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REDACŢIA ~1 ADMlNISTRA1IA I 
"'RAD. STR. EMINESCU No. 7. 

~ELEFON: 17.11. 

~a gândulla 
CJopăii noştri 

de Dr. A uel Botiş 

f'rirnl s'a lăsat De u1i~, sa
telor si pe stlrătile o.raşelor. 

Multe si mari sunt nevQillle, 
mai ales ale celor necăj~i1L nreo
CupăriJe aproV'~nării sunt 1)l'e-

, zente în fiecare gOSoodărie, aar 
zândurile J}{)QJS1!re tNbue să 

rr.earvă în vrnul rând sore co
p:ăIi noştri. deoall"ece eopf}ul f' 

Pre!llngîr~ unei natii Oe&OO ţ6.mp_ 
f! \)i~toruI tn fa~ă ~rmiloatorie-

Tara de mâine va fi dună chi~ 
D1l1 Si as~ ~ omului dt. 
Alâf\ll!e. Si otnnl (te .mâ1ne va f; 
'!j\lpl cum V()Ol fi sî:itit sl-1 ore· 

...... "'·2'ătim din cooilul de eaJ.. După 
sănăratea fj*-l si morală a 
scestui con4 care nu va mai. fi 
cre-scul aoot oon.rtru a aJunQ~ 
Carne oe tun· 

De câteva (fedeft1i! s·a aovedLt 
mai PT€vnant decât oricând ad~ 
,vărul aver1tlistnenţu;tui bihnr.c î.!1~ 
su;;it .de în(c)epc-iunea lZIicaIc10r 
DGPulare. dar Q&.nor.al~ 00 ce~ ca~ 
re conduceau d~stinele DODoare~ 
lor. 
Păr intii au mâl!lcat strulQ"Uri 

acri si! copi;.!Dr iii s-au streDezt 
~intii. Oreseli1e unei' eeneratJi 

. le-au plăti1 cu vârf şI îndes-at 
.venerafiH:e urmălboare. 
DuDă răsooiu si tot ce a ur

Inat ca mizerie ~ediată. in rava 
21ÎÎle ora~lor bombardate. în 
,~onvoaie de CODii refu2"~atJ. âes
p.ărtitl de părin'Vi; 1ârâ~1 de pu~ 
bo~:lijelle n:/ilra~rilor si jnann:tări. 
lor, . în foamete. moI:iime, în, atâ ~ 
:tea .J'SJ'Miri ne care le-au îndurat 

,(. ~nli. fără nici o vin1i,i!!ela U!l 

canăt al Eti.rope~ la ooIăf'alt. 
Or2'a!l1'!:zaţJa Înfiintată ·penf.Jrtl 

aillitorarea p<Ynulaticl 'dirrn re'l11u 
\ ~ni1e bântwiltie de secetă gi-a în

'che'lialt n:tJjsiunea. dar actiunea 
.'ventru Ui!fMM ~ret' trebtt.e 
Cbm!nuată, astfel s'a născut •. Co 
-.rl1itJeotul national pentru ocroti~ 
. rea' copiJTului" cu o actÎurle mal 
4argă pe între~ CUD i 1n sul tării. 
Să fim ~oIidarl cu tot1f, să fK 

,cem coPiii să fte fericiti, să uit,;' 
ll/iruda. Să ai~e cooilăr'~~' căc: 

. ,ain copiii fără cooilărie si bUCI:

tt,:e cresc oamenii înohiŞi S1 try';f 
care greu se vor inc.adra in vi,;,. 
~ wciall1. 

..... '. . 

ZIAR DE 

francezi au câştigat Greviştii 
numeroase avantagii 

, . 

1.(J.~1. ~""c.ţiCL.i\a%.~' fi. ",,,,,,clecn.CC.a tKapo.'ad G~C. 'el t"e\,u .-..... --
PARIS, 10. -: Confederaţia 

Gooerală a Muncii din Franţa a 
dat azt nc-apte un COmunIca! 
prn tare <:are tuturor funcJÎona' 
ri;or Ş'i muncîJorilor ca rnce' 
pând : de- azr. 10 Decembrfe, 

- Un lapor 'âe 1500 fran'_Î a· catuiui C6M arâtă că până fu 
'supra sarariilor. începând 'din ziua de 9 Decembrie in Franta 
luna Noembrie a. c. existau 1.500.000 grevtşţ{ tmpo-: 
. -- O alocaJle familiară de 22 lriva' cărora au fost mobi!lzal
'1& $ut~ 'asupra sai'ariÎlor. ţoaţe forţef e s.tatulUi nostru peR 
. _ Stabilirea minimului de e' ţru a impi'edeca aderarea altos 
. .... muncflori la ~nevă. In tncheer. ta li salariaJîî' s~ s. întoarcă 18 

lucru. In comunica.. se arată ca 
mundţorimea a reuşiI să câşjî' 

ge lurmiStoarele in urma grevei 
susţfnute! 

YIS-\ :,:,ţ'!i la 10.800 francI tunar Şl <:omunlcatul cere muncltori",ft 
-:- Î\~:-:n}înerea plină In Iunie a franceze s~~şi unească forţele' 

unui r~port stabU Între s~'.arrî ş' I l:'et1tru a pUjea face fală q.\Jp. 
preţuri. î telor grele pe ~are va' ireout 

In parJea a (doua a comunl- ,'să le dea. . 
................ .a .. empvm~~~~~ .. ~WCEmN".m·~ ........... ai1~a. .............................. . 

MOSCOVA, '10. M . 'Quy:Crmti I 'Franta si Uniunea' SovietiCă;, II'! 
~ovie~c a adresat în ziua de . 8 consecintă 21lvernul Un~lunei 50 
Decemvrie o notă de protest gu vktiee socoteste. că nu se ID.llii 

vernului francez in levătură cu nOt duce il:ra-traVive dS rePatriere 
[-erchczitionarea 13JQ"ăru 1wi d~ r~ a ceti!t('n!·lor sovietici din fran
DatrÎere a c~ăteni1QI' s?yv1etic! ~.a si ::1 cetătenilor franceZi din 
ele lâncză Pans. Nota arata ca Uniunea Sovietică. 
~ 000 oameni înarma-tii cu mitra~ In urma acestei no-:,e de mo
:il're si tancuri! au oătruns în in Itest mil'll1nea franc0ză de rena
terioru] laQ"ăru1uri v'Î,olând astfel triere d:n Moscova a Drimit jnvi 
:1.ccrdul stabililb in 1945 între taf.:a de ţl părăsi teri1,oruI URSS 

de Uniunea 
'., 

iar m1f~iun.e; 'sovfetfcl ddln Fran
ta a fost rechcmată. 
Totoda~ă se anunţă că Un~u" 

nea Sovietică a contramandat 
llegocieriie comercit1,[e cu Fran
ta in vederea vânzlirii pe seama 
'acesteja din urmă a unei oaTfOi· 
tăti de ezrân, acest fant fdind IDO 
tivat de Cl,KU!tudinea ostilă pe care 
~cttlalu1 Q1.lvem francez O nu·· 
treste fată de Unhmea SOVie·i 
tică. ' ........ -· .................. ~-~ .... ~$B_·---................ m·a.~· ................ . 

MANDAT~ d' A·' .,tJ1t i'''"''~T' A 1[1) ~ ~ ALS~ r - r. " e i'-~4~ 1l;Î;1i.!!. 1"4 ":-1 . ~ 
Oameni nevinovaţi trimişi la puşcăI'Îe În 

baza unor §ent~nte in:axistente . 

Ing6t)iOzitatiea !,fatsifiCBtorilor bir ecede multe ori ehj3r cele mai îndrăz. 
neţe fantuii oare pot să1ăşlui ilo capul vreunui om. In !:;.nd, falsi.ficarea 

1

, DU este dccât un mijloc 8rti ti!cia] de a infru:l11us~ta viaţa Şi de a ai1uce ilu 
. Z~i oon~C'ni.lot că ~Ot ,f.i ~ a~tceva d.Ccât <.:eiace d:::stinuj le-a hură:it ~~ ~le: 
\ Şi to acea,stă ordine .u.e ,del Oamenii au recurs nU numai la Ialslflcar1 

\ care înfrumusetau ceiace natu~ a fiiout Urât. dar şi la fa:C.tficuti care 

1 să le schimbe până şi starea civilă. De nlJlteorl ce1 mal abil falsificutor 
I de bani rămâne un Daiv demn de compătimire in fata celOr (,'Ili'l'e reuşestl' 

si fară dl1ltr'un om cu totul altul. • 

I 'lut ae 'fanda,mi (11ri-·comdna (io
hor. jud. T eeHci, a primit manda 
tul de arestare Nr. 12·261-947. 

! f]TÎviţor la individa! GheorJ!he. 
l/strate. de 30 ani, din comuna 
1 T of/ea. AIGnda1l11 arătu. că numi 

I 
tU) a fost c07ulamr.a1 111 10_ ani 
muncă si[nicii de către Tr~bufl(J 
luZ A rad in ziua. de 5 Iulie 1945 

-...~ " - ~- - -_____ w _______________ • a dovedit janriarmeriez ct1 la I 
pentru delictul de furt. Istrale 

Dar ca să se aiumră până la 
faIsificarca de mandate de a·nes 

tinte de achitare de pildă', este a('pa dată el q fost pe front. si 
într'adevăr cuhnea unei masina· : (:0. nu a com'/,s vreo f(Jpitl Infa
iiun; întunec()ae~l. răsărite din, mantă· IT! urma ,Fe~ceţarilor fiJ. 

tare. caire în fond. nu aduc nici acele iZ/One edand ale sufleftllluui I (ut~ de Ja,ndGrmo s a constata! 
un câstil! m::.'eriaI. cum de uildă acol'o unde s(, stratifică ioatiict! In realttole, GheorF.he ,lsfndl 
ar aduce f:'.lsjÎ;care~ unei svn· micfunea oIDujud.' a fost mal multi ani d~ ztl~ De 

''0 • •• & Iront si eli nu este "'dentzc cu 
SentInte lnexlstente Sl mandate arela care fif!.urează Pe mandat. 
de arestare false In acest sens s'a Încheiat un 

·proces verbal care a fost trimi~ 

Să ajut:'im copiii: coniJul 
1J.I7l es.1.e Ottluf d,; m5in~ 

'. Ia fost dat Aradului să înre' I de condamr1i2re ~ne.\isteri1e. llj}oi Tribunalufui Arad· unde. s'a 
f!sfreze şi y: descioere că o se· la/il cum s·au Pl'trecut fa". I f.fabillt că Tribl~n. aTul Iorai --

d~ ,re de a l (":-,,,,: (tU fost arestati tele: '€fÎn 1JIlrfea cărul{Ţ ar fi rmam1ţ 
si deDusi fJR b~(J. un!)r sentinte 1 (j sMrşilul luflf't treclltl> J)()$- i (Con(.nu~re, in pa)!'! 2"'a} 

IL, ii ii @;;" I 



__________________________________________________________ ~ __ --______ .... ~ ..... "~k~ 

pUblicitate· 
ţAlFĂ morer nedis.!itorit. caută 

pOst servlcfu evenJual rn pro 
vrncle. Adresa la zlort 

OE N ANZARE 80 oi "Mer I nos" 
mame. Ia d. Anghel leodor, 
Ch iştn:su-CrlJ. 

ruIma~ dtn 'PaS l-a1 : puteau fI decât false. '(Desigur, de 

mandatUl de arestare - nu a 1u; vreme ... ('O tn .comuna ~adll~ din jU. 
'de cat Il "iel nu a conâamnat Pe ~UI nostrU 41d qU eXIStă JU;ded.tg.. 

'Gheorghe Istrate Si cit cin,eva. n ef •• .) 
'din răsbuna" saa alte motive a Un bueur.ft-san aresJa, 
falsificat susmentionatUl mandat l ntleprinzÂna 8ncti&t~ fn o· 
d! arestare venira ari Mea. De ceastă priv!nJ! Parchetul 8 con 

QE VÂNZARe: sufragerie prima G.heorghe lstrate la Pascdne, stala1, dup! patru luni, d fntr'a 
ca~ rJafe şi dormi:tor efe nuc. '1 la Parc.hetul VAle_. devi!r, mandale(e erau false. 
Adres .... Oo"mn"'" DaIA "''' 89 In tns5 tntre timp oomenil nevlno ... .. .... o ",,. .. i • Dar luertfri)e nu s'au oprit aici, . 
Kulc$~(. J timpul cercetirilir prlvÎfar la cazat .vali ou staJ la puşdir' •• f S~ptl!iman& trecuf! ar treilea 

OE VÂN2At't un palton de (fa' ! lui Gheorgh: IstraJie ~'<l: sfubiU el şi caz ciudat ia Bucureşti, unde li 
ma blană picior 8strahen, r{ i PSrcbet~1 Valcea a Phmlf

o 
spre. eXecll fost lOresJaJ ,i depus ia \'ăc!§~ 

" ro 'a e noua Brener b-du' tOre tfe1 DL.Uldate de ~estare. mana.. Gh h B f P M . . 19 et-J' o f fe eliberate pe b. a2a unei sentinte.. re!1ti, un anume eor9 e u,o 
~egln3 aria, o .... 1 d . W • lean, pe baza unUi mandat de 

, u ecătoriei Muto lU,in. .• Na.dăş. JUrle- f ~ 1 . 1 re 
'UCĂ.t.AN n.AIAN pierdut Cer' ţut Arad, Prin ~e se arAta Că tl'ei arestare a~s " emIs' n nume 

I 
~ Tribunalului din Arad. 

tele de a.1Jmenle pe Neerrr indivizi au fost conJJoamna1i la opt. res Acese sunt fapte tăr~ nTciun 
brie. O deC~'ar nuia. peetiv 10 şi 12 anl muncll silnicA peD. 19.1: de comentariu, Bine Întete5 

'tril Uiferite f""rturi. BirreinfefQs el c" "'nchet"" nu :trebue să se o-
PIERDUT Cartela de alimente . a ... ..z 

Abonati.i. din comunele Uc,db o~ 
Sf Cuedi, ni s'au plâns In teoetal' 
te rânduri că nu primesc ~t' 
z.iareJe ce le sunt trimise. In aC~1 
las timp, ziarele ce :w SUl1t 'trj.mI~1 
se ~unt înmânate altor persoane~1 
ba in ca1leva rândUri in comună 
s'au vândut ca ziare veOOS. Atra:! 
oom si ne aceas'tl~ oaIe atenH~ 
.Oficiul P'P'Ii ae resedJntă awor·'li 
servi-;:iulul (le distrlbuire 'dJn co· 
munele I10aiS i" Cued,l cum ~$ 
organelor adm~:nls'rrutl!ve care t 
~uPrave\rli~~ ser~l de tac .. ; 
taI. penllIru cl1 t1U 41 CLrent ca. 01,' 
meni care DIă~ abonaIm:'lntul' 
0Ja rziare si fie lipSiti de ele· Deoi 
asemenea. ruQ'ăm De ccl in dteo~ 
să ~ măsurile cre rilloare ca stac 
rea. aceasta oe lucruri să ': lnce~ 
1ez!e, o 

••••••••••••••••••• t8 ••• ~' 

Buta Ocţavfen, 

clar nul!. 

mandAtele liIU fosf executate la vre- prea$C~aicj şf va trebui $~ se 
Arad. O de- mea lOr st cetăţenii depu$ la Oonele fac!! lumrn~ ldeplin6 pentru a se p.eJttra.u CQ,,,~"'t&u~'C~'l 

Mart. Unde IIlzadar aU tncercat să do vedea din cine esţe comf.<us~ 
D:lOIl$treze l.ll nu QU comis nici o !lega aceast~ jO$nidi band~ cae,.e 50 4pa.\een4"r;t p.~ ... ce~Ce~ 3 .. ~ 

OE VANZARE un dirucÎorod8oi: 
str. Stroescl.t 1..: 

URGENT de v6nzare tractor 1,2S 
car ,.Lanz-BU"Udog" cu batoz~ 
6 .ca; .,Clay~on-Schutevorth ... 

. 300.000 IeI., MOTOR tndustrle' 
orizontal 60 cai "Oberurseq" 
Diesei 300.000 Jef. TRACTOR

o 

" "Internaflonal" 1(}-20~.
MOTOR 20 cai vertic:al pe mo 
torln~. PRESĂ)de ulei leftTn~. 
"Agemura" B&logh, 'li.r.aa, 6do 
Regele Ferdtnend ~. o 

litate. deoarece .•• ."acrele vorbeşte .. t I ocupă cu ll5garea În. puşcărIe R o o ~ A AD. - PerceJ'1li8 m... com~nl.) 
Are.staţi.i. prin avoeatu lor, nU sraH .a oamenilor nevinovaţi tn tale ci: In baza Deciuei ministeriali, Nr. 

lăsat tn TOla sirtii si In cele din iUr~ unor mandafe de ar~stare rai' 
,'. PoltUţ dovedi c4 ei s~ oameni ~ ,ecare prejudiciază nob(a ln- 106-1947. P.l\)ijcatl fU Monitorlt] Of, 
stiii Il ca mandatele de " ~. PilI, 'f{JuJle O lusJîJ1:er.. eial Nr.248 ain 27. Oct• 1947, tOi' CO 

...... ""~~~K'i~~-N..,..,..~?~':; 'i ';;.'<' -J"'{>':;;,.\~.'.' •• " merciantii, prOfe.,ioniştil .. m%ertaş,!t $r 
~uitori1 proPrietari de terenuri Ma"" 

Reuocarea autOrizatiilor de Dan zare i b:îe, sunt inVitaţi a se P'fezeDla la per 
d I · It- ",- d ~ l' tiPtiile ~pective pentru B~fi p:l~ i. e a mal mu I comerei an I In 1 ţozitele-exig'!Jil" ~d datoreaz.l eIlti'f! 

comuna eancoti.! -" .. - ,s!<tt. COi (:le, nu Yor raspunde Pst.L-~ 
. tpel tn dtcCrs (Se 5 1i1". :YDr: fl lA:hei 

Org~neJe OficiUlUi J.c C ..... ~.c,: E"o- .D~~l~:a 3. jQ,,! iDciida.te acte trati în ii'o~!;; lOr ae către organele 
ZlCmi~ au intrePrins o ad!;rne .pclL1ru Il ife fri,mitE're In judecată s! împotriva f cal'" h;Q< '-lânillÎ''..~ ..... ~ pl· ..... 6.··i ... ·. -- . ." . 

1 ţ .• .1o~ • oi t d v . Qh he La oS .... t'I ~ ""Se .. a l_r.... ,~ 
părarea POPU Il le!. UIl!l lUile • ~ C;d(')[Ularulul org Zăr. pentru : -o;. '. , 

-----=~------------------Vilil0rna klOf!L 
PP'Of. I~ 3, 4.30, ~! 7.30 şi ~. 

MÂINE, PREMIERĂ I 
Un superfl\m tn tohnicolor: 

lanti. In cadrU} acestei actiuni O ec1l1. ,~nza~ Ia sUPr.aPrcţ si impotriva mA ehestrU1Ul ea rl~:-area Obu~ctele S~;. 
pli de impectOri de control. vi2iita~ Ce!arUlui ~gIw Gâlb Pentru con. chestrate vor iofr:a În rlltrimoniUl sta 
s.§mbăti piata din pâncofa. stabiind l'ravenţie la decizia privjţot: la suspen (u~U( după 15 zile delia aplic.:area ,echo 

IUIRI D~U~ lUMI 
CU acel prile-j el mai mUlţi comerqaDţI darea tălenlor ~ 'ite~ str'lJlui. 
s.lllbuJanţi !ş; vând mtlrfurile cu suPra .............................. ~ ...................... .... 
Preturi. dăunând IIStfdo tnUncitonlor; 

(COLONEl BLlMp) 
..... al CZ7777ztt 

t:'o~' rcO·.f..~A~ " ~. "\"":""~A. 
~ i"\X. ~. !f;,'Jo"":;" "'1 

, le orele: 3,4.30, 6, 1.30 şi 9. 
~.-_ ... -----. ..-..-_- .. '_ ..... ,...--.-~----

,: Daniete DARRIEUX tntr'Q 
:erealfe cum n'a fost y6zutlS, 

~j tlralltJor. mărfUrile Je-8u fost cOn.. I 
~cate ti vândute ia faţa locUlui la 
Fre1nrtJe ofîcÎdle. 

Pe de, altii parte ~bipa de. mspec. 
t'lTll a dii,i us revacarea eutOrizaţÎljOr 
ce v~nU\re dela Urm1l.totH cOmercianti 
ambulanti: Y. 1. Arcadie Fe.kete

f 
COl"" 

neI Vuia. Eca~rina M!hă!cuţa, Pavel 
C,urga, si Emil Hlpp, Ir eheinduJ4·se 
Şi cuvenitele acte d.o .trirrJtetc în jude 
catlL. - 0_ . -

Cinem:t URAN1A _4 

Unificarea leg!sl aţiel fiscale 
, Preg~trrîle pentru re"forma 'fis I blrlnt legi~atrv. Prin reformafa 
cal~ conffnuiScu inţen$ilale t8 ca!~ prevederrIe :tuluror "aces' 
MInisterul de Fînante. Baza!!ce 'tor legi vor fi: unfiicae, ataJ pe" 
tte reforme va fi uniflcare;!tu- lru as' se uşura °cerceUirile fisca'. 
luror I:egrlor fiKale. ~._ (c$t ,t penlru • Sfit tmpred[~ 

Sunt 1n vigoare câteva zed 'ta evaziunl1e, fntud, prIn difa., 
de legi cu caracter fisca' şr pen I rIJe legf, ou fatl

r 

POSi7,le 'ltstr~ 
tru CI se stabHi o anumJt~ STJU8 9arl dela PIata datO(ll,~or c;!ltra 
tfe, trebue parcurs un tntreg la , 'stat. . 

:,;:v ............. .. 
Adieu Cherle AZI, 
.Ultimui fijm 'din noua r RrO"" Impusc:Jturi In noapte Vacanţa de 

,(:tucJ{e francez~ '. cu _Jehl1 Wayne, 6J~ R&l~~s.. a şco ale lor 
Crăciun 

! ano ~::'NĂ~lR. LacrJ ml da f iga nc ii Dup! cum sa enunJ~ din Bu' 1 'Cr!clun a şcoa!elor d aUriU. 
___ ' : curGştf~ Minrsterul Educalfef Na dela. 20 Decembrie 10 8tanu.1 • •• IH ... -tim &4 au '!\ii a ....., __ ~< .. _i:l.!IIi-. __ .DI.III.Il'lI!._ •• E.'llA.;..-.l!t_... lÎona(e: a tiecit ca vacant/) de ne 1948 • 

.3 A ~ "lI}:' Un film numai pentru adUlti I 
o • __ wlC"l!rlNi __ eWiEill+_lInjO~~~ ____ m ____ • 

el 

__ .--sa 

VIVECA LlNDfORS vedeta Nr. 1 I!t HOi!yvodu'ui Tn: 

.,Femei "deschideti ochii" 
Repr. '8 3, 4.30, 6, 7,30 ,T 9. JURNAL NOU! 1 

• ""FI"" ! == II' '_.'11". 
"fi" 

Repr.: 3, 5, 7 şf9 AlJ PREMIERĂ 

Marele premiu ai feStÎ'Iâ]U:Uf in1ernajlonal ;0&10 Cannes 1946 

,il~~fftN!A PASTOR IL" dup! celebrul o roman 
" tii \1 ! J4 fi li al lUi ANDRE· GIDE· . 

cu MICHELE MORGAN _ PIERRE BLANCHAR o 

I 

i 2 

Văd. VOLO&IAN HARTMANN 
eea.sornicar· si bi ju tier 

Arad, Bul. Regina )laria, 26. Te!. 20-14 
ŞT~a e)(~i':l' ma2~zinul cu m3tfurl tn comiSIon :: Primeşte 

. In c;OWSlcn bllu~erH modern. fi enfce. porle1anufl, 
crr.tele, arg!nt6rll, cov~r. per$ra~ •. etc. etc. -

nteresul firmei e, ca să serveasca pUblIcul prompt fi' urgent 

... i li 'NMaliit*4Zl 'V ,e"IMF2'ii""W_-'I" 

I 

" 



~ Il D!:~~'f941 '" ., _. :t"P.- s . . "::':":'::":;'::'::"~~';';';' __ =.·.-_· ... m'Ii· •• IIZ'·*JriârllME;SfWiMP:J'���lm ............. I1.:l****��iJ_ ......... ·III'P __________________ ,> -
""t1t.~Pl'KdQ,.,(.erJ, ".3' C~
""""Cel """'ci'&.u! 4 ,~" .... 
~tC)\ ()ţ{ci"fu~ 
tCO"QM.lC 
Mon'torul Ofldal de eri pu' 

plT'ca cieciztuneo Ministerlt.ui de 
ndu&tfle şl Comert plin care 
IO&t- insHtutiiie publce ,i parlt" 
cuIare, precum ,i toa~e Intre' 
r:>rinde~lte indusrrale Jî comer· 
:rale de orice natură, vo .... c:omu 
nica OflciuluT Economic Jud.' 
Jean, 1n raza druia funC1tonea: 
ta sau eu centre de exploata 
re, SituaJ1a num.,icl 8> lal-ar1'eJ( 
lOt ,1 membrilor . lor de famllte j 

eonform unui tablou a carul! 
,chemă •• Je publlicat~ tn Mon' 
.or. Tablou' va trebUi II! cup rfn 
cH§ ,1 d\~slfic&rea saJariatnorpe 
celegonl de muncit Toate ace
ste litvaţîi vor fI cenralizate fa 
Min 'sferuj Industriei şI Comel"" 
'Ului pan~ (el' mai tarz(u!a 2S 
Oe-cembrf& a. C. Ia [Direella .raU
ona}lzirIf conlumuhJ( .....•..............•..•. ~ 
N.o.ut COKv.all#' ţ .. ~~',",e 

,~te""aţî"" ~ i. 
iri curind 18 vor perfecta tre 

,a;rve-1e pentru fncheerea _ trei 
,10U' convenJiT ferOViare cu lui 
garla, JugoSI&vTa ,1 Po:onlDil, 

Ac:eslte convenlf1 vor fr sem· 
nar- in cagrtll.._acJ(,un!\' .. ~._ 11\t&1Y 
lifIear. a colabor{rn pe tar3m 
oIconom,c ;dfntr. Rom!nf& .IJ sta 
tele vec:m.I . - - . . i 

"PrIn nourle korurl feroviar. 
le vor re~.menta t~rifele s:le 
lranziJ ,i VOlumul ·mărfu~ilor deş 
Jm~.. Itfan'P,Orţutflor. : ...... .,... ....... """':~ .. -..... } 
140A1fu:tţiuJt.i 

Sedin~:i' . plenară 
Sindical Judetean 

a COI1Siiiului 

. Consilciul Sindicall Judetean a f 'SindIcal dela Bewraa. a c1rui In colitimna~ a vorbi·! tov.' M1 . 
r.nuill eri dUPă amiaz:l o sedinlă dator1e este de BI co:n&Ol:dal sI [arca. arrul1t1nd in )eqăturl cu 
ule-n.aif~. la c.are au fost Dre-;rent: mai mult soli'd-alrita~a dintre. 'reforma Jt;.stitiei • e! la Arad vo!' 
~nducătorH taturor sindicate- n:uncitori fn ved':'rea IUDI'.et oon- fi alesi 144 a5l--"Scri pOouJ;arl 'din 
lior. Şedinta a fost desch;să de tru eliterarea defÎnlUivK. A oma- 'care 96 pentru Tribunal. 32 Perr 
·tov. M1~rca, care a salutat pre., Q':at hmta DOPOruhiÎ wec J>€'ntru tru Judecătoria Mixtll..si· 16 
zenta tov· Ioan Dr~noea:nu si !:t·erta \1~, anuntând că mu.noito- pentru Parchet . . 
108f1 Cbirtikwici meOlbrti în CO~ ·1 i'mea tării a decis să d()Il.07.e ~' După n;ceagfla s'a votat o mo-
miteltul central al COnfederatiei larul de pe dou!!. ore f"ennru..ai.u- ·tiune' unn care se orecizeazl1 :c~ 
Generale a Muncii, q.un si De '~or:'l.rea l:lPtMor~}or ~rec\ munc1tor:lmf'a va Iunta si In vl~ 
',-,:ti orezenti,. In altă ordine de ~dei a vorbi.t tor Pe linia y,abit11îi\ de COM. 
' Primul a vorblt ,tov. 103.>11 \le~nre irc.oorbanta reformei ius· 
'f) • ....J • t i~" d h·i.l1b It ' ... "rn 1 t Hot?res1'-e deasemenea Să acO'Tde J-.rănceam4, calre l11l1r o cuvan a· ·t 1Ie1.:c" re la! ~c -i ~- ''"::) D ~c ~Drijin dep~in duotătorilor pen" 
re s'ubstantWă a făcut o dare de sistemul de pană aCl: dand cu· tru Jiberr~te din Grecia si as-igU 
seamă despre DTOb1emeJe discu- ·vântul decisiv muncHorrlor Cf\Jre ·ră munCl·torim...... '-n--ză de Sr) 
tate la COnQTesul ~nera1 al 'in viitor vor aoă.ra mai b:iI1;e in-- ua. IUl V'" 

COM-ului cum si asupr~ eveni· '{-erese1e clasei rn~~ndtoare. }idaritate în luPta pe care o du .. 
l.1ent-elor politice Interne ca: Dro ' Dsa si-a inche1ut cuvâflt~re~ ce ÎmRofriva P1lvern.ulul reactfo 
~esul Maniu. remanierea. Q'u~r'" ·arătând că Partidul Unic ~l~unc~ ,nuste"din-t'a sia "'tnct..~at n-flJ i~ 
nului.· sc1:dmtarea dela ~n!~i.e' tor~ 'ya~ fi 0. putere h?tă~a"~ SI Il .... ' vU 

.fuI de externe, arltând că ylata d{'c~slva 10 vIata munCIt<'f1mti. n:lre(t IntenmfionaÎiei 
politică ~ economică al tărli se IClclOloaolclc:aolololOIOIOICICICIClg 

văseste acum in mâinile unOr Fabrica de ?!g,h3.r· din A-rad a prelucrat 
oameni care sunt O varantiie cii 
·d!n t~te punc~l~ de vedere ' 4100 vagoane sfecla 
tara uro&resead pe drumul pen ErJ s'l:I jnch.cl3.t Fabrica de Za.h!r goane sfeclâ, Cum ecest procent de 
tru lnt!lrirea democratiei si new eampa,nta pentru prelucrarea riedei zah!r al .. feclei • fost de 18 la sutl, 
tru realizarea ~hmii socialiste. fabrica a produs In ~1 570 ~g~ 
V hi _.1 .. t.l'· d din recOlta 19,,7. Au intrat tn fabricII LV\ .... 

°r tOrw. 81 Su>u lI,mat easeme~ zahlr. Odată CU !ncheerea campaniel 
t f!1 ta 'Tiul i ...... " aU "'-t Prelucrate, ta total, 4ICIO Va nea n IiLn rea con-Sil 'U lJ.l'\er··~ de Iucru, fabrl~ Ta Proceda la ~lUe 

IOaCI(::)lc.OIOMOICIOIOIOlolclc;nololoICj Jarea uhlrUJlli brut rima, din cUlP. 

•. 1 G f· A.. • nia trecut!L.apoi se va proceda ]a curl Slndlcatu ra te tn aJ J..I-ţirea et repara:eamaşi~or f]1 ~d ... · t ; 1 1 1 - 1 t -rea eampamti drn anUl Vlltor~_ : torarea Spl a e or oca e \ Rezultâ dia ~le Ce maL·slls, ~ fa.' 
. - , -, I h mane,..r!1! lui FrlÎngl!iaD. de • DU-

Sin. d'icatu! Muncitor~:or şr ~un uegl.me vl:§isaJe Inst"il~ll1j,\ll p'b. ti relua lUCrUl jn llampan. car~ ,t .. ter 
cÎJoare!or din Industria Grat!c~ stre1lc. . minat, • ~ş'aat In urma "U:rulll~" d 
dio Arad 1nle-leg~nd să vin~ tn I Intrarea benevo[~, .: pUse de m'loCitorit conŞtient, 
a!uţorui . JnE~ituJtJ.ui Obstreţic ....................................... ~ ... _."' ........... . 
dm locahJaJe, In vederea 'nzes 

tri5rf'f cu ·cele necesare, organ!4 Pr"'ble lft 2 "ercetorl·~i O'" ~i blele'''',. 
zeaz~ tn ZIua de 14 Decembne V· iU f.If '" -f :jJ ar ,a i4 

- ACI1ITAll. ComercbnVi Qre~e 15~ in localul s~u din str. @liior in discutia. de . eri a 
Ioan Mesarosiu fC Teodor HaSil Spiru Gheorghe 19, o dup& a- ~ • 
trimiti in iudecata instantei soc· miază de dans cu program cur Oomisi e! lot t-rimara 
~i.ale rentru combaterea sabota- :tural, la care 'şi va da con 
iulut, au fast v.isiti nevjnovat.i. si cursul fi ~areftIJt SindÎcatului Ar': In şedinţa de eri a Com:sier 
In consec1ntă ac-hltau.' Jlştnor.. I Interimare, primaru~ oraşulUI 8 ............. "1' ............ ~ Ben~fîcÎile realizaite În urma anuilJat m~surile luate. fmprelr 
p.a!-\-u CG.zuU de tiţCJ.I- acestul program; vor ft rn ,tn- n5 cu Polilia. pentru cur{!illrea 

1.t:G"U",~tlc la ""\~:t IOIOICIOIOICIOSOIOIClo.olo.alolclcac. 

Mar" 1& .miazi au fOst anuntate SeT 
~ichl;Ui sanUer al MuniCipiului. ptrn CODdam:1at~ 'p&utro' sahotaj 
~zllri ele· ţffos exnntematic, Bolnavii' ARAD. """ Insfanta specială de sabo V\: din Arad _ ,ase 1;!11f. tnch1soure 
tnslf na aparţin p<lpululiei dir. Ora~u.l I faj de pe lângă T ribunalui Arad a pentru cI asupra sa au fost găsite 24 
şi judetUl nostru, cJ sUnt veniţi din al , condamnat ~ri pear(atorit sabotetlri: cartele - Mihai Catrinţll din cOmt;na. 

~ regiuni ale ţltrii, Astfel UDUl <-sft! J Ioan Ratiu e~n comu.na Mocrea, ~~ Chiş;u;U_Crif a fost cOndamnat la 5 
iln O.ala~, A.! doilea din Brlila. jar, d{l1teÎe CooperoJivei din a~ia cOmu"ă, IUIlj inchisoare şi 5000 lei ttmen<:iă 
r ~ilaHi dolJ diu alti jUd~ţe mai ind: I ia un an tDch~soare coreclionaU\ şi pentrU CA a vIndut ~fa CU at'llpraprtt 
Purtate de unde probabil aU adils cU' . 5000 lei amendA penaj! iar Vâll7.ătorul .... Anton Tit'hI din C1UşiD.eu-Criş la 3 
,. boala, Toti au fOst mterIlBt) In $Pl ( acestei cooperatlv-o PoilVt! ~aşt~nar la luni -închisoare iar vanzătotul său Ioan 
_.lUI JU~ţeiD. D. dr. R, Tirlea, şeful I 10.000 lei a&n.endă, pentru el aU vhn_ , lungeI' J.e 5.OcO lel amfmdl pentrU· cii 
~l'viciulUl sanitar, a dispus fDtrodu~ ctnt mar" cU sUPra pret - Ioan SIl- ' n'au respectat Pfeţurile legale 
t'e4- ta cal'an!tiul a iUtolrOr ~r..n..!lf!'IOr • 

~~" ~ ... ;;,HI~ '-," '.-:J lloacl_ .. "· ..... ; ;;~'C.CII CriO~C:)DC.OIC::', . care .u .vf'nit ~ aUngere ou cei bol-
D&Vi. -

~j .................... ~ Discriminlrlle raslaJe In U. S. fl. 
UINEM4TOORAFE NEW-YORK, 9, _ Heny WaUa' 

ce. fostul vicepreşedInte el Sta 
tei:or'Unfje, înapoia, din C!2!tO' 
11a sa ro Statele Sudice, a "'Pu· :ARO:'"laCfjmf 'de Jigandi" ... 

ţORSO·: wBalertna". 

fORUM: Simfonia QbstoraJf 

I bllcat in revista .,New RepubH 
que'· un artTcol tn care exr-une 
fapie ce I dovedesc ca Tn SJaJe" 
le din. Sud exista cea malbru" ,-ROYAl: .,ŞnJajll. 

• s"A.\~OY: ,,FemeÎ! deschtdet1-v! t.:~ discrimrnare r8Ii&16. " 
" Astfel 10 Virgînl a. tn Be!9Ut ,t ochW'. 

~R~NIA: .. . 'n Norfo'k, POliffaa desiirpJft 
rmpuic~ţurt In noapta ! p. negrld'"" 6lbt fcrm~,..d df\.US 

'grupuri eistrncte din cei ce ve· 
ntser!§ sa &scu·te dlscursuri,e 
d-Iuf Wallac::e. Aceasta oerpaJre 
'8 flt fl§c:Ufa cu forja.' . 

fn Norfotk, 'autorită~fle eu 'n
c~rca.t , sl! tnterzlc~ reunIunea 
'Convocati5 de 'wal:lace cu c!Je
va minute tn~jnJe de deschfcre· 
rea, eî, sub pretextul c! Tn . a· 
·SI stenJll ,. gaseau şf clittva ne-,,-L . - - _ ... 

·oreşui"uf:' CJe cerşetor •• To~. ~Il: 
rei Pasca riu şi F. ·Ge!t% &U' pro 
pus 8a se 1nfnnJeze un câmU't 
pentru cer,eforfj'ellu cet capa" 
bill ·s~ ne obt.igaJf s~ lucrez8',' , 

S'a deds apoi I~ se .schimbe. 
nomenclatura mal mulJor str8zf ,f 1n acest scop l'a insJ!Ju1t IQ 
comisie fo,m~',~ ;din Cinii: ar. E. 
Crâsnic, se::ro~ar generat, 1'n9. 
Vlad, KadinschI,1 G'uvacov ,1 
fi '8ărbulesl!U, membri er CQfTlT~ 
sia( interimare. . 

S'a luat apoi in alscuile -.ftU' 
alia biciclişJîlor.care c:rc1/~ 
seara flr~ .(~r:urJ .$.1. chi'ar ce trc 
'loare. ' 
Tov. 01ga 'Antonescu -,I ·F. Gettz 
au cerut grabnica rezo'vare , 
ecesteJ probleme. S'au deci, 
s! se trntervrn~ ra 'Ch~$tura pO" 
11J1e1 pentru a se lu& m~suri im 
potriva bicld'fşt:~or care cucullf 
nereglementar. . _ o • 

S'a 'maT discufat pretul c!rntt 
'Care e fOSf fixat la preJur: pre~ 
n'larJ, iar d. P. Serban. d!recto· 
rul OficiulUI Economic, a răs
puns eli nu s'a trecut peste or9 
,urile oficid'e permise ~. 

Deasemenea. s'a ma I d'tSc,iţat 
'Situaţia magazinelor care (jir 
Hlbue m~rfurr pe puncJe, cel an 
du-se m~rifef!l _rr.lm~ru.ful. e';f;l~ 
tor magazine. 



• 

I4Mlo.t1". KeCU"!liJC,," ~e 
deo~upfL" .13"~gQ,,,tlZr: 

· ·SOFIA, 10. -- Bul6J.l'ia a tIimis Or 

&ud c"'~1t\e ta. a\!l-1. 
· 'fn c ... ri;ul zilei de O'1"i aU fost adus~ 
, tacuno~(;nţa pOli~ci dOUă Crime a1»~ 
> minnl::l~' Una eri inui:Jte de amia';i, 
, :le elit,: plznicul dela D"pou. care a 

observ.;Jt \~ngâ Mllia ferată TeIllŞ, ca
davrUl l:ir;ui nec"Jnos('\)( Comis'IrUl 
~ dep!3.sâr.du_se la falt: loeului. im.. 

· pPeună CU ml,'iiicLll leg~t. In cUfl.;1'11 
'('erct(;iriJor s'a shbilit (;(1 e vorba lIe 
:m necunoscut & că,'ui "cada .. ru pOartl 
Urmce Ula<! !nilltar tov.tuei de cutit, :ar 
. .spul e ,rart in mai multe lOcUri. Se 
~re<le că necunoscutUl a fos(omor!t 
in tron. f~fult si apoi arUncat dJ.n V~., 

Ion. " â ,,,fi il' 
A dClua .:::~im! li fOst' escoperU-ti- ·11 

gi ::\mLlÂ rând in pivt):"ta fo.sMUi Azil 
pentru copii e fost. at~coperit eoadav
rUJ \lnui necUnoscUt ne :drsil mij!o
c.it. Victima aVea Illâirrile fi picioarele 
~gilte. jilţ c;.apul spart în mai multe 
lotm;i. :Asupra ea"da'lruI.ll nu s'a găsit 
ni" un act saU <>bied ac 'Valoare. Din 
e:t;tminarea medjcal1 r~ultl el victi_ 
ma a fost omoratA. inaiDte cU!Jlroa
Pe· ijoul s5ptlmâ~ -
.......... t ............... 1 

: J.p4~~ '" tJeU& [IL 
, p.ocLg.Que 

&2 

--------------------------------------~--_._~~.~ 

• 

S'a 'reaJizat un nou acord asupra prin~i· 
piilor economice ale tratatuiui cu Germania 

LONDRA, 10. - In şeCiînţa părărTi Saar-ului de Germania . ,întrebu1ntate pentru imPQXRW dt 
lor de eri seară, minlştr'ii de ax !ii un regim preferential pentru, a>limente În Germania,. . . 
terne au reailzat o nouc î:1t~e' Franta În co priveste Ruhrul cu ! ................ 'i." ..... ~ 
gere cu privire la prlnCipil!e e- Renanra~ d. ,Molotov prezen- . 
conomlte ale ţraţalliu"I' de pa" lân dL!t1 raport asupra ,rep~aJii ~ftI,(&lc. g.uv.e"""e" , 
ce cu Germania. In sensul unet chelueailor de ~cupalie din 6ue 
propuneri brrtanice aprobat~ Germania. a adus acuzati~ con.i 9 Q.fL 
de către d. Moloţov, In Germa'ducerii an&lo.arnerlcane a indn~ ,SOfIA, '10, """"" Guvernul liuţ, 
nîa se va.; inflînţa o agentur~ '~trici carbonifere din Germa.nia,., >2'ar sub conducerea dlui Gh. Dl .. 
princi'pală pentru import şi eXacuzând-o că nu Îllrrebuinte3lvă 'mitrcff si-a m-ezcntat eri seară 
porJ, Care să conţra"eze tOele 'tont", fondurile rezuliate în urma 'demisiia în COnform5.ufe cu DI'!e': 
operal(ull!e de această naţura. 'vinderii cărbunelui' în conformita :veder~e 'Ilouei cons~~ bu}ga • 
. In' ce priveşte împart"frea sar' 'te cu orevederrl:le luate de aliati re. La Sofila nu se COJ11elltead" 
'crOilor ocupatieî, minÎ'şhii de la P()(~ş.dam. Dele\!atul briltalllkl, v d ilsi 1 v • r", :i 
externe nu au reuşIţ sa ajunga 'si cel american au arătat că sn~ ,aceasta e.m ~ •. ,usa Zlare..., ar 
ta o tnJalegere. In timp ce d. I meIe incasall'e de Pe urma vânză )ă că to't d. Dimiitroff va fOr~ 
Bidalt't la cerut recunoaşterea ~ I rji cărbunelui din Ruhr au fost l 'no\ll Q'uvern· ...................................... 

p.tat:~ .s~e;l\atCL\. tf\eepa 
e~ t8 2.l.eum",""e 

BUCUREŞTl. 10. - Ministe
rul fLnlntelor 2: dispus C::J ulaI:. 
salariilor si pensiHnr să inc':'"anrl' 
la 18 Dece.lllvire a.c· in Într-:a(!' 
tari.' 
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