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~~J}ţ:,,:~FORlti.AŢlE ŞI LUPfA SJ':LALiSlA 
- FONDATOR: GIL VOŞTINAR' 

• 

'" ---

,:!):==;::~:::~: ! Va reusi d. Leon Dlum să formeze guvernul ~ 
QIli"i se:vor mtegra h~ nOUl P4 1'Wt ; el 
,11nicMuncitO~ca.ucetlteUinteresşj ;~". Ultimul act al '!Yuvernului Itamadier: mobili.' 
.1ihI bUCUrie ~pozitiWill. aouii pJ.a.tfo te. ~. 
:JZlC pubHcati i~ :date.: n - ~ zarea arrdatei contra gre V.i Ş tilor 
· i 111 prhMa ideologiei oetim că aoul 'f'" ARI '"" 2 P 'L, r . .. d " A d ' . ' 
· artid urmează fnv!jătUrUe max1.Cr '. P, ~, 1· "-" ~d~Htee re .t :.tur,]' ~u Quă mal putm decall . e ~ ,sl.:b .dr~oel un contingent C1e t~ 
,~taşi Marx . Len:u. Ca atare, e 'v.ubbei A fr~nc,ez.e. Vmcent ~u: i pb!C':f'llZ' deoarece depUtaţ'i d:n i z~rvIstl rare se aflau in conc~ 
. .1',' I 'd ':a, b ă' iD-' ,'I1ol, a: 1l1sarcma!c In cur~uJ z.Ue~ 1.M3da2"ascar .:sunt arestat}'. I <JIU. _ 
'; 1 Un partI. ~ "::0 ;ttifl ot ',de eri pe, Leon BIuJll cu forma" ~ Ob~e~'1a:~rlj de presă Inel nu ' IntretImp, valul de vreve oont~ 
,l e~1e adeV~te e., J r t ~ P;:,. 'rea: nouluI !rUvern francez. Pre- .eraiU bme ll1forID.aH aseară. a· 'nuă să ~e Îrtindă în Franta. Astl 
»>rului JllUDcltOr •. ac~a~ta făcândl..O ~ Jsedkltele ~ declarat că dată fi' SUDlC! posibilităţI,! 'll.nU.l guvern .. "fel Dluncitorii deJa căile ferak1 

· ,. dragOste ~oseM~ fatll de ~r!t fI ;':. nd .situatia actu.ală din Fmrvta i Bh~m. dAi"Jatec;e numerosi deDU~ 'u'n !\1arsilia au Întmt si ei 1.] 
,ppar. Partidul UllIC 11',. Tll .dWfe c... "llU Se Doate adm;tc o vacantâ. tatl ai M R P declarau că nu x' fi t' il bIt· 'e} un fI 'le . ...:, d' ,lt 'ţ , ..' l!revu. Jar mc 10nar' pu·~ 
i .si e de ŞoVlrls.m• m,Cl ~OSlr' cf

! jPrea :ndelunl!a~ă In ~vernare. I yor ~.1 .serve21~CC sub t eon Blu!Il din Pari~ înceo greva Luni. 
',l'a $BoU. natiuDI.COn,OClbU>arf';. . .1. f:~ In cursul ZJ1el de azl. LeotI' dar ve. de fl1ta pa'rre. Leon Blum ; Preşedjr.te-le Auriol a adresat 
loato parhd~~ I?lJJlCltore.ştJf. eJ ~ $fa. .Blum se ,va vrezenta tn fata I a admIS mandatul ,o.e01rece c!"~ p ,>~1 .. 1~~' rr-" : 
!pe ~za trăţie.i din~ too~t;e popo~I~ \Adunării NarQnale pellVru a ob~ I de că va obtine maJortital~ en;. ,e:l. nu:\." '. " ' 000. liITe~ 
!umu. adoptAnd _ldeoJOJ6,ia)tl~hd_, tine increde-rea În vederea fOr cesară. vl~h cerandu-je So4 .1,;: ," ·':tet~ 
~palei Pl'Oletan. , _, ~~. mărDt cabinetului. Pentr!1 aces~ ~ Ultimul aofl al vuvernulu! Ra:- ~e'~ +loiMi maj nresus ~ \..-. ;~2" .f 
f De a:tl parte esI(!l a ~cestîa:t'e ~ "iCOP el are nevoie de 308 vo· ~ m~dlcr a fost acela de al chema . ,~u ! ...; .. J ... ..:J.i.:.ă lucrul. 
lsaetăgăduit de a se pretinde membrilOr • .•. ' '!'!lI ... '. i A. 1 t lb 
,JlOujui partid 'Ilnio. s!i. :se supun! dec( 1'1" ortt ŞI rănl-- In cursu u u. 
,lliuni1or ce ge 'lOr lua dupA disoufiuni ... -,'" d" It't 1- .' , .... - ' 
~re. ~ cl~e matorftatea-wunt:rilOr . ~ rar lor .... i li a i a 

.. ,Disclplina~' PreCWD ,1 mUnca efeot,;vl. 
;~ se Va cere &:4 fll'car4 mt'mbrll. ' . R.OMA'~ 21. - In Jtat:a ae 
:,unt eondHiuni Ja fel 1n,dispensabik. Nord grevele au rerzbucnrt er; 
-Un membru Caro ~ face nimic in mIe J 'ita Ud;ne s'a Înregistrat o gre' 
'resul ideilor. cărora. afirma el, el es vă 'demonstratfvă, rn cursul ca 

'. In Apuiiaau /fost ucisa 3 per 
soane iar numerOase artele ră· 
nite cu prilejul crocnJr(o[ !intre 
grev1ştî Si Pollîie. 

"Si acT. t'n eorst.r1' e1oen!rtfdr'B IO$t1 

uCfs6 o persoanlS. 

"le devotat. nU poate rămâ.ne în cadre fera au fost devastate sedfila 
";Je. partldu:Ui El p<l!ate f<loe mai mult el dou~ ziare' de dreapta, 

la Sari s'a decretat greva ge 
nerar~ deasemenea la Lepce• 

Le. Lrvorno, marfnarr! unui va.~ 
american s'asolldarfzat cu mcf"I 
rfnariii fta.ient $[ au refuzat '~j 
descarce un cargobot. 

"fU decât bine rtmânând acOlO mac- •• ____ :am_IIall ________ N!N!diMlEB .. :!IIiI __ 3IIIi __ •• __ -=-____________ _ 

~:~~~htG:n!~;:';~:ISE VOR RIDICA BUNURILE IMOBILE 
~r:~I~f!~~a~u~r~~~iCELOR CE NU PLA1~ESC IA\POZITELE 
membrilor. trebuie sI fit' făcute tu ~a I 

, .jet 1Dcât si jmbunătătească. atât mtln" M~· \ -1 
,ca iudiVJ.duall1 a membrilor. dlt ŞI - Aiia iOrara.l aVangUri 3r (1 3:J;;;} , 1l1r ilor 

, ;lDunca organizatiilor de partid. 
t,Lupt~torii PtartidU:,uj Unic trehui~ 
'8Ifio legati permanent de messcle 

.rmuncitor~ti. îU mijlOCUl cărOra treoue 
".să trăiască. El trebue să fie îndrumă 

1OI'ii şi sfătuitorii accstO"ra• Este bi.ne 
, :lnte!e.s, Că Un membrU de partid. da.. 

el TI'C'IIl să te fOlositor int'.lr~lUI 00_ 

, :ttelle, trebue si tnsUşfQscii perfect ba 
28".c 'Invătăturilor marxiste şi lenj.niste 

. JutfeJ, uşOr se Ta puten ~ntâmplll. că 

, ta membru ignOrant al principiilor dl. 
. ~Uzitoare ale partidtt:ui. sÎi. Păşe..aISCă 
. ,pe că! gre$ite, :păgUbind, .i.ntdesele 01>_ 

.lte:i . muncitoreşti •. 
,;: Du partea cea mal frUmoasa: a Plat 
, I'orme.i după a noaţ,tr~ d,. .. _ ",te 3-

. ~ care se refe-ră la mot-ala membri 
, :lor Partid~Uj Fată de ~ ,.. bârf~3c 

f 
,ace.astl1 motai!, este bine si se şti·~ 

, ;c:11 adevărate mOralA prOIeta.r1 cere 
• ; I~ameni df: car"'cter. Plini de abnegafi~ 
J ,Lti d. lm.trese1e obşteşti Membrii 
,~PartiiJi.l1ll .unic In Orice imprejuraye 
, " P-.ebuie. si pUie mai Presus do Orice in 
! ;terose::e generale generale ale Partidu 
\~ şi ale popOrului mUncitoresc lii
,~Ad Ja o ~ Orice fnţere~ ~Ctll-
.. ti ~sonale . . . 

.~u_~. ~ p~ "'l. 
• 

. Zi.:IeIe trecute comIsia ministe
riaIă pentru nedre':)area econo
mică si stab'lizarea monetară a 
tinut O sedjntă în cursul căreia 
Ministru: de f;nante a propus si 
com\$unea a 3Qrohat că dacă 
1n decurs de 15 zile dup! avl'i
car.e,a secb.'stn.t1ui flscal nu se 
vor achita! iIDvoz.itele de. căi!~ 
ced intârzÎ ati,40să se nrocedeze ]a 

executarea s~lită orin ridicarea 
măriurilor si a oridiroT alte pro 
duse sau bunuri mohile. 

In lel[ătură cu pen~li!e lumii 
IOVR. comisiunel dat o decizie 
prin care se aro.tă că dat fIind 
că lucrărule de recalculare a pen 
siilor necesită un oarecare uimo. 
comîSliunea mnn steri:Jtă de re
dre~are economică a: hotărât sa 
vină in aiutorul imerliat al l'Um t1 

IOVR maiorânct avansurl'Ie 8I"'i 
suoraJ Densiilor. după cum :uJ"oI1 

. ( 

IDează:.t . 
Invalr:zizi grade "inferioare '10(1. 

Ia sută, ~ 
InvaI;.~iî 2"rade suoerioaer. 5q 

1& sut~. , 
Totoda,iă s·a insfitmit tin' tUm~ 

1:Jru unnând sl1 asivnre fonduril~ 
n~cesare anlkăr!I normelO1' ~ 
b:zlite nrin resPeCtiva deci~ ............ __ ...... __ .... ma ........ __ ~ ________________ .... __ .... __ __ 

Adunarea gellerală ONU incheie Marţi lucrările 
NEWYORK. 121. - \Adunarea I narea gener815 siS lşf poată li,. ~ probabil ro cursul z:liei ae lunţ 

~enera~ "I~atiunjlo.r Unite Tşt , 'n~ viifoarea şedlnt~ Tntr'o tara l' SOSirQ6 m:nrstrului de exter •· .. 
,"cheie MartI lucrările. Toate 1 -din Europa. ,... . ne francez ~S1;e probematlcâ. 
com(tetele şÎ-au tnche{at lucr~ ~. O. Marshal1 lIP]eca'E et1 'spre rn cazu~ .când d, Bldault nu v • 
rile cu excepţia coml teiului pen i londra pentru a participa la' tntra rn noul guvern. sau dac! 
tru Palestina şI comiteltulur1dic 'Conferrnţa m!niştrl]or de exter- criza de ţ;uvern nu va fi rezo1'" 
'd~u tn cursul zilei de aZt TşE ne care 'Se dschrde MarIt Ina· vată pân1!i MartI. ~ -", - . 
vor fnchere şI ele lucrăril-e. 'Co Jnta de plecare d-sa a avut o . Se anunt~ că F'ranta va cer. 
miţeţuI poiitrc şî-a tncheiat ra- convorb:re eu ipresed1.nte-'e Truc& Germania s.!i fie reorganlzl' 
portut. . -' man. Astăz. ci. Marshal este I t.!i pe sIstemul federatrv, T •• 

Tot :.rJ s'au aprobat che1tue' aşteptat ali $osească la Londra. \ Saarul s!j fie rncorcopat fn .'1' 
ICe suphm1!ntare pen.tru_ J~ct ad.u P. M,')lct ov y8 "sosi la .londra l lemlO. ecC?n~m_T~. oi F..rant!l!~ 
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).iBERT A rEA POPORU~.U'" 
._Aa2!WQjA~#tŞ&i-" 

INŞTII PlTARB 

Germania: nodul gordian al politicii europene Consulatul Genera1l URSS d 
orasul Clul adUce la C!woşlo.ntă 
;t:turor t1lsilor (lipoven:!l si ~ 
crail1e-n1, domkiliat! in jud. A' 
rad. Alba, Bihor. Brasov, Cluj 
Mureş, ,\12.rarnureş, Năsll.ud. O - 11. După "alta şi Potsdam 

tnc~ fn tImpul rfizbolllul. re' 
prezentanJii celor trei mari pu' 
1ert &supra dirora apas!i greur 
răzbOIuluI impotriva Germaniei 
l.Iu1nLfiat mai multe conferinte; 
care s~ stabrlească IInj~ de ur' 
mat fn privinta German'91. du' 
ptt infrangerea lui Hit"er fi a 

maşineÎ luf de r~zboiu. ............................ , 
Mica pnbl!citat,e 
CAUT oameni c!Tnstltf. sot " 10 

ţie, tineri şi capabili de ,mu~ 
că s! aib! capitat! cme,zeci 
mii iei. C&ŞtiQ bun şt asigu' 
rat. Adresa ]a ziar .. 

CAUT asociat cu capital seriOS. 
Adreso 10 ziar. .~ 

8UCĂTAR sau bucăIăreas~('caro 
,lj preia pe cont propriu bucă' 

t!lrla unUi lOCal bine. t!'l!Jp~u, 
'Adresa ]a zIar. ' 

COMERCIANT jânăl fnefa!eaa 
25 ani dlvorţ~'t •• ~vând T>ră~ 

·vM'e ş[ drclum~ tn provrn" 
Cle, doresc cunoştjnt~ cU 

'Oommşoar~ IU Ooamn5 tanăr~ 
. serioasă fi cu, sltuatfe cores' 

punzătoare. 'Ofertele la ziar 
~b :"Comerciant"~",. , 

Drntre acesle conferinţe cele tru Du:erl statuiazl!. Pe d§ o par- dorhed, Sihiu. Să1aL Soxne~ Sq:. 
mal importante au fost acelea te că <'.ces~e dt"snă\!Ubiri urmea' tu MatC', Trei Scaune> Târnava 
dela Yalta din Februarie 1945 .ză Sil fie olătite în natură. adică Mare. Târnava Mică. Turdat fV 
şi dela Potsdam din luiÎe 1945,d;n eelli[lametnu1 1ndustlriaJ. ex:s Q'ăras, Hunedoara si Ciuc, car 

AtuncI s'a stab~1't vljlorul sta tem cât si ,din producti,. curentă doresc să se întoarcă îD .oatTi 
fut politîc, econom;c şî soda', ~ Gl'nnanlei. ş! anume din llro' - în Uniunea SOVietică, - acei, 
al GermanieI de după rez':>ofU dUclkl- acelor ~zine care nu folo frrbue să se inreQ"istreze l;:~ ofI: 

Primul obiectiv pe care 11 UI ~esc productie! de răzb<>iu. te-rii Sectiei de Reuatrfere pân 
ml!ireau ce:e 3 puteri: UnIunea .t~oncomltent~ Î~~ domeniUl ~~. k 1a d~ta fie 15 De<:emvrie 194~' 
S'ov,eti~lS, Marea Brîtan'e ş! Sta l~ IC: se. produc CdEeva dţclara , Oftterft mlS mentionati vor V1 
tele Unite, a fost acela de a fa.- t~UnJ prin care &e arată eli.. mI ~17it eI~' n le l' 
ce rmposlb~~ orice aqreslUne I es:e vOrba de destO~br?rea Ger ' ~ oras e .. 1, comu e. A ce 
viitoare 'Venită din partea Ger' maniei, ci nUJn<l'j de a~~rarea ::' e!J pOpulate ~ln RomaDia tn ca 
maniei. In &Cest scOP. ~e pre' imwţriva oricărei a2'.esiuni y1]' re existA e"MlOt.lrl ma) mari de 
con iza demilitarizarea, det~sci· .toare. O Germanie unifwQ.tc ŞI I-:C. ~~teni orivinari din Ru.s:ft\ , 
zarea ŞI 'deslnduslrralizC\-rea Ger centrallza~ in mod ~tringent Ucra1na. . , 
maniei in ce priveşte industria aşa ~um ~ fo:st n!il1ă si În ţimoul Toti rusii ~'ucraineni. ca 
de r~zbolu Tn sceClaL Erau vI' dOm111~tte~, lUI Iit'Je.r. eS'~ ctecre. , i . '1 m • ' 
zate in primul rand marrJe trus ta ti' ca fiInd amenmtătoare ven" dm d ferIt..... otlVe. nu vor Dute 
tun . c& 1. G. FarbenlndustrJe, tr u ~t'trcaQ"a rur()n~.. să se lnS-::T1e la ofltertl sus m 
Krupp., Tie·ssen, şi Industriile de DW)ă cum se vede. a.."'ât Q(:or~ ti0nati. ·tJ.rebue sit se vrezinte 'Pe 
°le l. dul dela Yalta, c~t si cell cfela sonal oentru ~nre~'strare la 
; In ramura polrbdi se ra mă' Potsdam oferă primeiDii eficien- sulatul General URSS d1n o 
'SUTa f Judecărff Si condamnării!u te Dentru a preîm'§.m'[)na orice suJ elu] pânl1 It dat..t de J Ianu 
turor cr1minarlor de r~zbolu, a!!~iune din cartea Germanffej. ,de 1948.· 
in frunte cu conduditorii pot l

- A r 10' "t r ă 
'~icr fi mll'farl al Germaniei, in D IC3rea r m. l5plln Şf Lţer Consula;ful General URSS Sd\ 
I~tur&rea tuturor oamenilor po' 'a acestor aCQrdu~, ,00 un ~n 'află la adresa' Qrasul CLul st~:l ) care nu a fost nHClooată preck '. ~ 
lititt cu SI mpalU v~d{te nazISte 'de1!ttnit:ait. ar fII asi Q11ra t fărl fIr Moti1or Nr. 18 si oflmfşre in a 
ş( a Itvturor functionarilor care 'ddaIă nrincioiide care 'in mare dienHl zi~nfc afari\ de Dumh.ni~ 
'Se puseser~ voluntar 1_n sl~jba 'Darle, sunt opera f,nor snl1ite lu~ între orele 11 '-:]~., ' 
impenalrsml.(ui .",azrsf. minate. consllen:te.ge oerl'co1uf 

In aomeniut 'social, se preco -german si inTItiaie de vlitorut 
"'!za. exoroprterea marilor !lItJ_-, . • , 11-1ŞTIIN1.' ARI 
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DE V ĂNZARE una casă tn luru! 
v'aductului gara ICFR~ Aqr~sa 
la ziar. ~ , . ,. 

k cmemriil. 
.fund!î a ITchld~ri{ c.laser jun r Dar. ace-ste nrincfniiant foSt ClI 
'tflor şt desfIinţarea spiritului mf 'timnul uitate Şj aae5leoM au fost 
lilarist prusac. - 'In:'erore'foate cu totul altfel oecât 

t Consulatul General UR.SS _:~din] ~ :.' 
ora~ul CIui aduce la: cur1(}s(jlnt~-~'·: 

In . ce 'Pri'leSte arlmlnisitrareh la inceput. ba chiar s'a J>J'(IOOs 
GţrIDaniej. în vederea realizării modificarea lor. -

.............•.......... ~, 
Un frlm pentru toate varr.tele 

Ma~a!e PREMIU al Fe'tlva1uluf 
intemalfon&l dela Canne, 

al:estUt Dlan se cade de acord In ce constă aceste mod(ficlt-
ea GermanIa să fi! îmo~rtită tn Ti, vom ved.ea tntr-U1I număr vi! 
PWlru zone de QCuoatle si amf' '{Of. . 
me o zonă sovietică. una aJDeIi- '(V0m cot1!inua.)" FLOAREA DE PIATRA ~flă, una britanică ~ Uilll fran- .......................... , 

Minunea filmuluJ colorall 
,_ 'Alt la 
Forum tapr. le 3,5, ltl 2. 

ceză. S p. O R' T &Rbilindu-se cU31f1iutnu1 repa-
'raVilor De care Germania ur" 
mează s~ le plătească. cele oa-

I.A80 ..... 

i!.WI I IMI a .. , - m- J. te ." 

ChJa~na .iUf AL 
t 

FIPI 

fi =r MI 
za F1 = 
Repr. la orele 3, S. 1 şi 9 fI' 

Sala bIne tndHzit~. 

AZI, James I\fason In servicIu} lnt~ligence Service 
AVENTURA I SPIONAJ I DRAGOSTE I 

S'~U Ill'fALltIT NOllP'I"EA' 

I 9 

IT A a surclasat o echlpă 
an eXlstentă. 

După cum era de aşteptat şi 
tăr~ niCiun 'fet de emotie sau 
combin~ţfe, em a$teptat rezul
tatul matchului IT A-FC Ploeştt 
Ceea ce f4cuser~ ploeştentt Du 
minedl cu RATA din fTg.-Mureş 
8 fo9't departe, de e provoca 
alarma care se di!iduse ~a Arad 
1n leg!tur! ': cu matchui jucat 
eri. Cu un adversar mexistent. 
IT A 8 fost ca de oblcelu. De 
aceea rezultatul de: 11:0 (5~O) 
nu asurprrnl ti n!cJ nu trebue 
d 1surprind~. Dacă ar fffost un 
alt adversar, am mal fi putut 
vorbI, ,dar .şa .... 

Bine intetes că rta pr1n punc ie ______ m __ iil'i __ S'!\i __ M ____ = ______ .llW~_ri) tele rMrcate e reusit s~ ocupe 

- Mi 
(;- UUA~IA Sala bine tnc~lzjjă 

lne ma ,'( AZI premier61 Şlagăr. mondial, 
WARNER BROS prezint~ celebrUl roman alui JACK LONDON: 

. 'VASUL FANTOMA 
cu Edward G. Robinson, Ida Lupin1") 

, si John Garfield, 

locu: prtm Tn clasament. faPI 
'pentru Icare e muncit foaUi 10am 
na. Ceea 'ce nu Tnseamn~ eli nu 
va putea ff lurclasat~, Tnc5. de 
oarece camPIonatul de ~oamnă 
nu s/&19~mJnet 1ndi. ' 

Electr:c:a-GJo,la 3:2 l5:0). 
. la Timişo~ra '6'a lucat resfan' 

, t~ Dfvjzlef B tntre echpey_ de 
mat ~ &us ,1' v1etor{s ' a revent t 

ReQla lui M. CURTlZ. -I::assa deschls~ dela 
"-!~!9glt~7?Bjel'f?EJ . '.":tIWlfYfI!P t trt., 

orele 11. ) după cum era de aşteptat" e 
Me?~ ... • chipel tlmişorene. " 

tU~ll.ror basarabeni1or. si nOrd-bll ··r 
covmenilor domiciliati in iud 
Arad. Alha, Braşov. Bihor. 
Cluj, S1ila.j. Someş. Mures. Ma, 
ramurt..'g, Năs~ud, Odorhf\Î:. Si 
biu. Satu Mare, 11rei Scaune 
Târnava M~re' Târnava Micâ, 
Turda. făvljras, Hunedoara s 
C:uc_ .. cari din motive . ;"rl 
dent de yOintă n'au putut plec 
dup~ 28 IunIe 1940 in Basara 
bia si Bucovina de Nord si ca 
doresc sA se întoarcl to Datri 
acela urmeazA să se tn~strez 
la ofiteriij Sec~i de Repa.q1 
Până la data de 15 Decemvrl 
1947· 

OfIterii sus mentionartf vor 'vI:~ 
z'ia orasele si corywne1e dIn ~ . 
IIlânia.. în care eXlst!i. 2l'1l.l>lE"l 
mai mari oriv-inari din' Basara 
bia si Bncovina de N0ta. 

Toti cetătenÎi djn' Basarabi 
si Bncovina de Nord rari d1n .d 
ferite motive nu VOr Dutea Si»' .g 

însc~ la ofiterii SU3 JDenoona 
ti. trebue să se prezinte -~ 
nal pentru Înscrierr. la COllSWa. 
~'llI General URSS din oraşul 
C]ui. p!lnă la da1ia de f Ianuarie( 
1948. • . 
, la· inre21strate, f~a,re cad 
de familie trebue si Drerz.irrte tEl 
scris o exoP'- 1ti.e tt ('Auzelor ce; 
l-au tmpledic~t pe el ~ fa.miH~ 
.&1 se in:oarc! tn ootrle. 

Consulatul Qeneral URSS S$ 
află la aar~: orasul Chil str. ': 
MoWor Nr. 18 si .mi~e ~cl 
afar~ de ~~ni~ .. '.n~ :._~ 
,U-.ţ~ . 
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Femeile muncito::tre dăruesc 10 paturi 
Centrului de Ocrotire a Copilului 

NEBUNUh ••• 
Am SftUnaIat în ziarul nosfr~ 

de eri un ca- ciuda'tl: Vlo1br fQ1 
160,. posesor a 33.0 de napoleonl 
pe care i-a' ascuoo CU OOIlLPlicita! Impresionanta S{)JemD~tate de eri după' am iaz~ toa servitOOlt'f"t !.ale sub o c~ 
de norei la Oa1şa. fiincf descooe

M 
'rir ~i 1Hdecat de Curtea Crltrdn' 
11 rll'Tt Tirn.!şOOTa. il fost achitat 
. um~mile inforJnatiuni.pe car~ 
le deHnem arată că mlisura a~ 
:ehit~rii 9 fost tuat~ în urma fad 
,tUl~l că Vi~tl)r Pfi10p a p~ 
fat nn certIflcai .d,fn care ~ 

Femeile tnţele;S" mHi bine 'durerie 
cOPiilor, se spune şi pe drept CuVânt_ 
instjnctul de maml, sentimentUl carI 
t!ţll. al bi ne facerii Şi at aj utorului 
mai a]f>g fată de copiii orfani. de a_ 
ceia pe care nimeni nu.i mâ.ngâie, 
petrec;îndll_şi zlle1e in atmosfera 
cenuşie' " monotOnI a unUI orfelUlat 
pC! ca sentimentele nObile sLŞi gă
sească mereU Un 'I1rum sPre _tis-

facere. 

Aşa s'a !mâmp:at eri câ.,d. Unhl.. 
nea femeilQr muncttoare, harnica Or. 
g.onizatie femeninl!l a partidUlui sO. 
ctal-d~mOCrat ti. organiZat o fes tivi. 

tate <,U Pril~ju, donArii unui numar 
de 10 Paturi. Centrului de Ocrotire, 
a Copilll;lIi şI fmplrtire do daruri 
unui număr de" copii sAraci sau faml 
liilor impOVi!rate. 

' ..... -".~,-------------------_ ........... ~-
In sala de şedinfe a PSD Ol'g, Arod l11ici dintre mici ti-atJ citiPit po~j.ou_ 

s'au adUnat dIn toate co:iurile oraşu- rele cu t1mjd:J.tlltt. dUPI care tOT. Ra. 
lui, d!n toate fnbrlci:e, Inel dela Ore-le des Gheargl1e, responsbiIuJ PSD Pt~ 
4 copii tnsOi'ti de m~mole' lOr mulţi lângă UFM a IIrltat în cU',lrJte ca:de 
diDtre ei CU taţii risiPIti undeva pe misIunea femeii. lupt. care se duce, 
~e.m?'.:t de luptI.. . . -, astăZi tu fol0s1r1 CelOr ce muncesc. a 

M,ouţii cU V!ojciU1I(,'fi In PrivirIle pufem~tor muncitoare. f1iin~ă tOt ceea 
ţin adumbrite 'de tristeţea ~Psd pllr!n ~ eXlstll ,'. făoutnumaJ prin munci, 
tt·lui aşteptaa cU mtrare momentul ArMând rolu; partidu.luj unic. muncito 
c<lnd să se ~schidl1 festiVitatea. Si cesc c::are , lua fUnţll. tov. Redeş a 
dUPA intonarea •• tnternaffonalci··~ ~.,t sublinia! el acest eTeDlment "YB tnsem 

Angajam 2 

Distribui
tor de ziare 

ua:i:u 

.. libertate. Poporulll' .... 

MI JZ5 

Abonamente 
la 

na un paS hotărât tnainte pentru in. 
tl'0narca, unei tGC!etltl m..u. bune" 

O-sa a arătat apoi ci Unillnea 'teme 
110if mUncitoar. dia A~<J face cadou 
CentrUlUi de oe:rotire a c:opilur.Ui din 
AtD.d un au.:tlllr 'Ife 10 parur! il lmpaf 
te unul DumAr de 50 copIi &rurt<e Pe 
care femeile muncitoa're le_au, strADs 
fftJtrU cei liJ)9ifi şi nevOJe~:i. 

In l1ume'!e CentrulUi a dSPUDS a. 
Musca. mUltumind pentrU darUl f~CUt 
şI spunând că din ce:' 10 patUri se T'\ 

1ac,e un salOn care Va pUrta denu~_ 
rea de •• SalonUl UFM" pentru ca rn
totdeaUna să se cunoa$că faPtul ni U. 
nlunea femeijor MUncitoare nU a ui_ 

Monitorul Oficia.l 
Publicarea actelor pier
dute (buletin, livret, car .. 
te de lucru, etc.) Citaţii f 
bilanturi cu termen se jc,c'Olc,oIQ'O'O'~! 

primesc la 
RELL&N1.A 

birou ae Dubhcil&te 
ARAD. S'r. ~Em:neIOCU n'. 4 

Tel.: ,17-11. 
~------,-"""" .. _----_ ... I 
~--~--~--------ll) PAPETĂRIA En-gross 

ATLAS 
Arad. In. Gh. Lazăr nr. 4 j 

(VW6-YIl 'de ci'nema Uronia) 
Tel. 31-48, 

n 

I 

eteM{l 'fI,t\{fu().ll 1C1.fL 

P"tftl,{ Q. ,",ed(l~'e 
Mtnisterul Educatiei Naţionale 

tnfffnteaz~ cu TnceDere din lP 
nul acesta o medalie pentru e .. 
levit ca.e se dlstlnQ tn tnv6tă· 
tur~ cât şi În actMtatea extra' 
şcolar~, . 

Cet care vor obUl1e aseme
nea m.ijtdaJf vOr ff 8vantaJ51f la 
burse, plate taxelor ,i oblÎn~' 
reo locuri,lor În internat. 

tat pe CleI flrl dimiD. D-aa a arătll~ 
cll Centrul Va creste Pe orfan{ in ,pi.: 
ritUl zi;ei de Mâine, pentru a. f~ din 
el cetMenl iIJOrabJ]j li bUni lUptâtOri 
pentI'll o "iată mai ferldtl 

Tov. M,arta Weiszenpeck, t. num~l~ 
lJ FM .. ulul Il arătat eă pentru orga!1llza 
tia femenjnă ziUa de azi rePrezintă CI 

zi deosebită. deoarece din mUnOl'l tutu 
fOr şi din stTSdani!k tutUrOr a P:.ttut 
să aline cât-de_cAt sufellnţe'",-e celOr 
mlct şi S!nguri. 

A Urmat a~l tmpăriiroo <larurilO~, 
'!lUpi. care In sunetele cântecelor dt 
mUncă Ş\ 1'ictOrle, cei miQl tmPreun; 
CII mamele lOr s'au risipit la cltmlne'c 

tOr !D.depărtate. PAstrind ro suf'.tt a, 
mintf,rea acestei frumoase zJle oferit' 
de Uniunea femeilor muncitoare, 

··············~ .. ·····i 

~ nici mai multi, nel mai .. 
- că ..• este neliun. .. 
, Am llJ~t cunosttmtif (!e a~1 
,exDUcaVe toct1Y.,alj câlld riatru:l ce! 
afla suh tInar. si slmHtorl cuml 
6l1Jl1:e1Il Ia sur~rintele ome~l 
,ne. venea s11 retravem articolul 
I:mn eate ne exprimam 1nd'~~ 
r€'a fatli de hoUirârea Tribu'rtalli 
lui din TjIDişoaJ'a' Intradevlr~ 
locul unul bIet ,~:",rantit la" Oftli' 
nu este la PUŞcărie,. ci, lnlrun 
osofciu. ' 
. Intre timp~ fnsă. am socotit el 
este mat bln(t să intel'\'-enim 'Prf.~ 
PI\'sa la (!lrec'iune.a osP: .ciuluil. ! 

T>e-rit'rU a antica !~n trulţaltl~nt cât, 
inal1" omenesc fată ae bietlJ! neno: 

- SE ADUCE ta cunoştlOJa mcltJ car~ Qt" acum Jnair:te se 
publrcu' ur ca orele oficiale pt. va t)limba în bet'la crerrului. 
parttlculan la Bir. Judiciar din Ne-am srând:( "l dcsd.'dem sf. 
Ches,ura Arad. Tncep dimilleatao I!st~ (te sun~_criotre. . bJS-UI'nd: 
la orele 8.30-13"· .... 11 
, ,c~ in urma confisr!irj,[ CelOr ~3o; 
, - ~UDECĂTOR1A MIXTĂ a Ju naTl!)Teon:f. omut a r&m~s ~i ~ri' 
decat eri 1 procesul pazniculuI nâine. acum c§.n'j iarna ~al:e Ia! 
Petru Crr~an, care in 8.eara de 1 US~. lar În vederea (,"'rh'd'l.lJl'lultl1 

23 A,ug:Js,t 1947. rn callt~ht de să. ol'vanlzlm o serOl~., ale el.,) 
pazOIC Ja CFR. $l-a insuşlt ceva TUl fonduri să fie Cleţfi"ml1e alu. 
marfii. EI. a fost condamna! la 5 tor~rIi Întunecltulut la _ mjrf.e,' 
lun~ tnc~l,oate corectlona!6 cu (i"H' nu Şi la aur. . . _ , , , 
suspend""e" execut~rU sentln Da b' 1"~ (" ' 
ţel pe timp de 3 anL r· .. ne unu se uove!;a.tfe c~: 

o face numai oe net;unul .. fiind'" 
- SE ADUCE 10'9' cunoştinţa cii tn caz conl!iTt ar lTeoul sl1 .. !; 

memb'îlo, S'ndicatului Unit 81 vedelll alfltud tie a,'l nebun de1 
Munciţorilor drn ,Port şi Trans- stept al Ara~uIui: Dadv.. Cee'ii 
port, dl localul srndlcatul~1 'din ce ~!Iu sta În::âmp!p.t. D. PaJop ţp 
b-dul R~g,na Maria 15. sa mlt' cot1'Od .di este mai bine d. ~,tu 
laţ tn pleJa Luther 1. Ia mi136a de fUmmy. ' 

- , DELA AP~RAREA PATRIO Că,într
t

ad ev4r este ftenun'. na 
TlCĂ. CC'mfţeţul loca: "Pro Gre mai fncane mei o îndoillll a!l1I 
eia" jn"lt~ popu!atta Araduluf llloment CIiII a5a I-a c.ar:acterizat
la mare:e meeflnq Pro Grecia, Curtea ~rimln3.ll. car~ tonOa1!r 
,'a Pa!atlJi; CulĂ.ural. Sâmbătl!! 2Z nf'i DevălJ1a'nd care furi o t>âine 
Noembne a. c. Ia oree 17 pen.. ....... df" foame - la.an,Lde 'ile Dul 
tru a da I~murjri asupra luptel cărie- . . / " ..... .,~","":'. 
pentru '!Ibartate a i. poporului lAm Vrea: sl~1 astVltrlm '08' CV 
grec. Fi1l0D de În{re.ava nOlllStr' cocn.-: 

.....•••..•.•...•.....••. ~ Se vor adresa cet~teniior A~ oăr>llnire sI să ne eXDrm'ăIQ; Dra clclclo.clclCIClcl . 
radu lui tir,erU patr Ion QreCl. So tina scârba fată 'de Pewrsoana 
nla E:efteriade ti Adama-tlos fţoastr'- ci r.reu t. CU 'foaie fune C4aLu dQf\!S:Cl"e tel U 1- rAf, S.mt"""e tftt&l &1 tkl 

tJ\dal" eo '1 &\t!e ' UniUne. femeilOr IIlJIn"'toaro. orga 
i~lleazl iD Zlua ae 22 Noemvrte la Ore 191,8 
u 18 In lo<:alUl PSD d!n Arad str. Ho • MI r' t Ed N ' 
, il! b • 8 un trlgltor ceei .da atI n sţeru . ucatfer alionale 
, r eul a nv' LI ua ns ~ It I a dat o decîZ1unQ prin care 8· 
cara publi. ~te 1 ltaf ., i pa t· I lrllnteşJo luturor şcolilor secun~ 
;parte.,,!IMtatille se pot ;r(dtoa la. fie. I ·darG d!l semestrul I se inche1e 
~zJ, ".'i~ şedlUl, E,SD sir. lioa8 nr Ila '1 Marue 1948. 

t, , rn Ce prIveşte juc:rlrUe scrise 
u ••••••••••••••• ;· ..... ~ ele nu 19 vor da decât dup~ Va 

'canfa de Crklun ,f tn \ niciun 

C 1 N E AI.4 T O G R 1 F E ,~:~a~~tot avea loc: Inainte de. 

do! condudiiori al bngib:llor t1un.îJe f!i!1d. nu am reusit sA a-
de ,oe ale tineretului elen, re culDui!ăm ni~i măcar: dOUI D8~ 
fugiatf pe teritoriul Jugoslav ,1 leont. pe caret tu orI' fi' caz ti, 
Dumllţu lulan. secretar genera. noi i-am fi aSC{1M sun cocina d., 
al Comiţelu'ul NaHonat pentru nord. dacă e voroi sll sc::rp! -asa: 
ajuforaf€a Greciei democrate, Am uea 5l-1 ~igurlm oed. " 
resţ)on3abiltJlseocffe! culturale a, PiJ\OD. că not Credem cu tăl1e c, 
Ap6r~rÎf PetrJo"tfce De tarii, Par' Judecătorii carc l-au :ldittat (ŞI 
tfcip&rea cât ma! 18rg~ a popu care in niciun c:az raU vor mal 
laffe1 ta aceast~ adunare, esteexfs'ta tn postUr')e lor, dUDa ani 
o datorie pate'oticii. dicf cauza l'litia le.:ri.i 'i:fe refo~lt a:ustitieI);~ 
GrecU~'1 eitle cauza democrali('c1 aA:t1za!ful esf~ ,rrebun. " 
lor 'ÎncaClrate fn frontul 'anti~im 51 de .ace~t luc11.1 Jlt".1ln :con .. 
perial1st 'vIT1~_ cetjnd iPlre bros.ură ci cei ARO: ,?omnişoara Fifţ, ~ ______ ~I __ .~I~_. ___________ • ce l1mb!li Drin~.ce ])OroL mai a{e-l 

.CORSO: Scrisoarea lntarzlat~ ~ A\" O" Telefo {1 23_ .. 22 .. I {;â'nd hântuie sJ resta pon::in§.. 
- -- inehunesc. adfcl fac pe ~ J:)ll"TC.t! rORUM

: ,f.ij,oarea ce plotrli
U 4 h 1 h 1 A.N H A K V E ~ ~~cunxând n.nooicor~i tDCOdne.' 

ROYAL: S'au fntalntt noaptea...... Deri. !dod~fă, domnule. Pa-
,t t..ant~i in_ma" i ' SAVOY: ~Cân1a Inima" (sere., 100. como~fmiJ!e noastre ~ 

, nad~t. ~ ({Serenadă) - MUZIca nemurItoere .rut SCHUBERT I cr~Dnică fnsl!!Uăte>si'-rt la bal.l" 
UDA"'IJ\:. v._.", f ~epr,~ 3. 5, 7. -- Dumtneca' 3,4 ~o 6, 1,30. L~ 11,30 m~t'"eoll muc. ca; sl !O vedtlD .viu si treaz 
~J~~ ~_~~~!~.'~ .. _FA li!IIlI"'" ' ,. .. ta_ ~~ ,I!!. ;Ufill?.ctt!...nOsl!11-. ,. """ ~ .• ~ 
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iCa~fetd d.t,.&lă. pu.trw 
~Qfft.eittl. tft&d\CC:flGU" f~t~ 

M inls1eru! 'ndus'trier şi Ca· 
mertuJui a hotărlt ca temeJle 1n 
s.!1rcinate idela a S-a lună au 
dreptul să primească ical"teJă 

~~~~c~~a.atl:m~ot" la categoria O senzatiooală propunere a dlui 
0101 O.,.C;;)lH::'IO.O.O. 0' .. I P r 

2).e,p,.,afKO,"'G.2QP~~efG,,,,il Cadogan cu privire a' alestina 
;~': (Urmart: dia pag. 1 ... >: '., _J

1 NEW.YORK. 21. ,'- In SUDCO- I 'zationa1a declaratie' c-li Marea nei pânli la retragerea trrup~ t 
Viatapartlculară a membrilOr d:e<l_ misia pentru Pa'estina 'a ONUI Britlln:a nu-şi poată asuma răs J lor, dacă va fl ItIJmisă şj o ~ 

' 15emenea trebui. să fle model de cing.... d. Cadooan a făcuI aseara se~ l punderea admlOlstrăr1i Paiestt misia CI ONU. J 

te. probitate ti de înaltă moralitate. Ei ••••••••••••••••••••••• o •• ~."."'...................... . Delegatli $tate'lor--Unffe ,1 af 
. trebile să Jupte contra cOrupţi~ din 'Uniunr I Sovietice au deciaral 
,Yia1B pulfJcl, Q>l1trOlând pe cel. te Partidul lui Pf_ei.tfer a 'că nu .pat nua atrtudjne fată d~ 
.unt pUŞi să servească in dijerite pas &ceast~ nouă !propunere brita-
tun interesele popol"1l1ui. Toti functia f O S t d iz O 1 va \ nică pân~ ce nu se vor cansul 
Darii StatulUi demOcl'l't ;et-ebuie să-şi " ~ ; Ja CU guvernele lor. -/ t'! 
fael datOria în mod cinstit şi devotat. BUDAPESTA, 21. - MinIsterul de te- Esfe <rzo1faf, ~ aepnIitii iTecăzl.IÎi . rr cont!nuare d. Caâogan I I 
Cer ca se :vor dovedi a fi necinstiti sa" Inferne Ungar a daf () decizie Prin ea_ din mandatlf" lor. ' 'reafirmat punctul de vedere c~ 
TOr avea o pUrtare PJ'ClV()Că.toare faţă P;t!t.i.<!t.W lui pfeiyfer era cOmp'Os 'Jtn ' 'Anglia fşf va xe-frage trupeleoj 
de oam~ii munop. frebnie sI( fie în- re partidul Ilbettăţii al deputat-mi din dcpttati care fuseseră elimin3ti: cel mar târZHJ până in 1 Augl.i 
~pă:rMi şi pedepsiţi îll mod exem.. Pfeiffer. «!are Il fugit în Statele Unl- din partidul midl<>r abr.arieIli. 1.1948 şi va .renunta la mandat; \ 
Pl.a1l'. Dar tot &şa şi tuJ. membru de ~ 

i2r.-:r :"i:!·:;:.~:~~!~i t~tÎrii a decurs ceremonia nup1ială dela Londr~. 
morală. ea 'Să dea 1ID'u.tăt:tri Şj îndrll-< ~:;' =" " 
mă . It . mai .. r t a v.~ de' ,LONDRA, 21. Eri 8 a celt>brat la marceL apoi regele Suediei. oâIuoe;.e 'i!e chiIl, AtJee fi ambasadOrul ~Ov1etio l~ . rl a OI' '1 ... es ov ruşll-c . 

:.IUPtEL Un astfel ide tovarăş c:\acă Dtl CaJOOraja WestmiLster Abay căslito... Olonsl'er, Urmaţi de lt. MOuntbatton. Londra. . . I 

poafe fi tnârep{al sPre ~le« oea. b~ tia prindpesei E:isaheta, Prezumti~ol Reg;na. Angji.ei htsOt-iti de principe Du~ terminarea: 'Ceremoniei s~ ci" 

'111~ e mal bine. sâ nu fa.di))arte ~a~ moştenitoare a tronulUj AngHeii, cu lt.· sa Margaret-ROse veneau Intr'un rol]. 'V:l: ImnUl: nllpti,al alIu.i .MendeIsohD ·1 
~dreJe partidu'iUt ( ... _., c , • Phijip Mau:ntolHon. care a primit tiL dou de sticlă, Urmate de R*"le Ure_ n.ăra peTeche sem1W-ncl actele de căiă", 

li Ia~ Pen~ tof1 oame,di "mune,ii, luI de Duce de Ed'mDU g f 't '..l~ RO AN E N i ~- ";v~!ă' ,._ 
dt"': !II~'I'_"'Pt~ ... ·1 CU {Gt_<treP'foJ, C\lt o.. 1 r, cOn ~l ~ ciei. II! M '1 1. şi al ol'y('gie. ~""l"" ~.. .-

Ic."a~ ~~U "'iD l101Il Partid Unic R~Ie AngIi,ef - , .. _h~,_-~ ~- j J:n sfârşft • Ull'IMf principesa E~isa. la pa'hilul Bucki'n~liattl! a: avui 
MlmdtOl"eseo ti 'VOr găsi c~ea cea !nca cU o noapte inainte o mu:t)me beta!<n. 'frlsUra ~gine VioCtOria. PrUt. loc a001 O receDtie )al care a 16, 

~.mai sCUrtă ~ infăptuirea 'I!~tăr,i imenslt Ş!_8 asigUrat lOcurile cele mai cipesa purtA orQchie de saten albl, nartdcinat, '150 de Vtvifati. 
!OCiale ac{ la tIOÎ fn 1arl, ...... f.rebUc să bUne Pt'JltrU a ved"-" COrtegiu; rămiă ' ;. Dupav rCCe04vle. \Mnăr';'. ~e~ 

'ti ~ • ~A.. J:tllPOUC bita OU di,a;mante, iar Pe cap ~ ~ WiIo ....... 1 
tnsu.şeasc~ ntl numai tnvltjA'-Wrile m.lr . nil d toată apt t t d' 'T- d e d A 

~-feDiDiste. Clar şi convtngere<t. că n 110 _ E'a ~ S ra tradiţjonalu] văI de rnireasl1 ~~ ... , the a părăsit Lon ra. Jn reotul\ 
'h...~iI • face kne ~menUor lOr, ei La orele Il. cand Blg-:&tII-!l,{ a joo:e cu-se spre Chelsea, unde îşi v,] 
.... "" •• & VJ '",. In Catedrală.. a Urmat c~-emania ţ 
lei 'trebUie ~ 'fio clijăuziţr In gândUl!;1 PUt să 'sune, a aţi:!,ut cOrtegiul regal. Detrece luna ae D!ierll 
h fap{E!je l<tr. ae cea mai oUl"-'ltă ~ In Prima maşinii era bunica miresei. în loNe rezervate ofaciadităţi".Or pn ollloilc:no.Olo.OIC.C, 
ae.sipf.etesatl moram. "ointă de mlln. Urmată de principesa IUJ!ana a Da!1t' I tecu fi Yăzuţi ImprcUnă domnit Ch'/f 
'ci ei lertfl de siI1( ~-~-...-'-..,.. ........................................ O •••• M++ ....... . 
,"" '--..... *' .. - . GH. Ş. 
~.c.o~o.o.O.O.OIC' 

~ ;Ar~.d. ~ Eri a: fost î~n113.t 
~hes1l[11'i.t un anume EeodOf Bo-

Banditii Ineuani 
nou la treabă 

din 

~ea, f~d urmărit CU .mandat en' ~proape nu eslte zi În care 
bera,t d~ jand4rmeria din 'com

• s::i nu s~ vorbeasc~ despre nou 
WaduJ Crfsulllli . în care se arată i~e Isprăvi ate bar.d:tilor cu'b~ 
~ă numitul a cOllJls lDai mulţe rrfţî Tn Ineu. In săp;i:lry)âna tra' 
'jurturi In acea comună şi apoj cută, pe şcseaua iudeteană 1n .. 
ia d!i.s.DltruL· '1 1 .. ' tre Mocrea Sî Ineu, in două 
[. RăJlfăcătorul" fieaQ'a fao'tek nopţi caravanele de mOlf. ca
(DU~ fn sarcina sa însă nu oOa'tC re se reintorc $pre ;munţî. au 
tdoV(.dj di~' ce trăeŞ"ţe.. El va ,fi. fost atacate si iefulte. de către 
"1:1rimic; ~ub ~J.;ortă ÎI1 oomW1a, Va i 1ndivlzl. foart~ 1ndrăs.netf. Cu o 
ldul CrJs!!JuI. caZia ultimulUi atac, moţul dela 
I ....................................... ~ ............. . 

lrăsura 'din urma a oEservaf d 
ia un mcment dat iî!ips€sc 
sacU din căruţă, În tImpUl cat 
s·~ coborlt din ţrăsură ŞI a 
mers pc i:ânqă :cal. Mergând 
inapOI, nLl mare i-a fost mlra~ 
rea când a d&t de sacii săi a
runcaţi de o parte şi de alta a 
şoselii, rar câtîva indiVIzi, la cY 
parilia IUJ s'au făcut nevăzuţi, 
sub scutul nopfil i~a reuşît insă 
să prindă pe unul. ;p.e care X-a 
Igat În :!Cnţur! şî l-a dus până În 
comuna BocSig. Ind:vldul prin~ 
pare a fi un l,gand,m acea co 
mun~ ___ - - ,' .. 

1taaţ.ă. dt" Jr:&l" , 4\'11-

taM '" ~G" .' ţ 
Arad. - Politia făcând ttl ~ 

raz:ie p";rtială a retinut oc h~ 
VLolella Suciu. zi~ Lovas· .Ma~ 
risca diD Sibiu. cunoscută hoa~ 
tă. care este următjtă de oo1i _ 

din Sibiu t'entrJI d!ferl~ ~ 
si spa!rQ'crl. ... . '.. 
. Orzancle birou1w iud.iciatt' ' aUI 

ÎnceDut cercetările si se bln.u.-! 
'CHe că der.cven:ta~ a comis si fnl 
,01:asuJ nOo;;trU m.Ai. multe fapte inl 
famante, mtrucât, în ttltiq).u (jimo I 
au foslf (feOl!Se mai multe rec~ 
matiuni DIin care se ar.ată că ci 
fată a eoI!ndwt. uri" diferite 10'" 
ct:ri. fără ~ pui~a să-sU expt~a 

IUn m.are· depozit de piele şi medica
.. ! menfe a fost descoQerit la un 

, ' ofiter comprimat " . In cursulacestet să ţftămânÎ. ,pleZt'nta ei. "" .. 
necunoscuti au oăiruns în bucă- J t '. ' -" ' 1 

l ~RA[),. !-Erj iJa ore-le 13. Ser
t..-'dul economic judeţean a pro 
;,eedat fia o perchizifie domlcill' 
i' ar! ta lOcuinţa tt. c ompr I mat 
iNicolae -M'culescu, unde I a de 
:.coperit o mare cantitate de 
·:piele. medicamente si ar,te lu:· 
!-ocrurr. " ._.- -

t Obtedc'e âu :fo$1 transp~~ta' 
:le fa }oc: sigur. rar Mlculescu a 
tlOstf tnainlaJ Serv!ciului Econo-

. ~~~l0J:le!p"-:.L _~Oil~ n 

tăr.ia de. vară a săJeanului Adanl Ol:o.O.O~CilO. IOBC.C! mic pentru a aa rarriUrir "asupra .... 
provenrnenfer ,celor găSite la lOJa dm Ineu. ele unde au furat l' .' , ~. ..', ,'-' --...... ,.,_ .. ~,,'-,.--
el. In cursUl auderij sale Mi' vin si slănină. tiQUd s'au folosi', Cl~ţt " ta.d.&pâ.~f:l . ., 
culescu nu a putut justifica pro si aci de trăsură cu cai. swe a 
ven'enta. bănUindu'se că ele a· s~ f::.ce nevăzutl cât r~a:l curânj Li~ert~tBa .,o':'OrnlU·l 
parţin unUi depOZit mtlrtar. mal ŞJ duce ~da .cât mal de parte.,. i.) '.li (J P li , 
ales dj s'au găsit Ş1 nltte efec' de locul lnfn1ctiunei. "7~~"'----- __ ~ 
te mi/itdre. • . . In ziua de 19 Nov. c. aU;~rlll ~:::)DO.O.c:UO.OIlO.O.C 
ŞÎ probi3bil c~ se va aJunqe la I'~ rămas incă necunQS.('ut a jn- E.o10::;lll NUCA Plf8 .. ICJlAIi A 
descoperlrea uneI lntre~::JI orqa traI!: curte-a dlut Preo1l C. T. Pe- ZIARVlU, 
nlzaJ,U cere a Luc.rat cu, NicuJa.1 ier din Ineu, de umIe au furat 
scu. ,1, un batI\,. ,.lIBfRTAUA POPORUlU' 
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