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Prin pdsma Unlli O(llrec[\r t', dor wde a
Venturi saU n Unei c.edllri in faţa n,.

'ae

,î

daU un fiof. ti.!

,Nimic nil mai pare bun sau' fru.
mos 1n tara ta. desi nimeni nU-l!
garanteaZă cI!. dinco;o, In altă par.
te 86U în altă ţară. a,r fi CU certitif4
dine ma.[ blnc. Dar răsboiele aU le..
gile lor dela care nu se abat nicio_
<Ită. Este Y!lrba de o stare Psihoid.
gică auorJnaiă creată de neajunsuri
~pa.inlA sI Tf11lentă•. Suflet~le;· arte
care aU scăpat. aU sufcrit Un iOC
din ('are Ieven~re8 nu e~t(: prea, uŞOaru. Fenomenul este CU totul ge.
neral şi el 11I~ trebue J'riv:t numai

~ Dar el ~oţi, cop(fşi mam~cui

)'ămân când orice efort. ar fa
·ce - nu mai pot rez lsta frigu·
'luÎ, 'foamei şi m rzeriei? O tn!re
bare rnutÎl~ lIstăzi Inutilă Hind
~~ r~spunsul @ un~l singu'r, lu'
minos şf cCJlld ,ca rnima noas:tr~
~e membri a-l unei, sodetăt! d.Lr.
tare a disp~ru! pentru vecie egOismul, d rspretuI ş( ura,
Sunt 'ai noştri copilr, ai noştri
er tuturor, Ca ŞI mamele care
rau adus 'pe lume,dar pe care
preui vietH le'e Înfrânt înalnJe
a-i, fi v~zut mari, cu ros rurile
lor.
Nu'i pUjelTl îăsa la margInea
v1eţ'ff, ceet) ce de ;altfel este şi
paradoxal, fiindcă er sunt vraţa,
~'îftoru', ]llme8 mai bună şi mal
dreapfă pe care o ,făurim cu sa
crificrcWe şI străd~nia noastri:Î.
, Să vedem fn copiH noştri cela
te nOI arc fost sau - ca să fim
sinceri - ceea ce nOI nu am
fost. Ahdcli de Toplli săraci 'lf
generaţ:ei
nOastre şi ai ceior
afnafntea nOastră nu s'a ocupa:
n rmeni. d!n contră - au ' fost
ttrfvif! sub ~~văI\Jgul ajspreJulli:
,fr al indiferentei. De aceea au
~rescut s('rfşrjnd efîn dinti. orbe
. (:~ind intr'o glOată
devorat~
efe egoism
Interese propi it
, O, viaţa I&ceea ca un anlfltea
~ru. pe e .cărui scenă se perin'
,dau pe rând parJldele mO$îe'
reşţÎ, crocoeşJi, in timp ce' in
:rândurile
de spectatorI , minut!'
,
,
os gradate. luau loc odraslelelui papa ŞI maman,.. Undeva !a
periferf9, departe de orfce 're'
flector,chitci1, 1n ·$ăr~cre şi dIS'
prat fşl strângeau pruncH cel
'ee aduceaumlresul reav~n al
~razdel şţ 8! sgurei unde tru.
deau pănn!ÎÎ Jor.
Şi 'cSJi, cât de multI, n'au ră'
mas cu totu! 1n afara ace!'l,ul
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Organizatia JOINT-ului din Ungaria:
a fost dzsfiintata

Pearioadele postbelice au cOnstitUit
in permanentă, o ~rsă nelimitatA
pEntru btrourile de emigranti Crâll
cenele dispute UIl1.auDe. devast~ilc SU
ferinţele. nelinişti le sufleteşti. precum f,ii liPsa UDl!i certitudinia mate.riale sau spirituale după aceste oda
clisme care distrug Ia fel de perfect
betonul cn şi substaJlfele gingnşo ale

'ea doar va mai putea pOJ0!î
ltan!Qui~'jrul nMt-e foame",
Şi
,'tând intr'o ZI. frântă 1de oste'
:neală şî toarne iea insăşi, le imparţs ultima bucătîdi de pârne
('Copîfî o 1nkreabă \ lngri]ora-Jf:
~ dar 1ia. mamă lis ce· ţI-a
'mai r~mas?; ....... Ea ee răspunde
!Benină:
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MIRAJUL.... BUDAPESTEI A PIERIT!

Este o pc.wesie cu \:) mamă
~are "S~rac~ şr /tare. năcăjitl!i, ca~
te se trud~,şte amarnic sll-şl
~rească pruncii. Sunt mulJi ~ănăto$î şI :viol, ,1 fll!imânzf l
:mimânz' de·ar mânca ŞI lemne,
,~ar nicI :de acestea nu &u. Bia
,,:

ta

ABONAME~

ZIAR DE,INr'ORiVlAŢIE ŞI LJPfA SlCiALlSrA
--'

nOr iPotetice Pro i1 is;uni De imbogă
Aceste perioade de după răg_
bOju nu dau nastere niCi 1.1 cow.boy
şi rdci la gan~s.ietl. DaU n:lstcre. p:ir
~i .sImplU, la enlJ:.~'ranţi Adică)a
fer: ci ti, Ia, vllntură lume, Care tn
majoritatea Jor ajung. pună la sfîrşit, nişte csândiţi ai tnt'!! et:.I~(ităU
nes:tul'e saU ai Unor frGnt i -re (are
ţin:-e

r.,

il ",tfuză sau Primesc dt:pă nec"s'.
Il!t4. s(an<lJrd~l do; mUncă SaU tr,ni

I

şi gre ~tll, ~ In rr I d CUI ~ '! rnntls
mul este Un haim::tn~Iâ~ CU aspe~t
romanljc dar cu realit1iţi atât de bru
t.!e ln\·.tt ţLţiui sUnt Deda Care fac
fată. cUrs~i în care se arllr]('ă ent'l

irit

7Jiaşti !ji,

n$ivi

DELA BUDAPESTA
E SIMPLU."
In afară de VOrba cei,a, falitii
nostri, ntai avem şi
emigranti;
noştri· Am avut întotdeauna căci nimeni nu-i contestă româ
JIUlui spiritul de aventură ~ dar
parcă niciodată ca acum. Un te1
de delir al plecării, o nostaTeu; a
orizonturi/ar n0uj şi IlecunoScu.
te. o tentatie sore nou si u1( ceva,
li pus stâ1Jânire pe multi dintre
aCi ia care confundă, uşor. visul
Cll realitatea. Şi cum româniI.
~11!lt cam visători din fi'T(J'si 'cum
l'flslmiul prin care am trecat n'a
fOst de~oc uMr, aceste minti si
sllflete
Q.!' l'.edat.- _mirajelpl',
.emJ-.
--'--4JIP
_ •. _.

--------------------------~
erăn'i. Exodul a înceout mai de~

evreilor - ,La
răsvândif;
mult. în diferite rate si proPor- dela centrala New Y orkului sn
ţit. fără ca aceste, initial. să dea 'cursale mai vrin toate cavitalele,
imlJrrsia unor emierări masive.
ţ:on~iflcntl!lui. Cea mai aproTJiattJ
Un trecut de spaima si teroare, D~n.tru amatorii de depiir(ărl ai 1
la care s'a adăuf!at lin c,âncent,m~ noastre era desieur Buda.
răsboill' au determinaţ aceasta. 'pesfa. De atunci, grardtele de:
iSbl1('Jlire a disperării în afara vest ale României. cunosc. o
hotarelor tărU noastre· Povestea ţlf1uenfă exagerată d2 oameni
are un i')toric cunoscut. Mai în
'care VOr cu orice chip să 'Dlec~
t!Îi ('âtiva tineri căutând să (rea 'In afarel de populatia evreascdJ 1
că fraudulos frontlera. Până aici al cărei trecut de ostracizare si
nimic anormal. S'a înt{tIr:vlat st ,chiar desfiinfare îl
cunoaştem
mai nainte. când filmele luJ CJark cu toţii. o sumedenie de încurcă
Gable sau .Iames Cagney - atât lume. de vaf!abonzi si
aventt"
de reuşiti că eroi ai ganrsteris
rieri s'au adăUf!at lunJ!U1ui. mul~
mului --..: atrăpea u ia o fată mor Drea lunf!lIJl1i convoiu al ecelol'tJ
bonă tineri din· toate colturile care se infJhesuiau la Curtici.. N4
'~p(jmântlllUisDre sffârie norii New dlac tarI Va7ea fut Mihai pentru'
Yorkllllli unde, desÎf!ur. mai ales a inşelo vigilentai grănicerilor. ,
când nfi în vai si visezi. vei . Gospodăril întregi ' părăsite. :
J!r1Si dolari pe străzi si glOrie 'sau vândute I avuiuri fnsemna(,;
imediat cum 'dai la stâJ1ga·..
transformate in doTari, erau orB
Dar intâTltplarea a căpătat pro tul unOr sacrificii care trebuiau
Dorm si iată că am aiuns în fala ~t'1 ducă ne emi(1ranti până la
'fenmnennlll i de care vorbeam. Budapesta,
j oin-tu1, doar, SIJ
Pomzratia evreiască, ler0rizată
afla. acolo si de acolo. totul este
'de un trecut apropiat. plin de !!,imolll· Câteva ore până la Vicsuferinte si masacre. a fost aceia· na nllmai si de acolO nu mal
'care (J dat semnalul exodului· este murt si încep să se profilet;ăutând sit vină în aillforul a- ze Alpii, Din Italia, această acfna
cestei TJofJlz1atii evreesti
Euro- lă E 1doradl1 a sperantelor. voti
pd, atât de crunt lovitit de le rL- să în ee vi să ale f!i:
Ar (!entinfP
le rasiale si de barbaria
lInor Australia, Amer1·ca~ Palestina.
conducăifori it<feudaf i ideo1oeieiAfrica de Sud si atmea
alte
Ber1i!1ulai, Joint-ul - Orf!aniza- emi'Sfere si meridiane care t~
'tia inţernatională ventru aiutora Mteaotă cu bratele deschise- ••

rea
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Magnetul JOIN'l'-utui
s~ şi-a realizeze, prin mon'::~$}
'SeriozitatE'. Ia noi in Iară.
Dar Jointui, combinat cu 150-,
semnata, <Il acelOra care VOt Să aJnll- dapesta era un magnet irezist,re cu spinarea culcar.l sQar'~1t Neapli- bil. Pericoluf, pentru aceast3 va
lului SJa!l să se plilllOe 010 pAIărla p'~ , ritabnă elmetă a ilUZiilor, !nce~
sp rân cea ql! ea J~dn Oabio, Pe siruzC pea dela gr,'nifa noaslr~ şi sfâf6
le Înguste ale blvnt;Ţ:la"t!'.:ru/Bl Este $ea pe str~;j]e frumoasei capr
inutil să ne ll1t1Î duce n ami'l~e cli a"e- tale m3ghiare De acolo, de du
file sali gospodăriile transformate in p~ a bodegă, se spunea Că-şi
dolari ~'('nlru drum aU luat Cd:ca btl făcea apariflao maşină indip~
zu nr{'lor UnOr .,ghi7ii'· fără <1e sCrUp~!- toare Şi eh<gantă. iti 'prezen!&~
nişte acte fO("tţe aproxlmaHve
le, care au şt:ut :să PrOfite de ll:l~VI_ ,i pesta dcu~ ere erai tn ora.
t;2tea ~: $peraJW'!~ a mj de inşi,'
lUI lUi Johan Straus,s, fn earEf.
la ur. mCIT}~nt d;;:;i oraşe!e Ora. 'dadi srsi sentimental, putel'l~
fredonarea "DlIn~rt4
dea" Satu Mal e, Arad ŞI liml~ s! Tnc9pi
Aibastre", tnc!ntat de reuşltli.'
şoara ~i îr. parte
si'~uatia
este identic{. Şi astăzi - erau Vlsu~B'!e9ţa Ind a (ual . acum
llxite de CI' eştI .,dlspsrados" sfAlşiJ .. 'cint, tii il hotări1
Care căutau c feriCire prob;ema t:,~sllifllJeJ. luc~ttale budapesta
JUd. ,În ,eltZi p"8rte ,fără a căuta
_,:(C".D)inuare 1- pag. ~l!
BUdapesta se tran.;,f.l;mase lnfc'o
M~ a. i,o-riliIOr ŞI l,ers~c~t&~'!Or. Ace
st::Ha li se adăuga cohorta, nu nein-
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CALFA morar nedlsătorit, caut!
POSt serviciu evenJua1 In Rro
,vinele. Adrese la ziar. '
WNI>)..RARE A ft v4ruarea cos

Măr!$tt

strada

DE VÂNZARe sufragerie
~dres.i:

prima
dormi'tor de nuc.

Doeunna

Baiaşa.
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Repr. la 3~.

,Cinema UltANlll·>
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ootr!va ceiorfulltffi d()1lli S'Nil eDrls
m~ndate de unnărire.·.
.
Va!\i1e Popa! a mai să"vârsit o
,
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La orele: 3. ".30, 6, 1.30 ş( 9
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Cercct?'irHe sunt în curs.

tabridlor de bomboan~.
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Repr.:i3, S, 7 şi 9. Matrnell 11.3C

AZI. Jlagărul mondla~ pIesa după renumita ptes~ a
ŞTEFAN :ilWEIG, cu .Marcele

A. M O K
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Arz4 Sâmbitl e Deeemvrie la Or~le 15 şi Duminecă 7 D~cemvrie la ore
le 15.30 se .,. ~făşJra pe scen" Tea
trulul Comunal marea l,arad! a artiŞ.
, viOI' organizati de către si ndica tul de

".arti6ti.
~ scriitOri.
.Va fi ziariŞ\t
un s,PeCtaco1 de artli. şi frwn~

,cum nU s'" vAzut in Arad, la cate î~i
' . L :fo;c da cODCU1'SUl tob aT:L.iŞ~ij Aradjlui

Gj: b. Rorand..
1

..

I

La orele 3. 5 Şl "

Alt. filmul ,are va fi evenImentul .!pt~mAnfî:)
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1eltfon 29-76Ld
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Jukljrnoff

4

măcelari,

'rari, brutari. siionari si de'POZi'tele de Vinuri că se·.,wi tine o
adunare !re[lerală care va fi in
lnteresu1 muncitorit!or din acest.a
branse. în zina de 8 Decemvrie
a.c· orele 4.30 du:p~ masă in sa'laJ restaurantul Dacia. Prarenta'
obt~Q'atot1e~
.

"Lacul Lebedelor" si "Frumoasa
'I·saicovskv

adormit~". I\fuz1ca. de

_

repede a

IOan Gt.:.ghardt de 59 aui. a~rl~
cultur. In urma rănllor suferite
Gephardt dună un sfert de oră
a încetat din v:iată. 'Jandannii
dephls§ ndu-'se la fata locului. au
stabilit că nenorocirea s'a îrtâm
dat din caUZa neQ'lfjentei lui
Pavict. caer a si fOst retinut· -

~epTezenta\j1

~"I

.

f-

AlEN1IUNE' I

~ .. ~

Pe

Arad· - O gravă nenorooi~
s'a întâmola:t Joi în comuna 010
q'ovat. când ala1tăerl pe ]a orele
18. locuitorul Ioan Pavici d~n
acea colll.ună. mer2'ânJ cu cărut .
SINDICAT~ ;ALIM:EN-~
ta cu doui cai si. mânându-J Drea 'TAR ARAD. aduce la cunostin-,

ATENTIlJ:'\aE: Dum'nedi repr. tncep \a; .11.30, 3,4.30,6,7.30 fI 9.
iWiZL
_
w
cu,

ar

-

dId~ t;.to.g.o.KQţ

rUbitii

tânării născuti în 1929~

'deteni. sunt Invitatl a se orezen·''''''' ',_ t
tai la PrefeotlUra tJud • Arad, C3I
meu 18 vână cel mai târzliu îil
.
ziua de 10 Decembrie 1947. în
vederea reca1cuJ1îrU pensiLlor.·
.aducând cu dânw. ·următoare11e
acte: 1· Deciziunea orin care
s' a stabiil1t pensia la vilduve, si
Aledziunea prin care s'a stabilit
Densia sotu,lui. 2. Certificatul d(i
~ud~ a sotulu.i~ .;. Livretul d.,;
»ensie.

faptă infaIDaniră. S~ anuxm::;:' A:.

nouă:

străbSJute de văpaur

Aventuri .pasionate, , rlis.coI)toare,

- .Toti

raza Com1sari31tu11J!i III ~1;
fOst II. si Murese1 să se P remÎn te
J.a Comisari<ttUl Circ· III Piliţte
m iecare zi între orele 11-1.

O.O.OM'OIO.OIOIOIO,l'

în noapte

Impuşcături

~

'de unde comisarul Gombos a:
foot încredJntat cu cercetarea
caguluj. Acesta dună o muncă
'de câ1eva: ~plrămânâ a reuşit să
'retin! pe unul dintre cel trei (le.

JOHN WAYNE si ELLA RAINES
lntt'un ll!m' (te- CoW"Boy cu O lezli abi-olut

~

'Fcventll $1 eJlume pe Gavri!ă Sa , '-' PENTRU PENSIONARII
du. care a tj fOst audial !bar înt JUDETENI. Toti oensÎonarii ju

aa. . -LAiI&Z
S, Z şi ~ fix.

ti

..... ................

Reg. Ei Voluntari

mentul a reclamat cazul poJJfeL

-

Ai

~~.~0~

In cursul lunei Octomvrie Var- făcut 'curte femem PaiUl!na SC1!
Slile Pooa" fost olutonier maior• fut din ~:tlr. florilor 12. cu caro
Constantin GIizorie si Gavri:lâ a voit s& se c,ăsăiorască· - Inl
Sudu, toti din Siria s'au prezen cursul lunej Octomvrie. făcâ~
tat la Rez. 6 Voluntari d1n A~ du..i. o vjzită. nu a ~ă~o aca
1\';td. propunând să aproviziooe""
~ sl-a insusit rufărie Şi diferite .
'ze regimentul cu a1~nente. Pro- tafne în valoare de 40.000 lei.'
ounerea lor a fost accepttă in- Victima a reclamat caz.ru. 00l1·1
Cheindu-se si o convent1ie în a- tiel. astfel că si atest caz e inj
'cest S(;'DS. iar cei trei au si' Pri- cercetarea co~itre.i, ~
mit un avans de 160.000 lei. în . . .++ţ ••••••••••••••••••••~
contul cărora au si livrat alâmen
te În valOare de auroape 80.00..0
'Jei DuDă acea&ta.. cei tn-ei
au
'disD.ărut cu restul de ban}.. Regrl""

Lacrimi -.,de Tiganci

•• w'.

I

Prinderea unul escroc care a:

,i

Repr. Ia 3. 4.30, 6, 7.30 şi 9.
•

...................

,f
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1

Mimster~ Finantelor va pune : Va fi v5(sat Integral 18 constl10 efspoziţia Ministerului de In fu:",e.
,
'.
'
GusJr1e şf CQmerţ un fond speAcJiunH.e fI mând capitalul ma!
~;a.l JOJal de 50 milioane lef pen
qazinelor de s-tat aparlîn sfatu-i
tru constltujrea caprtalurilor ma JUI ,fnu vor puţea fi gaj&te saui
1 gaz:nelor de stat; caplJa(ul fie1nstrălnate;
Jftlurile vo. ~putea
~ c~rei ,odet~tî m: va: pulea 'de- fi cu muiate. Ele nu suru purtă-păşi suma de 5 milioane lei şi
loare de divldende. '

,i

tn
centru de v8nzere. Adresa "a
zrat.

•

Monitorul OficIal de ala't~eTl
e publlcal deciziile Comiflier
mfnrstenale pentru redresarea
economleZi
stabilizaarea mo~
nel&ră prin care Ministerul rndl1strrei ,1 Comertulu! va putea
infiinta, cu aprobarea Consiliului de mî"iHrl, societăU anonimI
me de stat, evand ca obiect ex
portu.l şi importul Cle produse ,i
marfuri.
Aceste socIetăţi vor putea fa
'ce
opercojiuni de co:ectare.i
pre;tucrare a produselor şr măr'
furilor desţinale exporlU'ui pr€'Cum
desfacerea produselor
importate.
Societăţile vor putea 's~ con'"
,tracteze ,t Imprumuturi ne("esa'
re realizărif scopului lor socla.l.
cat pentlu finanţarea operaţi
unr10r de c.:cIectare. cumpâtare
prelucrare. etc.
'A doua de<.izie prevede că
5tatu} român pr n Ministerul In~
dUSUteî şi Comertului va putea
tnfrnJa lntr~Prinderi comerclaie
numIta ,.magazine de sţaf' tn
Bucureşti sau tn orice 8lt~ par
te a ţ!irfi pentru aproviz ol')area
.$.8 larla lflo.rşt poPula11sldvile
cu produse raţionate 'Sau nera·
}ionate '1ndus~iale sau atlmenta
re. Magazine!e vor funcJfona sub
forma desoo\et!ţf anonIme,'

,i

uzal. la

nr. 3.

ca:lţaţe şi

,

Infiintarea de soc iefăti anonime de stat
pentru import-export şi magazine de stat

Mica publicitate

~elor, j:attoenelor
comislonajul HACHER

iee_.~

a

artiştilor

~ anume: Horvat Et& KllsZegi lmrc.
Imre Maz;a, Nussbaum Marica. Auie
Lupescu. Duo VerOOaş, Lenart Belt !
Leuart Erlca. B:mklS Oh., POrsiIa, 19Q
roV, Popoviei Victor. pinter Eugen,
Weisner Joe, S:z:abo Andrll Il Trio Ei
blu.s".

Biletele la l,1AS8 teatrut.:al...

,.

l'
I

/
j
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POPCRUlUF
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e,

?

,

~m

T

-

)

c.ea. f\deu"",Q.ţ'
! p,o-"t)~,,-ete ~""natL 4' ;ug-CJ-&l-av me"-9- pe 4cet!"4 . C"""ZWa.Kţ'
pefl.tfLr.& .o,&o.tQ;
..... Instanta. de
l't<
I
'"-UIn
pă.eil
a

ae

~RAD

n~t

Eri dupl smiad. cu prileju'
tncheeril &ăp1!im8nii prfeteOiel
româncrjl'sc~18ve, populelfa Aradului a ţtrticipat la un marS
meetrng :c.:re ~ avut loc 1n fa-

.ta

Prrmt!ir el. .

•

Tito. drapele a'le l~rît vecine ,( prietene s'au tndrepl al
spre Prim~rîe, Tramvaele fnr
mos tmpodCl!le cu steguietere

lui

I

!UI vedn

Broz Ţito.

.....................................,...............•

'

Instalarea dlui prof. mibai Eliun In
postul de directOr la 1ie. moise nicoarii
nală a cuv6rt~r1î sale

Jor &1 Ilceuu~ "Moise Nicoar!"
numit to IN ul '(tlui prof. As~a·
niu Crişan. \tlecut la pensie,:
Cerem.:r.ia s'a desfl!'işura't suti

'do tnsp.

Ţ0Pi'lÎcea.rlu a definit rolul şr l~
porta,nla i colii in regimul Ce"
mocralîel populare şi a tndenr
nat elevii sii muncească pentru'
prez;denl{'J d-Iul Jnspeqto[ ge-. el fi folositcri colectivilăţîf. Dsa
r.eral ş·~t Ţop1iceanu del& regiU ! inche!at 'epOl, deGlarând pe<
nea Timijoare, 1n prezenţa ~lf d. nrof. Mi Pliun. instalat in pos
luror memltlOJ corpuluI thdac- ful de d;re<!or: al,trceu1ui. Moi.
:tic g!L Liceului,' cum ş( al elevUor se Nicoa-ră".
.din cursut &Ope[lor~
.
~ In continmlfe. au vorbit: eie·
. Primul care !8 luat 'cUv!nlU1 a \oul Mic;:oşî dIn el. VIII, aduc~nd
fost d. inipe'10r general Joph.
omag[i ac.bv;~ăUi d-lul drrec!or.
'ceanu. :cal~.ldup~ ce 8' erl5Jat
Ascaniu C(şan; elevul Come3
c a C I O . C ) l O l o . o a O I C · din ;cl, Viii. educând ur~rI nm...
A
' f U i drrector;
invăţătorul 5toÎan
Fabr4c z1e Unlte e . pe qazoase din pate, părinţilor; prof. Ioan
P. A·.sub l chidare . rad._ NICfU. 1n nlJrTie.e corpulu~ pro
CONVOCARE
.
1esoraI, ca~e a făcul e\oglul. fos
p ~' ...~<
: . c , tuluf d.irecţor ŞI 8 f:e1icilat
pe
- rm p:r:e~u:w convl?C~Ill: pe noul d!re-:tcr TncredlOtândLrl da
r.c:m actton~
00CJe.<:(~ t li<.l; intregul ~ţrljin 81. profesorilo:.
:ă caa~ ~nc: eai eX~l'3()~d~'Il:8
JUll'fmit a:J vorblt d-nH: praf. ,
J)ece-~brie
Or~:t: ~.
Ascaniu Crj~an. multumind pen·
miata in bi ui
. ctiU.· ~_ tru CUV! nle'e de omagiu r?stfţe
"rad str E~oo~~eN~
18 adresa d-se1e!şt expr1m.!\niwrm~toaie1e O di ede zi.
cu du-şi credil"la că noul direct?r, i
.' ,
r n.
• .'
prof. M, Peun se va bucura de
DeSClllde~ ,Adunării Gene sprijinul corpu:ui proiesoral, as~
,_ee _
<'.
".
fel c~ va adL'C'e o ;nou~ stră!IJ·
2. RaJWrlu4 IIChidaif:o~ ~ ~~ t.ire Ikeu!iJl şt prof. Mihai ?~;Jn
):!tivi.re la tennIPiltr'~ ~lCh~dariii noul directC1r, D--sa a avut cuvfn
~. dIStrLbuIr-ea. ave~et socic1Jătil ,. • te
sincer omagiu la adresa
, 3. Declderea ra.dlleiU ~tăt)'1 d-lui prof. A. CliŞan şi a col:&
r'Oe acthtne·.
•"
~'ilor, c~re eu salulaţ cu bucu" I
~ 4. Eventu~ vmnunen._
\ 'pe num:rea d-sale 1n acel pos~.
CcmIt.etul de lichidatori:
Cerem:mra s'a tncheiat p(il'l;
\1Jeleznai AllE!tlStin
~elsz losi' felicit~rile !l'1divldua1Cl 8dresat~
, Jichidator
lichida10r
de corp~ P' ofesoratnou!Ut dr
••••••••••••••••••••••••• ~ r e c t o r . '
~
<

f

_t
I

.

<,

1

'

J
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Vf947

16
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I
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ae

Ion care a ef~~ tă~erea la 10.~<
lei amtndi
"~

-

~

,
FORUM:
\
. •.,Cl5pit8nul Ki'ddl#~
.
~

ROYAl: ~ "Ş~Jital",

SAVOY: Ij,Amokf'~

Curs
de Şolarl
'Penru amatori ,t doamne

teore-tii! per<tru lichidarea

I

URANIA: :Jmpu'd~luriln noapte

situ~

tie! s.tudenţilor din ulltmU ani ai
~co&lei supetioare 'de iextÎle, A

ceşJi atuder:ţf
puteilu t

pote!'

vlt vechrulu r&gu~ement - s~
se 1nscrre 1n şcoal~ făr! exame
nuIl
b3c&laureat. Şcoala sl/
•
.- - - - - - - - - , - - - -.....- - - - - InscrierI ~ anii la 13 Oecemvrie
BUI.V. ELlSAuU Â n,o 26.

ae

saootaj ulu!, 5000

1et ern en<C1t.

ta

l(~

Ion Doman. comerehni de CCl:'~

ut covoare la\suprapre",
=- Leib Stetnheim, comerciant aiI!
Iloclitate 1 lun! tnclligo,lre coTect~OD" .
.,'
'.. .
..
13 fllrrdclt a vândut tntJ:c la sUpJ'l'"
Il Van

l ---

oe

i·..··...·····.··. . . . .

ce

a

aCICIOIOIO.CIC8Cu:nOIO.C:)80.cac.CJ.o.c.

• •

Spargerea caseI de ba nI dela moara
,din Sant~na,~Jn -Jata
tribunaluluI
. ' , .
•

ARAD,<'" Un int~~leasanf pr~ s'a.
I,a. sectia tl.a a TlibllD:tlUlui
Arad, M către completul dr, S\ltllti'l.
Beiu, prim procuror Sassu. ~refiar Ne
de1cul.
_
~
Pe b1nce acuzatlilor ~ afla Ştefan
Magj'hrOsl îfl vârstA de 53 ani din com
Şântat1la, care a tost C()n~natde cii
tr~ judeC1l.t<>rie la 3 aui tn~hi.,oare p~r.
tru sPl',rgerea unei C'9.Se de fie~.
F.aptel'! s'alt petrecut tn Urffi!itOarel(~

deshătut

Ir.(,ulpatul era angajat
la moa~a propr~etate.~ lUi H;~man şi
~onSorţjl din Santa<:na iD cahtata de

imprejudlri:

mecanic.
Proprietarul a 'descOperit în <dimt
neata de. 8 Octo~;tie 1946 cAnd a In
tra t in bil<oul mOrii că era sPartă, ~s..
sa de fier. iar 41 miliOane de let i::hsp5.

u ne e....
de bacalaureat

Min1$ieru: Educaliei NifJfonale a hot~rît s51nstitue o comlSle de' bacalaureat industtlait: ,i

contrBv.rtj~

-

...•.......
.••.......
a Ofi RAf E ................................ o..'
C11111' EMIT
. O S S·l
'W'"traord.-na· ră
e

~f

mo.t"clant. pentru

voare dtn AI'tld. 2 lUni "1chlsoarP. cel,
re c1torWI şi 10.000 lei aInf'nGI flind"jC
- d
i

1

,~RO: ',.[acrimi 'âe tiganci".;
'CORSO: ,~8alel:fno",

r-..
Ilie Urs, iin cOmllaua GhiOrdc. ,

O-sa a Suo;tniat di ambele po
po&re, cej1' roman şi cel ]ug05ia\l
merg l!s~i!iz{ De acelaşi drum
'de conso!ldare a re~imulut pd
pUlar, a păcfl Soi socr~lismulu~ Pret.
.
Poporul tOl'T'an ,tşY manifestă 'cLI
Cornel Chjş.eome':'ri'lDl ne fier!
ecest plilej soi'idarita1ea sa tri . de 1 lIDiA ·n{"llisOllre j)t'nfrtl tII. a vA"
luptă cu popc ruI Jrgosfaviel 'de! li d ;
obă 1 .
.
,,:
.
mocraţe alu! Ţito,
u o s
cu .sUPraPt ·t~
S'a dat apo' citire m. oţlun\!
~
sfmpatle :faţl!i
'ara vecina
.<
.
moUune 'care a fost lrlmis~ te' :
CONVOCARE,
gaţfel JUQC's1~'(.e (:fin Caprtal!':i,' ~ .... Toţt membrU PSD din ~ see->l
ţn ordne desuvarşltă, pOPUh7il s'a Jorul BUJae lunt convocaţi 58mo
lnd~h.t apoi sPre teatru' COmunal băt~ 6 ~
b'
t
7 \
UIde
tOl. Bli}lcf.~1nt Ion B r09tit ti
. . emrje, or~.e 1. ei
conferinţă a~!lPre armata jugoslav!
O Importani~ consfăţutrede F.I.
ha ~ra " fltătat \'!OnâiţI'lnite geele-. a.
U, M, care va avea loc 1n sela
(COntinuare !D PIIg. 4-al
cultureHi deGa indagrara.

<

s.

1

<

'crllerme tn baza cărora a test
propus d. PIOt. M. Păun pentru
;:.ostul de dtrec.tor. 'In partea UO

nunţat, eri la orele 12, a avui
Joc ceremclria
fnstalărit di.u'
MIhai Pi!i<Jo, 1n posNl de dlrec

.

•

CamenjtE( ai3 Mjcl:a('6,'1
luni tnc:hl'sOare corect io .1all penty\1
f.Jptut că' a <tAiat o vitlt, tar P.e lhvlJ\

'A ~uat apt:>r 'cuv'A'nlul a, TI"!,
Tănase, earedupa ce a arl:iţal
dI Jugos!8Via esle ast~zi OJar~ 1n CBre democraţia popuiaT~
~1"SOCT&1ismU! se tealrzeaz~ 1n
ritm accE"Ie-rat. a $ublTniat 'iupţa
pe care a aus'o Tn timpUl r~l-'
bOiuI\Jf atlh poporul
lugosfav
c!t şi malf?ş:vlul Tito. pentru a
elrbera Jara (fesuD cotropirea
naz Î9tli.
.

! iugoslav şi re mân aduceau' pe
I ele altă parte alte valuri de mUn

Dupli cum am 'a"

,i

Tribunal
judecat ş~ ~dam
pe Ilrml:toril sabotori alD. ora} •

i.udel:
pentru a ciduce prl'
- OIi.

tlosul de re(.unoşţlnţ~ legenda:
rulul lup.\~tor 'mareşalul' !o9rf

In acest scop, 1ncl!i i pe a o 1 dlori sore locul meetrnguluil
rele 4 d. a. coloane de munci ! penţru <!a-şI manfes.t so:idarit&.
lon purtând portre1ul mareşalu, lea cu lupia şî munca poporlf

'ARAD. -

,>'.!tl~'i (le

lângă

<

'd

perioar~ de tex~!e devenin
faeullaţe şr '&liberând diplome

'tie ~kenJă. :aceesta nu se tace
'decât 9'V!nd la pazi:i 'bacat~u-,

'reatul.

.1

Data examenului extraordlna,

'de bacalaute8t ,'" flXalt pen~ru
riua 'de! 3 Ianuarie 1948 şi ia~'
teasta ses,iune "u se pot "re"
~entc:r c:iec8t st1JdenlH şcoalet tU
perloar. de

'exule.

'

I

• •

ruser'. <
.,
_, __.<_ ,
•
Cazul 6 fost rEdamaf imedia~ jail~
darmeriei de undo seful pOsh~ s'.
depl~sat la fata loculUi şi dupA ind:Cd
finnt M mai mUlte bănueli a eonsmte.t
că aut0l'U\ gpagerii nu poate fi altul
decât Ştefan MagnrOsi CU atât mai
mult cU cât !n birOU s'a găsit un ckIş",'
fe de fier, prOp:d~atea numitulut.
In curjUl cereet~rUor, bltnuitU!. nU Il
recunoscut fapta, ins! a'UtoriUi1ile ...
prOCUrat PrObe suficiente care au do..
vedit vinovăţia lut Magy~trosi. Dup.
Incheierea ce~eet!trilor. rlufăt'ătOrt11 •
fOgt 1rimi.s la Parchet unde a fo!f dC"ll
Pus.
•
. .
','
• In ziua ne 5 Iuli~ ~!147~ Pr~ t'echt..
zttofiu el • fogt friltlls f:1I }ll.)ecatl.
iar judecătOria t-a ~lisit ~ovat şI 1-&<

COndamnat. La 3 anl s:nchl$Olt'e COreO"
ţiC'1la1â,

10 milioane tei am.:ndă, ob1.gândtt-l M ptl1t~~c5 ei 60 mlliO"inf1

~păgubirt

dV1l<\

.. ~f_ ...I.. <'
~....

",,'

c,

eon(ia.mntltuI a fAcut t\~et ,1,"IibU...'
na.lul a <fesbl1fn! cazUl en !!l.a1Dt e el.
-t-

,.<

•

An fOsf ascUltaU llQ acest prUej eolll
experti CU Prl:Tire la o1eşt~te 'l~t. dd
ace,ştia au cOnstafu!f ci DU se. putea
t1i.4a cassa de ba.ni 'dU aC~ 'chşte.. eli

tare Insi a ftlcuf mai mllTte găUri,

Deasentene-a aU mai rosi ...:J.dlatl ~
martOri ear. de~mea~. an depus ~&aratii 1cdefa...oar~1 inculpailn,1
'
P~tI1i ,ompieclaiea<-pro~lor ti ••
dOUl

âierea nouilor mariori; desbatertJ.e-.
, L a K Oy AL REPREZ.< 3 4 30 6 7 30 Ai 9 1 fost
amAnat· pentrU lllla.e 19 ~"1
~~~~'"'!'-_.~~&I~--l-a.-O-R_El-E_:.~::..:;.,~:;,..·~~...';;....-."""t~!:-·~:.--_v--_;;:<~~ c:t.mfr!t.,' , 'OII!!
lII!S....
' _______ ~ ~_

_~
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. ... ~,

~

~
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__ _ .... _-"'.-.,..

ţ

}_ le' fTr~

\
194
~
1,
DUMINECA '7 DECeMB.
\

I

l

"'::;t)

P.o.ţ1()'Q"'(l~e ,.. o.m.CÎI\ fi. ju9o.~2av. ftl.e\g. pe aceia,
d\Ufft. alt păGil
,c,~
(Urm-'lr~ din pEg. 3-8)' ". ";-J'.>

l'ICllPe

ue neivvi1"~. în (~ar.! s'a u:i"srut

această ar1il>ljă, C",

un sUlI 101 al VOinpc-parU'UI de a lttp~a îffi')J[r!va c-)~H,pitorWr IlJzlsti ;i )'cntru iO;!~Pell_

t'j

'J~r.tlL ONtoiUI 3 flicut UII m"glstral
fldret 1hareşa!u!ui T4lo, t '(\lan' In e
tlder.lă caracterul l!Jpter .. ~ rshr. ~l a-

tL'oei, îD timpul II Lbo!Ului. ~t esF\zI,
'. IOtl'llp i!f; pace ",·u.tii urn e(\' " R
I rt.bliClj~t d. cO', ~U(rIC"lnU -., p$te
o
i.Je"ărată arlr.<ltă "pLpo... .:;ui J1ăsC't.: 1
d,n S<lfCrIT,te~e şi vict)r:i~.: 1lJtrt"suluj

,opor fugod..,y.
: După înch~trea 'UJ!trJ:lt~i

a

oe

tlrm."t

Un prc.gram muzica; c:xec..:tat
către
!olnfara ccgjmca';':!'!i 6
)'Urtat
pre('uru si de ansam~::ll. nrfj~tlr oI sSt
Mor din COlllll'lla Sâllpdt U sil.rbe$c.

,.,f.

:l} o,,,\t€e ,"""cito.~tto.'"
C\ădOKL

P~KttU p~pa-

'~u2 ;~J~$~av.

,

, Eri da Ccnsl1ru! Sindical iUde'
iean, mu,1ci!crimea din Arad a
prezenţat clnrur1.e pe care t ru:
dîtorH Ar-"du'ui le fac poporul,:!:
jugosavcu plIlejul săptămâml
i româno-jugos1ave. I!
,prretenîe
.Astfel munc.Uorimea
dela A~

De 6aulle, dictator· militar .al Frantei 1
Constatărlle
. PARIS. 6 . - D. DuJles, conSI~
fierul pOli1i c al generalu;ui Mar
sha4 a so!:it la Paris În drum
spre Washington unde urmează
să prez'nte " preşedin~e!Uj Truman îndorelile minisţrului de
externe pr;vitor la guvernul
Schum::ln Şi capacitatea acestu·
ia de a domina sHualia Clin
Franţa,
'
" Cercurile politIce arara cu a"
-eesţ p.~iIejt că lntrucât guvernul
Schuman nu va putea stăpe:nj si

lu i D :l.liles făcute 19. Palris
tUâfia creati'l de cei două m;lf~ sant de semnalatci:i cercu rne1

Oane greviş!=, Încrederea ameri capItaliste franceze atrîbue o)
can;Jor îl va fi retrasă şi diplo~
iSemnifîcaţie .mai mare "in!rev~)
mai:a amt-nlc,nă va încerca in-tieri. ce- d. Dulles o va avea cU
>

o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.OCO.OIO.O~O'~~
:i''- "

C~"ţz"'l"ţ!1 ta~ d~f1u.~a~ Jt·:tl Jt'l'a.l4K' . '
Mâine, Duminecă. la orele 10 i'
Toate organ:zafH;e fementn~,

dimineata, tov. deputat Mia. democrate sUnt rugate a-şi trl'
MARIAN va ţine În sala. ~DFRI
m île ~elegct€ cum Şi secreţar~
o importantti conferinlă,:
le responsabile. ,
.
\

.-m....... ..·......A.W.D·a.·. . .
~

oenera1ul de Gaulle, decât ce~
feia cu ido Schuman.
,>.

s:a:aiea gEneralului De Gaulle
CCi drcts-lor militar. Este Întere-

I

e=-.......................

......................

_B-Ma~·.·a~k~i

Setul controlor lilacarei dela Adminis"t~aJia Financiară acuz~t de bătae şi turti'
Scandalul din B:J. iev ,~:l'r.iul
Ara
~"d , -

Dragalina

'Iuca
sa sc!'oe ·d·ln ma;'inile b.ăt ă U
• ..·
__
sului controlor' Iesind in curte)
a început să strize după ajutC'r}
' Când s'au Drezeniat azentii let
fafa Jocului. dna Luca; i-a rUl!ati
să o Însotească în casă pentru I
a-si lua poseta care
rămăseSe.
acolo· Când a deschis DOSelt:az'--.
cu ~urDrindere a constatat ce i:i"
roseste suma de 13.280 leI pre,
~<H "'~'t'-~'H'*~"<i',;)-,<""""J-"+W~~~~~+&"i>"•••""""
.
ă
fO t ~,
cum SI o rctct· care au S !la..
u
s·i,:c as nr:1 d1ui controlor sef.,
OŞ'
Invitalt să mear\'!ift ~a chestur!1:
.
d· controlor Şef a luat la bătaie
(n~m"'·,t
- t'
1",
"" t
si Pc aQ"entul r.olitiei Urzkean u;
, " (1'n ,O.l~ 1"~) , , l (·Ct,UOI.
"r ncu~
re. S~::l avem ""r'
9 r
Dar s'a s~erşjll Vjaţa e a tu· ! jă de coCi!! Sunt atât de mual
Irrtâmplăţor 'se găsea in ac~
turcr. R~ i~tc'oa:ele bueuie' tie : săraci. sunt crfani şî bOlnavi,
moment in IccuÎnţă şi un aproO
a trăf îŞi \larse acum I'.lmm.l r /'). i Să ne ep'e(ărn cu grijă asu· dela secţîa II a Tribunalului _cu

U'n caz .leS]'t 'd i TI co- I '11M Lucarel.• mu t at ci e 'd Ot1.<1 Zl"1 C d e, ira ~ r.rHel'!cl un bust &1 mare . !nun sIa petrecut Joi dimineata I Ia Bucuresti Ia Arad, sir o doam
l
U
In C8sa din Bd. DratJ'aHna' 16, 1 ']~ă luca din Covăsint·
$alu lui Tit" jurnat in bronz,;; aPOi plugărimea 'din judeţ a pre < Pe Ia orele 11 politia ti fost in \
Ce ~~e întâmDlase? D. şef cOnzenlal numercase costume na', formată că În loctlinta' su&men- t 'trolor Macarei a făcut chef cu
turnat un !tob pământesc inţ[onaiă s'a orodus un scanda,! ana Luca, iar dimineata, aiundns ,~de două mâ'inî care se ~on~trl1 .. fiind .trimisi :a fata 10 , gând ~casă. din motive netIlIno~
fJtrâng frăţ€şte, s·imbolui Confe- cuIUl dO! 3Q"cnLl> aces~:a au d~t t Cl~!e ~ aH IUaJt la cc~rta si apoI
a Munc t1'1 d"n P?S t c con·ro
• 10 ru t f'InanG'ar
.
1on I 1a bvt'
der u""ţl'eJ' Gener"'le
'"'
a ~lle. CII ITreu a reUSI't dn:1
l"'

v

v

<l

v

r-omân'l" 'Ir,c''''orara o vl'trl'nă cU
..
...
SPflJ
şi ""drojdie; sectoru~
~ PCR olr.stalaţ'fe de sterUza-'
,eşi o trus~ medkaUt !TA un
album cu fctografîf, o fată do
masli. 12 selve~e, 6 $ţergare' şi
un drap~,\ FIFA dou~ costume
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