnice 
'rtella şi s ti c II la 

In ce priveşte cererea pentru ob· 
ţinerea foii de circulaţie, cu aceas
ta am fost trimis să mi·o vizeze 
mai întâiu Postul de jandarmi şi 
Percepţia din comuna unde "lunt 
stabilit. M'am întors deci acasă, 
pentruca să vin din nou la Timi· 
şoara. 

verificând toate actele, a constatat Sindicatul Cultivatori1or de 
că mai lipseşte foaia de circulaţie Sfeclă de Zahăr din Arad şi Bă
veche, care trebue anexată la cere- nat face cunoscut agricultorilor 
re. Ingrozit, m'am apucat cu mâ.ini- cul~ivatori de sfeclă, că Marele 
le de păr. Funcţionarului i s'~ fă- Stat Major, cu ordinul No. 
cut milă de mine şi mi-a spus: 517997 din 19 Mai a. c.. cu in

cepere deJa data. de 14 I1I1lle a.. 
c. asistat scutirea de ooaceDtra-. 
re a agricultorilor culti_flOri de 
sfeclă. Scutirea. nou! incepe del.at 
data. de 1 Septembrie L c. şi du-' 
rează până la 1 Decembrie. 

SCHM~DT 
SCHUSTER 
oara 1., Sir. Lonovlci 3. 
re:l!fDn: 22-46 tm 

M'am prezentat iarăşi la Servi
ciul Circulaţiei, care, de astă dată 
m'a trimis la Serviciul Drumurilor, 
apoi la Administraţia financiară să 
plătesc o taxă de 500 lei, unde am 
ajuns după ora 11 11. m. Am găsit 
casieria inchisă şi a trebuit deci să 
rămân pentru a doua zi. 

~..Dute~ omule,Ui-" ferliSfriitură,' 
înregistrează-ţi cererea §.i vino 
Luni să-ţi ridici foaia de circu
laţie. Mai repede nu se poate. 
Când vii, nu uita să-mi aduci 
şi foaia veche de circulaţie ~o 
anexez la dosar pentru a-X îna
inta minu.terului ... " 

SA. INLATURAM 
FORMA.L.tTA..ŢILE 

CIIINIIE IMI Â 
_ ! SpovedalDia aoostui refugJia.t, 

l H Â. IL II &. " e mai mult decât imuresiOlJUlJltă. , , IA. ,f,~ . ',nnul a trebuit să piardă doIoă 
.. _.'" f,ăptămânl pentru o nenorocită 

. foaie de circu1a.ţiIe~ să facă 4-5 

PATIl\IA 
cu fermecătoarea. 

BETTE DAVIS 
~,este adevărată, oare cuprinde toată. frumuseţea. 

• vieţii, a suooseului ••• şi toată. am.i.ră.aiuDIea 
neno.roc!rii 

Dwn. !ii sirb. şi \1. orele 11 a.. m. 

drnmuri la. Timişoa.ra. şi să ră
reână. clteWl nopţi la. om.ş, ceea
ce- l-a costat O groIază de bani. 
Ca să-şi preschimbe şi petmlisuJ 
de oonducere., altă cerere, lIa 
Ooolul agricdl şi apoi la Calme-
1'8 de a.gricu)tură.. 

De 00 atâtea fOmlalităţl ? De 
{".fi, nu se pot simplifica. lucnl
r;l~ ? De 00 atâts cah-a.r pe I!a 
a.tP_t~ a.trt.lIrităţi pentru o neno
rooită foaie de cireuliaţie, pe 00.

r.e. după ce-o obţine COln.~tată ci 
a pieNtut termenul d'e claosiflcare 
a trn.ctClrUlu!Î ! 

NoU stirnim ~ntru o. simpli
ficare. Pentru Obţinerea, '01lei foi 
de circuhtie, agricultorul să nu 
mai fie obli:,~.t să alerge două. 
fiăptii,mâni. Să se pl'e'riD.te fa o 
~.i.njŢ'tri\ a.uto'ritate. r~ care să. 
l\ebite tOlate tnxe~~ şi care să-i 
eUbereze actul solicîtat. Agri
culrol'ii sunt otameni simpli. .Nu 
C1DlOlSC too.te legile, nu le pot cu
nOlaşte şi, deci. nu ştitt ce tre
bue să facă şi mure să umble 
când au neVO'e de o hârtie dela 
au:totrităţi. Ei ştiu să muncească 
Sloi lăsăm să m1l1l1cea.scă pentru 
bint'III!! familiei, sI 'flril şi at 
Xeamu'ui J 

TEOOOB BAWŞ . 

Concursul porum"alai 194. 

Premii în valoare de 3.200.000 lei 
pentru agricultorii cari vor obţine recolte 
mai bogate şi de calitate mai bună de porumb 

Conditiile de inscriere 
In vremurile grele prin care tre- ză porumbul eu ingrjjire, vor primi 

ce ţara şi omenirea întreagă, grija medalli şi diplome. 
de căpetenie a Conducătorului Sta-

tului este să facă, ca agricultura 
să producă bucate mai multe şi de 
soiu bun. Suntem datori ca buni 
români să dăm ascultare îndemnu· 
rilor şi cu toţii laolaltă să pornim 
cu râvnă şi dragoste sporită la lu
crul pământului. 

Ministerul agriculturii ca să răs
plătească pe gospodarii care lucrea· 

Premllle ce se vot' Jmplrţl Mmt: 

a) La fieca.re 0001 agricol. 
Premiul t 3000 lei. 
PremiUl n. 2000 le!. 
10 menţhmi a 500 lei. 

b) La coneursul pe judeţ: 
Premiul I, 500 lei. 
Premiul II, 4000 lei. 

ză ogorul cu mai multă tragere de 3 menţiuni a 2000 le.L 
inimă, organizează şi anul acesta c) La. concursul pe ţa.ră: 
concursul porumbului. Din această 2 premii 1 a 20.000 le~ 
întrecere se vor vedea sătenU care 

2 premii n a 15.000 lei. 
capătă recolte mai mari de porumb 
şi de calitate bună şi aceştia. vor 2 premii m 18, 10.000 lei. 
primi premii în bani, medalii şi di· io menţiuni a 5000 leL 

plomc. Ministerul agriculturli .. SmpIr. 
Concursul se ~a ţne pe ocoale a- ţi în total 3.200.000 lei. 

gricole (pIăşi) şi anume acelea din Inscrierile se fac pâni la 115 tu. 
partea câmpului şi a dealului, unde nie &. c. la inginerii a.gronom1 dela 
se cultivă porumb mult şi are 
timp să se coacă. ocoalele agricole. centre agr1col~ 

şcoli de agricultură ş1la primlriL 
Cei ce vor primi premii sau men-

ţiuni la ocoale .iau parte la concur. Cereţi acestora. sfaturi pentru eul· 
sul pe judeţ, iar cei cu premii dela tura porumbului. spre a avea nco1. 
judeţe, iau parte la concursul na· te cât mai bUIle. 
ţional pe ţară. Inscrii,du-vă la COD.cars pe ltDgi 

La această întrecere pot lua par- premii, veţi căpăta recolte. mai III&< 

te toţi agricultorii, care cultivă cel ri, spre binele gospodăriot dva. ti 
puţin 1 ha cu porumb. Premii in !ilU intregi. 
bani vor primi numai acei ce CUlti-, Orice bun 1"ODlln. CI! c1ragoIte cI6i 
vă o suprafaţ.ă de cel mult 10 (L; gropodăl"ie şi ţară, se.joeerie-lItcoa· 
eei caE oulSw. JD.I8Ii: m:ult.. t!-~"" ~.~ lKnIJd-""" 
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Un [umunilol EnglEz ananJă Ijnylezii anunţij 'IJ'lIillll: 
ReAlle pil!aI~tl nDIfDI~ iRUrile - fllelot;; din 

Londra., 10 (Rador). - Amirali, 
tatea britanică a publicat, Luni, lU"

mătorul ccmunicat: 
Consiliul amiralităţii are regre

tul să anunţe că, următoarele va
r-oare au fost pierdute în timpul 

reu-agerii forţelor terestre din Cre
ta: crucişetorul anti,avion "Cai· 
cuLta" şi distrugătoarele .. Het'e
ward" şi .. Imperial". 

h.TlOele apropiate ale vtctimelor 
depe .. Oakutta" au fost anunţate 

şi, îndată ce va fi posibil, vor fi a
nuntate şi cele ale echipagiilor de
pe celalte două vase. 

,,Herward" a fost văzut ultima 
dată. îndepărtându-se spre coastă 
grav avariat de inamic. inaltUl co
mandament italian a anunţat că 
229 supravieţuitori de pe acest vas 
au fost făcuţi prizonieri. 

Rudele cele mai apropiate vor fi 

Cairo. 10 (Rador). - Mal'f'le 
cartier general britanic publică ur
mătorul comunicat oficial cu data 
de 9 Iunie: 

fu Libia situaţia nu a suferit ni
cio schimbare. 

In Abisinia, trupele noastre îşi 
urmează inaintarea peste fluviul 
Omo, făcând un alt număr de lJl"i-

zonieri. , 
In lrak este linişte ,c 
In Siria pătrund~ . 

liata progresează. Az:. , 

erau dincolo de râUl Ti" , 
trecut râul Litani, Pe';, 
tă ele au trecut din~ c 

generală Dera - Sh ' ! 
kine - Conmeitra. 

Haite de 
""" 

urşi fioroşi 
IDIIUţii Pirinei 

înştiinţate imediat ce se va mai •••••• ,.. .......................... ~ .... ~ ........... ...L 

In atla ceva. • • 
,.Imperial" a fost scufundat de. AVIatIa franceză a dohorît ,"i 

patru avioane brit ",,-:!ulo~!:!.!.~. ~~~.~~:~.; u-:: I ~f~~~ în mijlocul parcurilor de 
mătoarele: Ciobanii au cerut să li se 

fortele noastrE'! dunii. "'fl! l' 1'n'!t 0_' 
variat de un atac aenan mamlC. 

Comandantul suprem din Medi, 
terana semnalează că din Creta au 
fost evacuaţi puţin peste 17.000 

In Pirinei şi-au făcut apari- furnizeze cantităţi excepţionale 
ţia urşii. In valea Ossau şi As- de petrol, deoarece numai lu
~. p~ecum şi în,tprejur~m.i1e mina şi focul pot îndepărta 
paduret Issaux, urşl1 au sfaşlat periculoasele ~ nimale din Pi-
.,i târâit prin păduri numeroa- rînei. ... 
se oi. Urşii pătrund câteodată ,.. .................................... .. 

INFORMATIUNI -AllO:\ .\iHENTE: Pe un au ac~ man~ tenor român care~ 
_ 600 lei; pe şa..'OC Juni - 300 vreme de 4 ani~ a cântat la, ra
lei; pe trei luni -150 lei; pentru dia Viena. 
instituţii de Stat şi Î.ntl'eprin- --0--
dt>r! particulare - 2000 lei. I RECRUTAREA CONTIN-

-o- GENTULIJI 1943. In zilele de 
Pentru intregul matp,~i31 apă· 

rut in 'WeSt ziar - făr~ semnă.~ 

tură, sau cu pseudonim - r-.1S-

1)U!Jde numai d. COllSt. ~. Ştefă
nescu, directorul nostru, care e 
(Q(odată şi girant respo1lsab:t 

17, 18. 19, 20 şi 21 Iunie crt. au 
100, la Timişoara. operaţiunile 

de recrutare a tillerHor din con
titngentuJ 1943. 

oameni. 
Toate transporturile de trupe in 

Egipt au trebuit să fie făcute in 
timpul nopţii, din cauza. grelelor 
atacuri ale inamicului. 

Din cauza aceasta nu se pot şti 
cu precizie, pierderile cauzate &Vi.a

ţiei inamice, dar se crede că pier
derile au fost numeroase. 

In timpul retragerii prin golful 
Suda marinarii au format o arier
gardă pe uscat, luptându-se cu o 
vitejie demnă de tradiţia acestui 
cQrp. 

Un număr din acesti mj:lrin$lM, 
cari formaseră o brigadă de infan
terie, sub comanda generalu.:ui 
Weston, a. răma,s in Creta. Numele 
lor vOr fi transmise rudelor apro
piate îndată ce aceasta va fi cu 
putinţă. 

. -o.-
TENORUL ADRIAN CIR-

.ŢIU, astă seară ta orele 22, 
cântă ·la radio RQ'mdnia. Dealt

Comisiile de bacalauriat 
pentru Arad şi Timişoara 

fel~ la 26, Iunie ert., d-sa va da Bucu,re§ti, 10 (SIR). - Mi- Comisia I. Timişoara, looalul 
un concert Ia Timi§oara~ în l1isterul culturii ::aţionale a liceului Loga, dau examen ele
jala Palatului Cultural. Este I stabilit, pentru examenul de vii liceului Lega. Comisia II, 
- ni se pare - al doi?ea con- bacalaureat. care înN'p'" .Tn;, Timi"." .... ", liooul S'0;r=o.n; el", 
t;c:rt pe care ~t aâ la Timişoara 12 Iunie, centrele următoare: vii liceului german ~i romane-
.................... ,......... • •••••• .... catolic de băeţi Timişoara. C0-

misia III, Timişoara, liceul 
Carm4"!n ~ih,,", ",,10,,010. li ........ lui 

Carmen Silva, romano-catolic 
şi de băeţi din Oraviţa. Comi
sia IV, Arad, liceul Moise Ni-

Intrevedere 6e o oră Între d. HuU ~i 
amhasa(IGr~1 Frant~i la tVasb:nolon 

Frartta nu doreste ruperea reiat ;Uor 
ehplomat[ce cu State;e-Un,te 

~V" ..... ~. ",.""VLL J.J.i;I;;:UIU~ JlIJ.. l'Jlcoa-

BEYRllTH,10 (Rador). -ltră.patruaviOa.ne' 
Cartierul generalI al trupelor fost doborite. " 
franceze a d~t Luni seara urmă- Două din a.para~k 
tond comwucat : nu s'au inapoiat la " 

Inamicul~ eont.inuând, Luni. Două. vase de riz ' 
ofensivele sale pe uscat şi pe ze au fost serios a . 
apă, a fo.st pretutindeni oprit şi Nord de Tyr, printr'o 
OOintraatacat, in unele puncte şi acţiune săvârşiti" 
bombardat de că·~re aviaţia noa-- trat.o'rpiJOOI'e ale n~ 

Se desminfe tă 149 pOfaSUnSU nerm~( 
fc~1 facuti urizonieri de englezi A ,f 

Berlin, 10 (Rador). - Din 
sursă germană se coonunică : 

Spre a avea un pretext pentru 
agresiunea britaniei contra Si~ 
riei, d. Churchill, a făcut să se 
răspândească prin agenţia Reu
ter şi prin aşa zisul post de ra
dio al Franţei libere din Le
vant ştirea după care 14() para-... -.. -.. -

.şutişti germani, prîn;: 
un colonel, ar fi fost:
zonieri de că tre englf~ I 

In această ştire nu II 
"cuvânt adevărat. 

Ea este inventată ca 
recentă că m Creta ar: 
paraşutişti germani it 111 

uniforme neozelandeze. 

(J sedintii. E:ElrDIJErfinar , . 
tamea:ei ~P[fEDlllfe fat 

ROMA" 10 (&u1or). - COt- ( aniversării intrării il. 
responde'Yiltul agenţiei ).,DN BJ' Italiei, 00 avea un aII 
fo"anc .... ito. osetnt ([e solemn. 
Ş~inţa extra.ordinar~ a Ca- Toţi cei 700 con.sil~-

merei Corporatwe_ Fasc'tSte ca- nuli vor lua parte 18 ~. 
re a fost convopata vfintru Mflr~ ~~ "'~~--J' fI._ - ••• /'_..... • 

f' aupa amtaza) va {t de o tm- lară. t~ 
portanţă deO'sebită~ - constat In cercuri.le polit~' 
ziarele de seară din Roma. 

teaptă o declaraţie s: 
Oamera nu a mai ţinut §edin- lui cu pri'Dire la feluJc 

ţă plenară de mai multe luni. curs primul an de ră;' 
WASlUNGTON, 10 (RadQr). 

- CoresIWndootu1 agenţiei .,D. 
N. B." anunţă: 

Liban, s'ar afla trupe ale pute
rilor Axei. 

In legătură cu relatiile dintre 
Franţa şi Statele Unite, el a 
declarat că, din punctul său de 
vedere, în prezent nu există ni
mic ce ar putea lăsa să re crea
dă în ruperea iminentă a relaţii
lor diplomatice dintre cele două 
popoare. In tot cazul nu Franţa 
va fi aceea care va face primul 
pas. 

eh 
.......... ~-~ ••••• • •.•.••• :~:.~~::'I.~_~ • .-:._ ... ~_.--=-_ ••.. :"_ .. _~ ... _~_~_~_~ .• _-'_::'1. ~_ .. __ .. _~_ 'W"'I!~ 

ri şi ai liceului romano-catolic 
Arad. Comisia V, Arad, liceul 
Ghiba Birta, elevele liceului 
Gh. Birta şi ale liceului Piari9t 
din Timişoara. Şedinţa ce va avea loc în ziua 

D. Henry Haye, a.mbasaddrul 
FI'3JJlţei la. Washington, a. aVllt 
o întrevedere de--o ()iI'ă CUt do HulI 
iiec.retarul dt'!partamentuIui de. 
!;ta.t. căruia i,a exprimat indig
narea p6'p0rofui francez În tlrma 
atacului neprovocat din Siria. 

D. Haye a desminţit din nou 
g.legaţia, după care, în Siria şi -----------............•..... 
~naugUrareD legiturii feroviere 

dintre Remânia si BUlgaria 
BUCURl.'ŞTI. 10 (SIR). -

Dwninecă. 8 IWIie, s'au desfă
şurat la Giurgiu şi Ruschtk te-
..... hi.t4tU't:l pc:aU,J.U lJlilougurarea 
legăturii f6l'Oviare., prin lferry
Goat. între România şi Bulga
ria.. Cu două treJnuri speciale au 
&Osit reprezentanţii autorităţilor 
şi invitaţii celor două guverne, 
cari au plecat dela. Bucureşti la 
Giurgiu şi dela. Sofia la Ruscillk. 
Din paJrtea. României au partici
pat domnii ~ general Georgescl1, 
ministrul cOmU'Dicaţiilor; col. M. 
Antonescu, reprezenta.ntul M. 
e. ~olui Mihai; DULivoc E~en 
Niculescu, ~prezentantul dlui 

general Antonescu; col. Orezea
nu, directorul general al CFR
ului; etc. etc. Din Dartea. f!'IIV4'\P

nruu! oUlgar au participat dnii: 
Gabrowski. ministrul de interne 
şi fost ministru al pooştelor şi că.
ilor ferate; Gora.nO!ff Ivan, mi
nistrul căilor ferate; ministru 
Pomenof, repnmmtantul M. S. 
Regelui BoIis. etc. etc. Au fost 
rostite C1lVântări ocamonale de 
către duii: Orezeanu. directoT 
general CFR, dr. Ivan Goromoff, 
ministrul că.il;or ferate din Bul
garia., ş.lla. urmă d. general ~ 
orgescu, mioistrulColmuniMţii
lor şi Lucrărilor Publice. 

Baza navală engleză dinAlexan( 
bombardată de aviatia germa .1: 

Berlin. 10 (Rador). - Inaltul 
comandament al armatei germane 
comunică: 

Un :submarin a scufundat va
poare comerciale inamice cu depla
sarea de 31.500 tone. fu noaptea rl .. 
8 Iunie, formaţiuni ale aviatiei 2'er
mane au dat iar un atac încununat 
cu succes contra bazei navale en
gleze din Alexandria. 

Cu tot tirul artilerei antiaeriene 
instalaţiile portului şi ale arsena-
1--.l-.l .&..I...I,Q..f.WIO..l Ql.I. .("v.o-(,. lVYlI.e ue DOm-

be de mare calibru. 
Mai multe focuri s'au declarat la 

instalaţii de importanţă milita!'ă. 
Noaptea trecută, avioane de lup

tă au scufundat în apele engleze 
două vapoare de comerţ cu depla
sarea 7 mii tone şi au bombardat 
instalaţiile' porturilor de pe coasta 
Sud ~ Sud,Est engleză. 

In Sudul Angliei, un avion de 
luptă a bombardat eu succes un 
deoozit ~ lno.tON pftm.o. In Mriea. 
de Nord poziţiile artileriei engleze 
din faţa T4>brukului au fost iar 

bombardate de artileria germană. 
Avioanele de luptă germane şi ita
liene au atacat cu su{'ces fortifi
caţiile Tobruk şi poziţiile artileriei 
antiaerine. Noaptea trecută, forţe 
izolate din aviaţia engleză au ata-
oa.*, c., ............... ",,,,,,,lucuL<:o.Ia. Au rOS1: 

câţiva morţi şi mai mulţi răruţi ci
vili, dar nici o pagubă de ordn mi
litar sau economic. Focurile au fost 
stinse la mai multe locuinţe. 

D~ljt 4-.St Tu.,,';a, ;"""",--.1.-.1 _ ~:._ .. "-

dut zece avioane dintre cari, opt 
doborâte în lupte aeriene, iar două 

de vapoarele avant-postt:. 
In aceiaşi perioadA ar. 

mană a pierdut Două al'" 

In luptele din Creta, ci; 

tele paraşutiştî1or, de su: ' 
da maiorului Koch, că.pitE:" 
mann şi locot. Benz, s'a: 
deosebit prin vitejie şi el'(" 

maţiunile de paraşutişti c: 
de generalul Uptenl ~ 
Heiderieh Brauer şi Stuf: 
6a1.1I" pnn lUPLtl JJ:lv,,'~ 

diţiunile hotărîtoare penll! 
rea Cretei. ................ ~ ........ .. 

WASIDNGTONJ 10 (Rador). 
- "D.N.B." anunţă: Spre a. se 
executa un sever control al imi
gru.~i atreln1lior. Ministerul de 
Externe a hotărit să nu se mai 
acorde vize de Înt~ i~ Statele 

Unite: daci cei: cari ~~EB 
Pot dovedi soopul ]egini~ ~tl 

w '~l' oosit.R.t_ Alwnll1ta. ~ >~ 
WI' sau da~ acea5m ar~ . 
contrar siguranţei ptlbli<~ G~tE 

------------~-----)----------~--------~~~·~,~·-~~_~-~~"~I~n~m~~------------~--.------------------
.8!al 
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