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D. n1.inistru Lucretiu Pătrăşcanu 
aprig luptător pentru de:n1.ocraJie şi pri_ 
mul candidat pe lista B. P. D. a. Judetului 

Ara.d soseşte rrta.ine in ora.şul nostru 
D-sa printr·o conferintă la pala.tul cultural se va. adresa. 

Intelectua.litAlli din Arad 
Comitetul electoral al Blocului Pal"" 

lidelor Demoorale din Arad a primit .in 
ClU'sul zilei de eri o 1nşti[nţare impor. 
tanlă care desigul.' va f( primită cu "un 
Ilnter entuziasm de 1ntreaga populaiie 
1 JduniC[piului şI judeţuluI Ard: 

duri ale luplO p'~rll dref'::ale& ace· 
stUi popor. 

Multe foarte multe dintre legiuirile 
reglD1ul~i democratic sunt &tTAns legate 
_ numele d.lul Luere~iu PlUrăşC8nu. 

Printre acestea amintim lcgloSlaţja CU 
prJvlre Ia sancţionarea cnnupaWor de 
razDom şi a celor vinovaţf de dezastrul 
PI1i. preeum ~ noua lege electorală 
despl.'e care şi tu marile Hri democnUce 
s'a staDlnt Că este una dtntre cele mal 
etemocraUce legi fu aeeastl malPIie. 
dând posthiIltete popOl'Uluf ~ In ale_ 
~ libere să"$f a~ pe adevăraţj.i 
luf I'I1'rez:entanţi. 

In prel:ent d. m{'ntstrn I'ttrtşcanu' este 
proeoeupat de elaborarea JpgU contra 
.peclllanţilor eu anmente, Aeea~t! k-ge. 

, IIIOnf<trID d1'6fa· 1ge !nnrntea:dl:tr1hllnaTe 
populare avAnd 01\ membrff şf ddeţtuţl 
a1 SindIcatelor. va fi, o puternică armă 

In mâna milioanelor de consumatori. 
eontI'8. tlCelora care prlntr'o spec'1I1 o~ 

dioasă. caută să se lmhogăfeasca pe spl. 
_rea poporului. abuzand de ~tURtla 
SJavă erelată 1n urma seceteI. 

J:'opula.via AradulUi pregtteşte. d.lui 
Luereţiu Fătrăşcanu o primire enlu. 
...astă fiind convinsi că fu persoana lui 
jUdeţul nostru va primi un aprig susţ{. 
năior al intel.'eselor populaţrel j'ldeţuluf 
şi MunitiPiuluf Arad. Această p"plIlatle 
este convlIl5ă că tu cunut activităţiI 
MIe parlamentare. d. LucreWu Pătraş_ 
eanu va şti să se indentlffce din toate 
punefele de vedere eu Interesele a .. estel 
re~unl. eum s'a identificat ('u ac<'ste 
tnterese tn cursul conferinţe! dela. PQ. .. 
1']5. 

Miercr1i1 duP! ttmtoZ{ 1a flrere 1 .. 
avea loc ta Palrrtu7 Cultural lin marfl 
lfIt!eting ea ocazia căruia d. "ro'. 

AdevArata lor fatli 

... 
R O MA N Il 
Volatllista N-o.:I. 

a. Blocului parU
delor Den:uKZa.te 

t..ucreţiu Pătr!şcallu "va adresa 
fntelecfualllor din Ara". 

In cunuJ. săptămAnI( se vor tine. atAI 
la. Arad. cAt şi 1Il Judeţ alte Intrullir1 
publice. în cadrul cărora d. ministru Pl[. 
trăşcanu va face importante declaraUl 
Vomiee atât cu privire la s1tuaf{a ac.. 
tuaU cât şi In legătură cu realizarea 
prevederilor PlatrO""meLPl'ogram a Hlo~, 
euIur Partidclor Demoorate. Aceste In
trunire sunt aşteptate eu un justificat 
int:-res de intreaga opinie publică • ju~ 
deţuluî nostru. } 

p, Il\4.msL-:u LuctejiM i·~âtr~ 

p, pcoiesor uni~ LuCJ:oi;iu Pio 
'tr~Q. lJUIlistru.l Jw>titi~ il primul 
W!<lJWU pe lista Uloeull4 Parudelor 1>0., 
mOCiate (UD Arad, ao&efte mâiDe dimt"'\ 

Candidatul brătienist dr. Dărbăteiu doseşte 
Săpun şi tine in nelunctionare fabricai,lcDsau 

" nea\IL ill ooraşul DOlOU"1L 

o senza.lio.na.lli. descoperire a. glirzilor cetăJeneşU - Casa 
D1.1sterioasă. din str. Fabricei 

~ HOl cunoaşLcm IOeDll,.[De,Dte1e de Jnalt 
'PIU'iiJtism de care dol;& e81.e animat. 1'1'''' 
cwu F ncpreeupeli~e eforturi poli "are 
alaturi de ccilal\1 :tIl_mbri ai delegayiel 
8uvdname.nlale romane le-a depus la 
COllferin~ de pace dela Paris, penlru 
triumful cauzei româneşti. elonuri el' re 
,q aVUt Q rezultat mtegrarea totală li 
definitivă a Ardealului la i'atria Mamă 
fi IIre!'t recunoş'j.nţă. 004. populaţla dela 
granna de Vesl a Vârfi. pOpulayia ))eD-

1nl Il cărei dreptuq d. ministru Lutteţiu 
Pă,lră,/ltanu a mililat la PaTi!) it urAm 
~1111 IOsit pe ~ JUeleajU;I. 

!'opulatia acestui judeţ U ~uJl'J3şte pe 
ci, IDlnist:u Pălrăşcanu ca pe Illlul <..l.mll'e 
cet mai aprigi luptitori :>eLl~~1l de Ulocra. 
$Ie;1 pentru dreptatea mase',lr la,Tfţi 
lllullcHoare. Nu numai !>OPUU"fÎl a~stui 
~det dar înlreg Poponll .... fi v~n~c 
recunoscutor d.lul ministrII Lu':retin ~';i~ 
tl1şcanu pentru activi! l!c'-. _ ,1I:pr~CU. 

peţjll depusă În sluJ~',l si In il\tere~tJl 
Patriei cu ocazia făurl:o{ actului ~llh'at'>I 
dela 23 August, 

Paplul că In ptrsoana iMui Lurrt:'_ 
llu Ptltrăşcanu M. ... RI![1f':e " gătil 
pe cel mal dev')fJ.t ('ola('/If)ratoc fn 
~"aC/zarea act:Jlu! rtda "l,1 "4uyllar 
(/[l(lrţine is:ori~'i. /Ji!(I$l'ml·""'1. eli; 
un adevar istoric rolul important al 
".lUi mlntslr'l jah'ăs~tUili 'In rra. 
tativele dela .1Ios';Qf, Il l.entTIl' In. 

r:/leierca orml~tit!II!IJf, 

!>ar şI după ~~ +\ u~u ,t n ~edem pe 
1 lDhlislra ~;"d.pna .. ~ .... • 

Politicianul antisovJlet1.c :E'olino - cap de 
lista Dca.'Ien4sta. ta A .... 4d.d 

~ m.aniŞti fi CfiăWt pa.nid. i.st,orJ.e 
şi rea.cpo.lW'. acel condus de el. Di.alI. 
jScăi.ianu. fi.. depus la TriD11WI1ul A.., 
rad Us<1l de e&DQlda" .... alegerile par;. 
lamen~. 

IIlSă.ş JeJu1 -.m. e alcătuită această 
IUli.. este Gll'ac~ristic OOneepţloej fi. 
principiilor "'" cure este pătru.n.s aoest 
partid, 1..;ap.u1 liStei este prQfesorul (,eul'" 

ge Fow.o. euJJOlICUl propagandi3( au.. 
tisovietic • .ul.onlt faimoasei lucrări ma 
dreptalB. contin Uniunii Sovietiee. luera, 

, re ~are a Wl!.t semnată aub nume de O, 
I uitot. . 
'\ ,48ttpll(Z p:rsoa.nef dJu{ Fotino _ 

lIRal reveni., 
l:)eoca.mdată ţl.nem să ne ocupIm (le 

persoa.ru eare ~Pă al doilea 100 pe 
)~ briitieniştUOl' din Arad. Este vorba 
de avocatul dr. Teodol' Bărbăteiu unul 
dintre !runtasU organi:taţfeî bri!ienib!e 
din looalitate cunO'ICut de o mentaliti'te 
hlforafi r~cţiOrulrr. 

PersOllIlA arestui eandidat al clioei 
brătieni.. .. te esl.e' ~u atât mai actuală, cu 
cât . 

d dl)Ocal Bărb4tel~ a lo~t dcmasCQt 
t;'cmal tUele trl!cute de câtTe g';1r:il_· 
Cl!tăţ.meştt. tt. colal>orare CII organe~ 
l.t Che$(urei pOliţIe', ('el ~boteur It 

,pecu1cmt. JIItl--.. ~ ~ 

Ca c..fUA;jva. zW,e ia liP'mĂ.' citi- rn.ml., 

bei ai girz.ilor eelăye.uqU aM observat 
printr'o le~tră desc.lus.ă - probabil 
In mod J.Ilciden.tal - Că pe r.ut.u.I1 .. 
cnn~'o .. am"r4 a casti din ~tr. t·abricei 
Nr. 3. &Il găseşte III mare canutate de 
kpuIl. Au căutat să intre în CMă. daI 
poarta a fost inl'".hisiî.~ lnterestudu.~ 
cleJa vectni au aflat Ca a.oeasti casa nu 
este locuiti de luni de zile şi ti vecinij 
o nUIDCse: •• _ $ls.tenoasl&'t 

Pentru a descopen misterul acestei ca~ 
.." suspecte. membrii gărZiJ01· C~l'.te;l',~~U 

au făcut un raport chesturei pohY.ICi. de 
unde .'a deplasat O echipli. In 'rUfl'.oiI cu 
d, .,omisar Auer. 

In UfIlUl celcelărilor sJa consta! .. t ei 
srlsamfntita casă face proprie~a:ea 
d.lu( avocat dr. Binbăte!ll Teotl·" ,i , 
;:~ In această casă a fost instalată 
fahriCa (/.e săpun . .lCOBOJ? la .. '<Ire 
codida! ul brătieni!t i1S' e asociat 

P ... baza autorizalIei pr.milc din p~r+ 
leu ParchetuluI Arad. l"lli!"l o. percl!in. 
ţfonat imoMlui din Str l'.~hll'!ei fel" 

8. 
(lasind afară de !tl:J,lf',tl aflat !n 
camera amint(t1l incă fi .;rl(lH1n!e 

însemnată .te slip'll"! de loalelii In 
pndul caseI. tn tof'll ~28) de h:.căţl. 

~ QOOda ~ ."OO&':nJlu.( "'" 

au organele pv1iUet au c\tns.tatat că fa· 
),.r!ca •• lcosa." - inu-to f~uo.'di. I,.d!.ld 
l'Ilajol'area. l>.od:IlCt!;!i. este un cC,alaLoda. 
ment uaional -

uu lucU'a2a de luni. de tiie. 
Pirecpuuea rll.llnce1 •• 1 ,ta hlllruif 

să'ii procur~ autQriza ţia lleCC,al a l-l'D+ 
tru cumpărarea materiil,)r prime Si &Il 

sun-Şit. nu are firmă c,it:e ,;.a..J;:. eul
când astfel prevederile lcgilo.· (omeJ'~ 

e:wle. 
Procesul verbal care CCl'ls~ali ei 
d. Barbitciu d~seste 'lP'w .~ Jtne 
în stare de nefun4ion')~e o ,'ahn(ă 
de săpun penJu tntUese lJl!f!tte de 

'«bataJ I.'co' lOm'c. 
V'a fi predat Parclletulul Arad ll"lt~'tl a 
introduce actiunea penală ~i a lua mI. 
!lurile prescrise de legea sabol!> luIu! ~J 
li" codul penal 

Iată o dovadă in plus, 
pentru cint! cere refl :$iun:a lj(li II rlj". 

eine sunt acei oamen" C"<,re ~o)r ~li se 
erijeze tn conducatori ~l r,·prl'7.,m',l'lţj 
ai poporoluf. Iată. ein'! ("s\' ci l'Ivcc.,-tl 
Bă~l,:(teiu cure Dumm~c;t face propa~ 
gnnda electorală in jud~t ,'('rh;lhl c.r~. 
pre ,)ibl'rtă file" pen :rll rllre lupl'i 
br;itienlştif, iar In ('urs'll săpt:imillli! a. 
riililnd <'1 el in~l,'c~e flrin a ;,~~sta. 

libertatea, doI.' el ltp6euta "" fii ... 
botet.. . 



REZUL'l'ATNLE DtviZlEI C. 
La Pecica: Virtu _-SQÎm.J( 1:0 (O~ 
L:.t TimiŞoara: Romitex-Boha ~{1:61 
IA Freidorf: lndatr&ra~~ 

~ a:t (1:0)) I 
La Timişoara: ILSA-olimpi4 6:1 12:~ '( 
La Timişoara: ),[etalosport-Boesa ao. 

'1ftAnă 6:0 (2:0) i ....... nMQC ...... ~g.EQ~Z~ .. ~lillZlm~MR'.IWIa .... ii ................ ~ .. ~BE .... ~ ..... CI ... .a .................. . 

'Ce .. de a VIII.a ._ v ~. e ee..., ,e I e ... p .. ca -.., • ."z ••• ." •• ., .... e 

ca ud ... _ 1_ .ve .. I • ........ se ,._ua.. .n e a.a_en 
eFO. vl'ilt1.işoara. a. suferit priD1.a. Infrâ,ngere - FC. Cra.lova. 
a rell'ur!a.t prlRlft victorie - 1'1'A. conduce in fruntea. ela

, samentulul eu 3 puncte 
Malc/turile divi,~ionare de Du titÎneci au adus rezultate n.ea1jfepta te. In "u"lte cazuri !lWtWi/'fi ou 8U-

i erit intrii~igere si din cele Ija~pte în tâlniri ş&se s'au terminat tărtl. '·a ~n t:inşii să poatit maTca, ., 
Paf"" infâll1iri s'au fermiudt cu 800rul de 3:0 .si marile surprize ftunt victoria Carnlfmului USUPNI 

CF R'ului din l'imi~oar(J Iii infrâmg8 rea la mare BCO" a U lllt-Il.lui la Cr aiot' a. 
('ioeQnul a Învins categoric pe Libertatea şi a arătat o forma. de ail6 mari, O mare surpriză mai 

constituie matcllul nul disputfa Itlt re U ni~1er8itafea fi Jiul.. 
Rezultatele tccJrn;ce sWJtt ttrm a.toarele: 

PLOESTI ' In repriza. secundă Del"magll.:lt este (2), Fahian. Carmen a făout a par-

I at'-€'la care ataca mai mult. ttar Ju- tieI!!. maI'\ll, 
IŢA-PRAHOV A 3:0 (0:0) velltus, care joa.::l:I. cu mai mult 110-

ln fnta a 8000 le spectat,(JI'i fana- rol.' rettŞeş:fe să marcbeze inct\ un 
tiei, ('€'le două echipa au lUlltat cu punct. 
ar..ergie timp da 90 mÎnute. Victoria 
a revenit arăd(milor care aU mar
(lat in rEpriza o' doua trei goaluri 
prin Bonyhady t2) şi Dumitrescu. 
Mai mulţi jucători au fOlit rl1niţi si 
arbitrul mnellinlat de către pu
blie, 

BUCURESTI -
r,~FR BI'CTJRESŢI - FF.R.\ R 

~:O (0:0) 

ORADEA. 

Orltdanii an jueat fărll Spielmann 
si Baratky şi astfel au /!lulerit o 
tnfr!l.ngere. Dl'altfel Ciocanul, a ,ă
l'ut o partidă mure ,iurând Ca fn 
7.iIe mari. Au marcat: Bartb<l1, Hor
vatb şi Hi>fling. 

l'n/lS()AR~ 

CARMEX-Cli'R 'rIMTSOA.RA 
a:o (0:0) 

CLUJ -lJNIVERSITA TEA-.TIUL 0:0 
(J,azdele n'au putut tnfrdnge re

zb.1Rn!a dârzit depUSă dt} echipa mi
nerilor. Jocul a fost de"chis .Jiul, 
fiind udversar ~gal univer~itarihr. 

CR~1.lOVA 

ro CRAIOV Â-UDR 7:~ (4:0) 
FJChipa {lin Reşiţa. Il suferit o 

grea lnfr!\ngcre şi craioveuii au 
realizat prima lor viclorie in ca
dru! Diviziei Nationalo A. Gazdele 
au jucat ou mult elan si voinjă. Au 
câşl.iga.t pe merit. 

Clujenii n'au putut rezista in re
priza SOCUJld& ~,L1cu .. ll·Jr vphemenfe 
at~ buc>ure~tel~iJor car~ U11 câştigat 
~ merit prin goahll'ile marcate <le 
Filotti. OFR în Ul'IlHl ace~tei 'ţ'ic
torii s'a e1ru-at În locul 2. 

JUVF,NTrS-DF,R~r:\GAN'T 
:1:0 (2:0) 

Marea surprizlt a zilei a eonliti
tuit victoria Oarmenuilli ",supra C. 
F. R-ului din Timişoara. In area
s1:fi efaptt Clt'R, a suferit prima ei 
!nfrângere din cadrul Di\-izid ~a
He)D.f'.le A. Pum·fele au fost mm'ca
te in repriza secundă tie: Fal'c'~ş 

"U~iV2rsa!-Tr3~Sp9rt1' ! 
Glodeanu A~~·xandr" 1 

Arad, Str. DT. I. Suciu 4:'1. Te1. 24-41.', Prima repri7-ă Juventu8 marchea
ză donă goaluri prin Fătu si Oanl1, J292 , 

----~ .... «W~----- 1 

3u 'D;.,:z;a Na':e .... ln 3 se':o I ... u ., I 
11.:.ea ~.;cele. s'a ela.al; .. I ..... le eendu.c:nd cu. d~u~ punele . 
Politechnlca a suferit o lnfrftngere neaşteptată laCaraca! 

su,·pri.?ă a , In Di1)i~ia Naţională B. 1o<'tlr fle Care s'au dispu,tat Dumineci\, au fost echilibrate. Marea 
constituit inlrânlle1'ea Cu trei puncte diferenfd. a Politehnicei din Timişoam. 

'l'rei din cele patru echipe aridane care Ittptă in aceastil divizie au Iăcut fJIfQlckNri eoale 
A"llMEli"A a ~Ugat d,tpl. mare luptă la Simeria. 

[)erbyul di.\putat la BUCf17·eşti Illire Unlrea-Tricolor si Vemn, a adus victorkl oborf!nilor. 
'P ima 1'eprizil., dl?Ş'i I1U fost COftdUşi, in cea de Il doua au marcat patru puncte. Invingin.l stgur. 

şi numai 

care In 

RezuUatele 81tttt errmlitoarele: 

'ARAD -CFR CRAIOVA-GLORIA ]:1 (1:0) 
Gloria a. atacat în m,)joritatea. 

timpului. !nsă din Muza inefieaei
td.~ii lnaintării K",:llben1i n'au putut 
marca, 

BucrfREsrI 

uN IREA nnCOL011. - VENUS 
4:1 (O:)) 

Derbyul Dnmineeii a fOfit cAştt· 
gat sigur si f~~ a face mare efort 
de oo.tl"f3 Unirea TricQlor, care con
duce cu două puoote in frmlfea 
clasamentului. -

CAR,,:t:r:AL 

JLo\.SARITUL-POLI'i'EHNICA 
5:2 (2:0) 

Marea 8Urpriză a zilei. Timi$dr~
nii au jucat cu mai multe re:zen-e 
şi foarte Sncre2uH. Rezultatul este 
un avertismf'nt t'ă. fiecare joo tre
buie 11latJ in serios. 

CFR-ELECTRICA 1:1 (0:0) 
CFR·ul marcheazA primul punct 

~i timi.şorenii egalează in ultimul 
minut. Jocul a fost viu disputat. 

7'lMlSOARA 
CAM'.('-SPARTA ~'a (2:0) 

Timişorenii an condu:t mai multe 
atacuri in prima l'epriză. jar dapA 
IJILU?)l Sparta a fost superi,*rJl.. 

Rezultate din strAinătate 

-ee1..,_I.,.,aăa-A ... I.:.. 4::J (210) 

SIllfERIA -AMMEFA-OF'R SIMBRIA "1 
(1:1) 

AIDfEF A a fost tot timpul 8U
pel'ioarâ şi a câ·stigat aigur. Roş
negrii au !ăl,;ut o impresie bună la 
Sim~ria. 

RESITA 
SSMR-23 AeGl7ST 3:1 (2:0) 

La R!)~ila fornwţia locală a reu-

VIENA. - Duminecă sta disputat )a 
~ iena matchul jntema pona! din"l,re eele 
două ţărr care .t. tenniDat eu victoria 
neaşteptatii • _spefllor. 

In repriza Intlia ce-hoalovaetf au .u. 
mI mai mult, dar 'l:n oea de a doua au. -COSMETICA 

E. arsu" 
şit si!. învingă oaspeţii, preifâllCI un 1l.,}6 Arad. Str. Horia 3. 
joe rrumo~. Amlwle (!ehijlB au ju-
('at l'Îllf". iI'itit~== =1 Mii!C 

,triacl( aou ron net supeI"io-r) ma.eanCl 
I • 

1 trei puncte taţă de cele două a~ ceba-
! t<!ovaeilor. ! Ambele echipe' ~ .r!l,te.t an Joo de 
I zIle Buni. 

~ 

- :SOCIETATEA DE POPICE 
ARMON1A ţine adunare generalI: 
tn ziua de 31 O:!toIDvrie 1946. orele 
17 la sediul soeietătii din Arau, !otr. 
N. Oncu 12. Sunt invitaţi a lua pa.r
tFl toti membrii. 
•• ttrt 

La BoeŞa: Boqa RomAnă-Teba ?ti 
/,:". 

Vlnga: Rlp~-AS Vlaga U "(U(; 
JimboUa: UD~re.a-Vullurii ProrresoJ 

7:2 (2;0). 

REZULTATELE MATCHUDILOR 
DE DISTRICr[,' 

Fulgerul-Ba.natul 3:1 (1 :1); 
Trausllvan1a-Voinla 0:0: 
Eleetrica-TrÎ('olor 3:0 (2 :0) 
Gaiana-Il ovine 4:3 (2;2.; 
Vulturil-Frontiua 2;1 (t :0)·, 

-0.-

CLASAMEN'J'UI. DIVIZ!I<it 
NATIO~ALE A. 

IrA 8 7 1 -- ~:lO 15 
l'FR Bu{'. 8 6 - 2 1!l: 7 12 
eFR 'It'm. R 1) 2 1 16:1312 
Ul1ivers. S 5 1 ~ 24:11 li 
,Juventus 8 ;) ,- a 24:10 ]0 
C!1.rmen Il !'i- ~ 22:!1]0 
Cio{'anu] 8 4 1 :~ 14: 7 9 
Hfl·m.a;:rant 7 a- I{ 20:24 ~ 
IJi bm·tatea 8 3 -- ~ 18:2Q 6 
FeTllr 7 2 1 4 12:191 5 
Prnhova 8 2 1 ă 8:3'2 5 
DDR R 1 2 5 11:33 f 
.Tinl 8 1 1 II 4:tl 3 
FC Craiov!!, 8 1- 7 10:28 2 

--o-
CLASA~ENT[1r~ 

DIVIZIEI NA'1'IONALE B. 

t:nil'f'n, 'fricolor S 8 () Il 28 8 ]G 
A1\iMEFA 9 6 2 1 21 9 14 
Electrica 9 6 1 ~~ 2!l J4 13 
Vpnl1B \ S 6 O 2 !'1H 12 
f'FR Ar.ad 8 ~ 2 1 m 12 12 
Pr,lit<,hnica 7 4 1 2 23 ]3 , 
(:FR Rime-Ma !l 4 1 .( 2J ~n-lI 
~~MR 7 3 O 4 17 2:1 6 
CFR T. Se"erin 7 2 1 4. 713 5 
Sparl8 4 1 "- 1 lfl II 4 
2:ţ August fi, 2 O fi ~ 25 4 
Glorin 7 1 1 :i It 19 3 
CAMT 9 1 , 7 l2 25 
C'FR. Craiova 7 1 1 5 rt lfi 
RlisAriful 8 1 1 1; 1~ 117 

J\.nd.y Ha,rdy 
iubeste 

~ 

~nCKEY ROONF.Y 

JUDY GARLAND 
Id9!&aAZM&W,iWR!!SCUlaJ._ 

Il _" Rep. ZI, 6, 7, ~i. Il. C1t$$11 da· 
M" - chisă dela ti. Telefon 24-45 

Azi, bomba. stagiunii: 
SARDY. SIMOR, LATABAR 

c_ orchestra. RA.JKO in 

Pa.ra.da. 
vedetelor 

si ediţia specială: CRHHNALII DE 
RAZBOI DIN lTNGAlUA. 

• 
rP.,,;re.;. ~. ~,~ rel~ 2.0.10. Renr. 3. !),1 
"'~.itlil ~.';7il'a. 'i 9 1)1lrn. ~i i'!.ro. Ia I~ll -Extraordirarul rom~n de aventuri 

a lui JULIT;S VERNl~ 

Copiii 
Căpitanului 

GRANT 
&1 ':sw.:::m: -~!lt*W'-fi&lIIJYiiA'lI1iHîiiK'5'~.m.. ee!'!'DIIIiIl*'-=-e:newna SA V O Y Hepr~zentaţii: 8, 5. 7. 9. Atentiune. 

I>umlnecă: 2.30, 4. 5.80, 7 ş.i 8.30. ROYAL fIIalli",!!!"""'" ----=: R~pr. 1& :J. ~, '1 !<i 9 fix. Tel. 19-# 
Ma §iîil.îâiEBZJi\t:',;;1fl ..... IIA&JfI;)l Mat. orele lLJO. 

A:r.j J"Iremi~1"a tIIPnzationa1ulni film an:eriean: -

;Şj;!n Un1.b7a. gloriei" 
eu BARBAR.\. STANWIClL JOEL Me. CREA~ BRIAN DOULEVY 

• t; :;;pa =<$2~"2 5U. -L!! ... _ _ ,t 

- ti 

An. Regelie cowho:ţlllui: 

I(:EN ~~A. YNARD 
In STAVILARUL MORTII şi HIENELE Mi:XICOOULUI 

. _aUhi.Ct-. __ 2 --- )_.~ 
~ 

, 



f 

, I 

I 
J 

I 

• • ·;.r~i€~,r~cu~n~·~.~~~~Owe~to~m.vn .. ·~e~l~~ .................... ~ ...... P~~m.T .. ft~I~O~T~U~IB~W~ ............................................ .a~3 \1Ii 's-=#',''''-' •• ern_.ffn 
55 _ &~7flr7+'IM1" &,~ 

un: ... ela sed:: al. 1M!t,~=le. d. W>el .... 
.1:.. cap.: ...... JA __ :':p:"I.= A.ad 

DăxO In contin~ uitime&e se:h( ale l1ioa.f.iile. Serviciul maieriale fi Ma-
!~iilOC de votare diIl cuprinsul N'IlD{- g/iz.i.a OOOilomatului Cll~ 
Itjn.iuluL Arad. . _1 23. Fabrica Astra din calea Au-

r De oul de locomotive CFR. rei. V1aieo. l t ~tă. eeeţi':l. v?t~a~ :ţoti an- La. aceastll. seet1e votează. toti an-
:gaja.ţii. fundl0nal'll ŞI humlule ~- ga;)&ţii. :hmeiiol'l8rii şi famiiii1e ace
istofa de1&. Depou! de locolUotiva, stora dela fabrica. Astr& 
!Depoul de m~toare şi Depon! de au,. 24 si 25. Industria te:diiă u:r6da-
'tobuS6 RATA. .' nă (lTA). 
; 2l. Direcţia regionali CFB din La această secţie voieasll toti an-
.piata. Stefa.n eal ~.are. . gajlatH, funcţionarii şi familîîlfll a~-
, LA. aceastit. 8OOt1':. :v?tea.z~ ţ~* an- stora dela fa.brica ITA. 
Ipjaţii. fuucţlOnanl SI f!l.ulllule ace- 26. Industria 8g~ft. ardeleanâ 
:stOra dela Directia rogională Cf"R. (INDAGRARA). 
'Mişcarea. CFR, nivi'Zi~. financIară L", aoeastă sootie votea:&lI. toti &n-; 
lCFR, OflCiul de aprOV1ZlOn.al"8 CFR, gajaţi.i, functionarii si familiile 
:Biroul U.e voiaj şi Serviciul e'>mer- acestora dela INDAGRAllA.. 
'oial eFR. .. ,! Acestea. sunt ultimele EleJii unde 
fl Atelie-rele prlDClpale eFE. _ v" avea. 100 votarea. in cuprinsul 
La acE'ast! sootie voteazl toţi an- Municipiului nostru. 

~gajaţjj. functionarii si f.~liile ."IIII---.----_IIi __________ BlAWI'IIiRI'J •• I!U_ ...... IIIIII_&#!'!,~,?tf-,,!.IlIiII._AI1I!I •••••••• 
iaoo!ltora dela Atelierele prmcIpale 
lCFR. tntreţineroo CFH. l'elecomu-. 

m SJEe= .e_ = 
InflintftI"ea coltti
slei de cercetă.ri 

şi arbiiraJ 
cdDlorm ordinulUi i11 pu.blieat la 

Ko.nitorul Of~W Nr. 206. & tuai tiinţă 
pe lAnsă Inspectoratw Regional al. MUll., 
ei{ Arad o comisie de ~~ Şi. .uDi' 
t.r.j. In ·C01l.lpd.inj.a aee$ei aomWwli Nd 
JOluţionarca tuturOll.' eonIbctelor de mun~ 
iii din ",rfoe ramură de acthilale. 

AO;)lu;tă com.isie le cocnpu.ne d.Ia: 1IU~ 
~rul nmacl{ ca preşedinte. UD delegat 
Il elementulUi patrona1 şi 1Dl de}e8at .1 
5IDdft;ateI0l: muncitoreşti· Comit. de 
mai aus n. .a putea ~d€ca Dumai eOD. 
tl.iclele eare 1111 depăŞeSC an aili:lO lei. 
4Ilpli ~1 li JIlIIlX confiietul.. jlldecă 
• eilI"e 'f'"ibunal. .,ecţta de mtlucă. ~ 
1IIl judeca ia baza ooucl\aiQnikJr şf pro
pmeriolor OIlpt'inse in t:roc.esul ""rb.ll 
dmal de comisia de. pe lttngă Inspeelo
Nit, proeesele .,erIJate dreaatt! de cltre 
eOIIJhIa IIfndicali • ~tăPt el arbl_ 
Ind. vor fi trimfse. - .tlt e.eJe aplana .. 
le eAt fi: cele ~ - la Tribanal 
spre ce'l'cetan. 

Nc._ A ...... Iă 
4i'tt -..." 
~e ... _nu -

aplrltoare a democratiei li 
rEisp4nditOart de cultură 

Uaa din Cl!IIe mai ~ misiu. 
l1t ale nouel lll'UIrllie democrate este 
trija demebl-ll. CQftI le eli Inten&fi_ 
eiri1 strillgeril ~or dintre 
~ "popoc'. 

AsUel &Il6Itm.bhd 8I'tisdc aol Dl. 
'tb.fei l' Ca~. .. JI.Q PCctnm 
bine pus la punct. btoe iDcbeBal. 
IlUll'eerl _tele ~ Arad peD" 

Iru .. r~ lumiDI. si cuitunl !isi. 
IQijloolli populaţie{ deI.a ~ Au 
'O$t viz.ite:te până in pn!Jlent 1;:01l1U. 

.. ' Nădlac CovA$lnţ Radua " 
t'Utienu Mtei~ Dia p~amul va.. 

I ... pe _ .... ~t e!'bipa 

• ..tistiei sFII. desprins Yiguroa noua 
Hnkl de oondufti a armatei Dml!!tr. 
__ • tn~lee precis impetathtul 
__ aIiItur&ndu4e " IopI1jfn{nd )p 

• calai timp gu~ dr. Petru (jro. 
.. :':n ll!tM"ea bătăHe de refaeere a 
Urii. Totodatli ei au eriLat e!î. dru. 
lIIl11 pe Qail'e n armead a.st~ ar. 
-.ta este drumul a~-thatei ,fe. 
lIlot'raf:jf. In programul echipe( .. 
lost prev~ţ UD mtvAnt Jămutito~ 
pe eare l.au expn~ ofiţ;erl.f din ea. 
dI'I!le divi%fei It. CrAsciu A ureI şf 1'0-
ptIiIeU V. GoD5t.. c.re au ' ftfiDit 
la wnterinţe}e lor atitudinea arm •• 
1Iei IKIastre. h:l fruntea IIlsambtului 
_'te d It Curelarlu Lucian serg. 
maj. Apetrei Gheorghe. Viot'e( ,oIda. 
~ Gberm&D Eugen. F·iriceanu. Tar. 
eu. precum "d..rele: Olga T~t .. l'Il 
It surorile Popeseu. c:are au dat m. 
1i eeenel. 
Pro~uDlu1 II. fo't susţinut .te a_I 

oompcaIliamentul orchestre{ de]an 
• Reti. t Roşio-rl care Il dIstrat apoi 
pnblieul !n tfn:\pul dansuluf <le. 

~ --.t după fie.eare Nprezcm~~.::...-., -
....... 

I Aşa. sunt cunoscuti el de popor t I 
O nouă afacere il dlui Puf, leucutia 

in dauna tiranilor limisoreni 
60 vagoan e petrol repartizate pentru tAra.nii bănli.teni 

sunt dlrija.te pe un dru01. necunoscut senzaJionalele 
destăinuiri ale unui cititor, fost ln.eR1.bru. al 

partidului Inftnist -
jntrtUlJal din n_erile lloa$lre trecu Ce am publicat 'un arfi(ol care a ogliftdit 

tl/OCerile candidawtuf Nr. 1 al mani,!t lor din Arod pe vremea c!htd acellt can
didat. ~ uume avocat Au~l PuirJ Lel1.cuţia era coeof<rt la poştal de ministru al 

, J::cOlwlIllel Naţionl.lz.- Ace. articol de del1W3care a aval un mare răsunet In 
,dnul op(ltfei pllbli~ democrate. Cu prl Vfrl! la afacerile d.lui Lel1cnţia fn t:rmt:r 
articolului publicat. primim din partea Ilnll1 c~mtl)r qre publit:are cel~ d<! mat 
~": 

D. Leucupa este binecunoscut. 
de popor __ 

Cine Ild-şl amlnteşte «e U1npu1 cand 
tu. gaVelUIll Sănălt,'l;CU ~ Aurel Leucu • 
..... era mWtistru al EconOmie( !'lli.y&onale 
pas 10. aees1 post de d. Iuliu Maniu? 
~ acesta. era locul cel mai potri. 
vit pe.DirU d. Alure.l Leucuţia de a face 
at&oerl fa buluase ŞI fantasticea CIne 
1Ioll.JH: ammleşte clf. pe str~ Tkn1şoarei 
Jnmea ~UmtB protesta pe atunci 
impotriva afacerilor $dI.lldaioase ale 
lI.lui Leucuţia. şi cine nu_şi aminteşte de 
~ndalol la I.nsăŞ{ organ1zatra Partidului 
N~ T"#ăDesc din nmlşotia eAnd 
ţirannJ. Mişa. Vasilescu din Upon II a· 
meninţat QI r,evotvernl pe afaceristuJ m}.... 

nistru manfst l..eucllţia ŞI pe tehnic(anul 
lÎÎu Ik. Li'riu {1Jga pentru n-entWnate Il.. 

r~. 
F!fră tndotaH el ~ IndmpI!M le 

eunoaşte ~ de ele 1~' amIn~ totf oei 
c!tn p&rttd ba elifar ~ 1I1ţt( 1n afara 
partttluluf ~rătre8e, Toemal peutr1I --

ec&t t>\pt. elementele progresiste părlsesc 
r rlln~ pe l'And partidul. văzand că. la COli.. 

! ducerea &a stau "anlCl.li de tipu.1. 1111 PlIfJ 
Lcucut1a. , _ _ , 

60 V AG.QAXE PETROL _ 
2 SU'l'E MILIOANE 
BENEFICIU.» 

fiti o IIOOă afacere a. d.lut Leneuţ14, 
o aracere care poate tntătlşa şi oglindi 
cnrscle1'Ul eefUf cocoţat tu fruntea liste! 
de CII'I1didaW maniştf. c.andef'UI celui 
M soIicltă votul Şi ,Jncrcderea poponthrt. 
D. Leucuţla • fă(."Ut mtI!te alaceri. In. 
totdeauna SOsli a YIl'a nevoie şf de com. 
ptf("J· Si un foarte apropiat complke li 
eft ~ tehnicianul ~u 'din ldIilb; .. 
dr. Liviu~. unul din ftenwn&aţtl 
.nepoti f~ti" ai d.J.uI Iullu Ma.; 

ntn. ' 
Penfru • faee insI afacerea."de IWlI 

)03, ti2ucuţill. ~ nevoie nlt 00 ttZl" ecm. 

LE • 

VIneri la UFA.R. a avut Joc 

t>..cL:d..... ...,ez:':': ,~a._ .. 
eep:!.1 ; .. u.a. ...... " 

• .. 
~tea desfăf!;lra.t1 de Gl'lal.uallll. 

linNnK Femeilor An,if"sciste dia Re. 
DI.lnIa ~ia _J\.Dld. ti.. .xătat 
roadele 1n. repetlli~e rAnduri. la!lpmirHe 
acestei orsani7.aţ.ii. dela l'nmeJe Ilie ale 
exis'enţei Şi până azi. sunt multiple ti 
~ate lIttAt ln domeniul pol1t1c fi -
nomJ.o • cCIt " pa tărimtil secial ii eul!". 
rai 
Astă:d datorN muncii f'lri ~t 

d.epulll spre binele obşlesc. de către IDeal 

brele acestei organUaţf( a'V'la '- fala 
nO'llslrl o noaă :realbare. 

Penb:u. Il ne pute da ~ea.ma ilie Ingri .. 
Jtrea. ele care !le bucură tn Cmune.. f,o. 
vIoet.kl IH f~ t:a eare .te . prI. 
vlq .,eroHrea mamei sf .. eoGPfll.llnf. n· 
nitmea Femeilor Anttt'a'!leift dtn ATa .... 
!le premtă 1U\ bogat ma~rJ.at euprll':A.l1d 
lIIaiDdnt fat~ cletP.-~ de 

\ 

DeH€l[dult ale IICglmtdul ~tie 10 u_ 
poziţia •. ocrotirea mamel. şi Il eop1hd1li 
l'n URSS". 

Intr>1tI1 oadru tesHv 11 !n prexenfa re
prezentanţilor a.utorităţUor locale. YL 
lIeIt la orele 12 • aVQt Joc desdridetea 
aeestei E'lponPi. tn 9edlul 4in Str. Gre· 
ee1IUU Nr 6. 

f 
La descMd1!I'e a vorbit d.na l'laiDJia 

Sucit!. preŞOOmta, UF A R.uluf. ci primar 
~incas);oan şi d. prof~ Aseaalu 
~. " ~ .... ' 

Pentru a De putea d. $elUM de pr'O. 

~ur Şi importanta ~ lla.rn o deţine 
mama şi. copilal In UDlun~a Mmtld. 
ar It Sn interesul nostru sf m'lÎ des 'In 
mie-resul mamelor şi copiOor din ţara 
noas"t'li dl aeea~l~ expoziţie să !le vi-

• zionn,ti ~ de tin puhl!c dt !J1J\l Ii.lmero, 

pIicc ci de o unealtă j.DC~il't:en'li. ~ 
I această lUlea1tă a '\,oflZut_.l lnlr'ullul Ql:l 

I m~ll!brf( mare:anţ{ li organ.zaţ(ei. !im{
ŞOI ene d. AntaleSlelO. 

I D. Pufy Leueuţia I.a •. montat" pe sus.. 
numitul membru marcant s3,.l loJidUt 

, prIn oerel1e scrisă 60 \"agoRtle e!Slcrne 
! \'u bendnă şi petrol pen~ra ţl:lranl1 d!11 

I 
'I'l1:nlsoora. Mal precÎ9. si ('e3 rl pen!Iu 
acrşti ţărani nu mai puţkl de două tre. 
nu:! eompJeete !ncărcate cu petrol ~ 

: bCT1zini. 
I l,;l'!r.erea d"~1uf Antak~~'\l fiind Inaiata. 
tă prin tehnicianul ~\lr::f\. )tzI C'.and"idat 
ve lista mani.stă din Tim:'p ,:'1'1 a t~lIt 
~proba!ă de d. Leu~n':'tl. riln~ 51'(" u. 
Jl';?dmfă prin curier dJu, .\n!alescu. To. 
t.:;dată d.sa • fost nnlwtllt (':t marf. e 
flY>t ridieată şi trim(s.ă In. CQnslanb ~. 
tru a fi 1ncl\t'("ată m 1;11"])11' ş, trimis' 
pe DunaT~, apoi pe B~:JlI. ~rr(' Timişo!lll. 
ra. llrrnft.n~ • " dhf::-('.ltlilă ţirl\nilnr, 

AU .i'QSŢ SLEPHRILE IN· 
~'j'l'E DE VALURI! 

Deb ~ţa pină la Timişoara Snsi., 
\~luri.e 01' il inghioţit p:I:\Io această call~ 
t-itate de petrol. eăci tăranii au tot aşte~ 
tat ai petrol n'au mai primit .. !dai :lI.r. 
dll .'11. aflat qa. printre v.l~e ~i lIeb·,'. 
inl a }uat un drum neco'l'")l't"Ilt 51 Jaranii 
bilnă;ţeni $Wut dat seama (ă este TorlJa 
<lft o ~ afacere a -J.tui T.<'IJelltlli'!. 

laIi !nei _ din .. mi:.l": Ifal':eti alf 
acelm ce stă tu. cap1ll listei maniste din 
Ar:ad. O a~ miclI. ~ntru 4.. d<=!, 
1rlt a adn. deeftt un ~efrdl1 ,t~ "1'('.0 

'd(ltlltsute de mM.iOllne Iri. Sf d. L!l]enţia 
esie ob}Şm:rit • tr,age :I.~m,~nea _mI" -
~ ~ maS. sori!; - i:li~t.t1ilt coDlei . 

M- V. l'lll.g:'l' t:l.itIC". 

.. 4 re; 'W*f.Wi M!.!! 

U ..- 3' T~lmt,12.32.R.e0t'3,5, 
,an~a -, 'Ii 9 Dum. 10.10 

lJ] t'Înl(lle 2 Zile : 

ICllfădr KataUn 
"., ,.,. ..... ba dne a,. '0 sI 

In ce1elalto rt:Knt'i~ ILOS'lAY EA· 
TALIN. B. 8008 LADISIntU 

.Toi pmmierl. 
- ~Pă romanul lui JOKAI MOR 

Trandafirul 
galben 

cu: SZbRBNYI - GREGUSS. 
KAMXaA3 - KORMOS 
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Mleremi, li) bctomviie l'901t , , "!!!I-. 
E~,e~diu izbutoi'lla fabriCi ITI. a 
p~gurJ~ do peste 200 milioane lei 

T E A T R U JWHWW-. _ c--

MANDARDiUL .. 

Miercuri 30 şi.Joi 11 OC10lD\'Ik! .. 
orele 6 d. m. ansamblul ech}pei 1('114. 
neşh a Teatrului Poll\llar dia Ara::! pte" 
-iată pe &eeaa Teatrului l'ulenUC:l J1lt~ 
ia. 3 acte Mandarinul in illterpretarea 
actorilor: D. Tibor. directorul teatrului 
şi' fost aetOl' al Teatruluf J":llţlona1 da 
Cluj fi director de scenă la aeetaş ~fru 
"llharla Volbea. Clal'll Ionc~u. IIniÎ 
Deme, Ani Cosma. Ecaterina Saghi. IOD 
Porsila. Jean Igol'ov. Bo.b Aba Grimb ~ 
Aurel Gheorghiu. 

- In Iezii zilei Slatie efortului depus de pompielii hbricli si 
ce~ m~Utari extinderea focului a fost OPlitl - . 

In ultiD1.eie luni pe teritoriul oraşului şi 
judetului au isbucnit nu:rneroase incendii 

, in Inod IUisterios 
Ju. cursul nopti: de J)u..fU,inec ă spre Lami un puternic incendiu a ij;buqflit la f~brica IT A. De re

manxlt eă 111 ultimele in~i luni în o nlfjul si judeţul Arad au fost inreg isfraie neobi~ntfit de m,.lte incendii 
de I/wri pTopor/ ii ale clţ1"!Jr cauze au rlun(ts 2J4ină in pre.U'nt ned('.~c{)per ite. 

DUbă informatiile pe care le d effnetn, au fost inreUistrate l{) i~ce" dil de mari proportii, care au prici
nuit pagube de mai multe miliarde lei. 

Actiunea se petret:e In China In miJ. 
locul unui decor Cll::otic. cu fil{UrJ,ţie 
multiplă, 

Bilete de yAnznre la cassn tc:\ trulul. 

• 
Adfel in hma A~.tgust, au fo si; 'EIlTegisfraic 6 mari ince1tdii afar ii de multe altele mai mici. In itma 

Septl'm'vrie ;; incendii, s'au produs lu diferite localităti ale j'Ud~!!{lui, iar In luna OctOntt'rie s'au Inregj· 
strat 1. fflm-i incendii. diln,.tre ca're tr ei la ATad. 

PROFESORUL DE l"RA NCEZA: 
Sâmbătă 2 Noemvrie la orele 9 Rara 

turneul TeatrulUi Vollo_Buz:eşLi din Ca. 
pitală pre:dntă pe scena teatrului llOS:ru 

IIUIlt!DUla comedie 10 3 acte. t'rofc~or1)i 
de franceză de Tudor Muşates.eu 

7'oote aceste. incendii au iZbu croit in imprejuri\ri mi,terioase ti Itz nfci unul din cat'Uri nu .'aN putul 
lilabili cauzele. 

Pazl'1icul de noapte şi un lDuncifor ob!'iervli incendiul In rolurile principale. actord care 
"-nu cAsugat un reDume pe scena rf). 
mânC:l.9Că: Al. Critico şi Lulu Nk()lall. Noap~.ea trecută Ia fabrica de t<,x

tiIo din Arsd e·'a prOdus 'un uriM 
ir:l'€nuiu, • gre ameninta. Să ~ exHn
dâ pân'it la ('ele mai im po)rtante sec
ţii ale fabrict'i. perielitând astfel 
marile stocuri de bumbac, bellzi"ă 
Ş1 pAcurA, care erau Jepozitate In 
v,rroplore de locul ·.mdu ~'a produs 
inoondiul. 

La OJ'ele 3 şi un Sfert, omul de 
lIervkiu al tabricei JJ&rţăI' Mi
hai şi pG.Z1iicul de nOflp,'e Crişcm 
Iancu au obsen'a! cA din 50:pro
nut 1,l care sunt depozitate lem
nele pentnt constructie IU~ TtdI
("4 ~;t fum negru !Ii gras, Cei 
doi muncitori att dat imediat 
af.arma Şi in mai puţin de 5 mi
nute, eeT! ;pa de pompkri (1. '0-
lJrieei in frunte cu eom'ln(/antul 
7:araH. au ,o.~t la faţa foculuI, 
Jnce]Jâl1rl lHcrr.rae de slil1.'J9rC şi 

7ocafi:tG1'e a fnccndiHlul .• 
fnccndi ul s'a produs Intr'un loc 

foarte apropiat de gardnl fahricei, 

care este eomplect izolat 00 toate 
arumurile interioare, aşa cA uu pun
te fi vorha de nici o neglijellţă /ii· 
gara sau chihrit aruncati. 

Primele cercetări dupil stingerea 
incenditl1ui aratll. deas8IJJeilell ('A 
nIei (\e "curt cÎreuit DU poate fi 
vorDa. 

Pompierii fabricei s'au pus ime· 
diat pe treabi1 şi pân;1 la sosirea 
pompierilor militari aU reusit t-â 
kcalizeze -intrucâtva incendiul. ca
re astfel nu s'a putut extinrie lB 
pâcură şi benzinil C3.l"e se /('4se..l 18 
150 metri de locul in .. 'endiului. 

Sirenele fabricei au sunat timp 
de 30 mmute şi numero.;i mun
citori dill apropiere s'au adunat 
la- fata loculuf. ajutân.l la 8tin-

gerea i.f/·cendiulu.f. 
A sOFlit la faţa locului imediat. 

fiind .avizat telefonic şi d. baron 
Neuman, Care s'a intereaat J)erscna1 
de mersul lucrărilor de stingere s~. 
loealizare a incendiului. 

La oreEe 7 dilUineafa pericolul a fost 
inlăturat 

D up l1 trei ore de munctl tuCvrda
UI, In care timp au luerat cot la 
eot, pompierii militari. ]>QIDuierii 
fr..hricei ~i muncitorii. f()(;ul & pu
tut fi localizat ~i oprit. Este ade
varat că sopronul cu lemnele de 
(:.onsfru(>tie 'a fost misTuit cr.mplect 
de f1l!('rlri, dar perl~oIul p:dinderli 
in('endiului & fo~ înlăturat tn mod 
definitiv. In şopron au căzut pra
dă fl1l.c)1. r ilor peste SI) metri cnbi de 
kmne do c"nstrucţii. 

, cercetările pentru a sta1:Jili motive-

A mrti fost mistuit ele t{ădr! 
un alt maqazin in care se gll. 
Sf!n sfidă pentn, geamuri !şI 
n~:!Jeriş cca ? 'll(u;oane. Aceste 
din caUZa căldurii mI vleznit liIi 

sunt complecf inuiili:mbUe. 
. 1i'ocul a put nt fi ~till;; 1", orele '1 
dimineata dUPă o muneă jJ~corclail 
de patru ore. 

Illheba.t fiind d. It. colonel NI
lIiiisos{'u, f>c·mandantul pompierilor 
militari din Arad, ne-a Jedarat ,..11 
dUPă J,ăr('('ert d-salf', incendiul tre-
1-.. de, ~â n fos.t pro\'oea.t pputrucă 
nu exi::~ti'!. ni{'Î un alt motiv de a fi 
izbuonit. La fel ne-a dc,~larat şi d. 
căpitnn Soltuz. n:jl1tonIl de coman
dnnt. care a mni sdăug-at: 

"Piea . Tl111ltl'l inf'f'ndii jnexpllca
bilo in t,Wn1l11 timp". 

In eur"111 <limill(lţiL dnpl: "tinlle
Tea in(,(,lldi1l1u;. s'a (lfm1a:i!lt Ia fa~ 
ta keului ",,[1l1 biroului judiciar d. 
comi~~r ~0f Chl(1l'U T!ie îll:Ntit dR A • 

le incendiului. 
Desigur aceste in1.l,estigaţn tre-' 
buie .~ă faf:ă luminii in flCeBt (:atI 
misterios. Jnfrefl,Qa Opinie 2*-, 
blic4 a oraşului CI'!teapf4 ~ 
1nu,lt interes .să clL1!Oi/scă adevă
ratele motive ale a1'estor. repe-

tate inctmdii. 
Reoocturul ziarului nn~trll " stat 

de vorbă pe teritoriul labricei cu 
d. baron Neuman şi cI-sa g11seşto 

# 

Anunţăm pe această «:a· 
]e prietenii ·,i cunoscYţii 
Încetarea. din viaţă a iu .. 
bitului nostru 

Precuplon 
arhitect 

Jnmormântarea a avu t 
loc în zitta de 28 X. 1946 
la cimitirul PomeRirea 
din loealitate. 

Fie-i ţăr~na uşoară. 

(whir1\ d(' pf.lifi~ti ~[lre au introdus iii.iH-•• __ -il ••• r>MRiIEi __ 1i4I1iil"RlIII-il'. __ =i 

dea~emen~a cazul foarte misterios. 
~Ia.i muiji pompieri si muncit'Jri 

ll~tr<?haţi fiind de redactorul no
stru au fc·&t unanim de aceiaş pă
rere ('il la mijloc este o 8{'ţiune eri
minal'it. 

PAGUBELE EVALUATE LA 
200 MILIOAKF. LEI 

Pagubele pl'ovo~ate de M.ellt uriaş 
ir.(·ondiu f;.C ridi~ă la pe.;:te 200 mi
lic-ane lei evaluate de c:itra Flpeeia
li~ti Mărfurile şi materiile prime 
mistuite de flăc.J.ri 8U fost asign~ 
:tate la suma de 250 milioane lei. 

! 
urmaţi in ordin? de Cc~r !l.ovl!lţ·e~cll. 

, ""miI Popescu Harla ScrMlneSCll, Pnicl 
I Stănescu şf altii. complcctând IIns:unhll! 

eu care acea!\tă comedie s'a jucat zil~ 
de1trîl.ndnl fn Cap~tală, cu 0:111'\ Inr.hl~l. 

Rî1ctcloe de ,'lnzare L, aacnfta l~tr~13 
tUES. -RestuiMrant PUDul 1flr 
Propr. vlld. G1iick Tgu·atie. A RAD, 
StT. Bogdan DuicA 10. - Băuturi 
alese. ~ 

ItlCA PUBLICIIATI 
•• VnTY9,," Y"'f'" "YYYV VYY""'Y'f'Yn"TY""''f'yYYY" fT'f"';'YTfl"", 
MICA PUBLICITATE SE PRIME- FUl\CTIONAR superior disătoriţ 
S'l'E pAnă la ora 18. Un (mvânt 350 filră COI.ii, caut lOOl'illţă mOdest1l, 
lei, nunimum 10 cuviute. I:::)e plAteste eventual cu bae. Plătesc chirie 
anticipat. Priu telefon DU luăm mare. Adresa la ziar. Iill 

aD1lllţuri. D:E: V ANZARE o ma;;!'! de bilwrd 
POSED in5talaţiuni pentru lngră- in stare bU:1ă. Adl'C'boa Ja ziar. ~866 

şă.torie de porci si hrana I1E-OCesa.-- PROFEOR titular matematici pra· 
ră Caut asociat cu por~i l'I&u ca- pară elevi liceul teoretic. Even· 
pitaJ. Informatii la ziar. l288 tual uon1!!"a pensiune. Adresa 18 

AUEN'l'IA HATSCHEK, Bdul Ca. ziM. 38~ 
rol 17, fE.lefon 16~);J. (Sumele tn PIERDUt legitimatia }I~MD. rltn~· 
milioane de lei). 300: centru, 8 ticna.r. publici No. 43'2, numele 
l!partamellte. 200: bulevard, 4 apar Duma Gheorghe. Declar nul. 38ti4 
tamente. vilă. 120: Teba.. easi! fa- PHjRDUT leg. Econom. functio!!14-
miliară, 100: SpitHlulni fructieul- rilor publiei No. 2990, num~Ie Pn-
tură, 4 terenuri. 80: plldurita 2 iu Pavel. Declar nul. i!859 
a partc.r.:\en te, 48: oeupabilll 3 ea- V AND casA. tot confortul din 0<1117 .. '\ 
mere, grMinA. I 1299 plecării. Doamna Bala'i'a 173. 3861 

SCHIMB casil Arad 3 camel'e, de- PIJ<.:RDU·r carnet consum CFR No. 
pendinţe, cu casă Oradea 2 came· 1240, num~le Cicirean GhMrghl·. 
re, depcndin1e. Adrmm la ziar. ]303 Th:>cl'U' nul. iJlj57 

CA UT areliflr mi100llrie cu aeceso- DORMITOR model'D, compleet de 
rit. Adres... la "iar. 1303a nuc, de vânzare. Adresa: Rerla-

SE CA UT A urgent un profesor ma, Eminescu 4. 130il:l 
(profesoară) do englezA care po- MOBILA cc.mbinati! cumpăr. Adre-

, Sl>dă limb,. rusă la perfooţie. A se se: Reclama, Str. Emineseu 4. )1116 
Ild .. esa la redactia ziarului. 1305 DE INCHIIUAT pivniţă mare lJ&. 

VAND bicicÎetll. MrbJ.tească Puch, tonati1 cu electri{'~ pentn mere. 
una da.mă, frumoase, noul. una NumI!. Pompi!iu lf). 3855 
motoreti!. şi pl!lci patefi)D ungu~ CAMERA mohilată cauti! domn flin~ 
N.şti saD schimb plăci românj>~ti. gur. Adrese 1ă"a,ti la administra-
Miron C0815U 11. :di29 tia ziarului. 381iO 

• AI?~'OTURISM în perfectă st!n-e de 
Când vrei t'ă-ti cauţi un serviciu function6l'e cu cauciucuri bune sa 

Si-ai inoorcat aproape totuL caută pentru eumpllrare. Oferte la 
Nu disperaj mai ai o sansă: zIar sub "Automobil". 3858 
Dă un anunţ la Patriotul PIA'l'RA DE VIN cumpără ori('.6 

BUCATAREASA pentru restau~ 
rant şi fatil în casA 00 caută. Adre
sa la ziar. 7'1834 

MASIN A de tricotat Nr. S, de ,·âm-
zare. Adresa la ziar. 8834a 

C1JMPAR fire de lână Rau bumbac 

cantitate şi caută col.;,c.fori, fabri· 
ca polyohrom din Al'ad. 38j8a 

• . pentru tl·icotat. Arlre:>lL la 1.inr. 

I Fcderaiiu' Dl'lll0crată a Femeilo r din RomA!1ia. filiahl Arad h "itU f CA tTT două O.:1mj'1r~, nV4lntnal n:~ 

CURSURI NOUL incep la 1 N'o
€mvdo dactilografio (cu 10 dege
te), contabilita"t:, stenogl'lI fie (ro
mâ ni1 şi maghiară). LIMBILE 
STRAINE engleză, fran ... ez~. ger 
mani!. "PAl-LAS", St,r. Co.,bue 1 

pu~)Ji('l'l arflrlan !a spectacolul din ziua de 7 NoemvEie ]['J(i, '>re1'3 16 fix.' UlmeIlt, in centru pentru eahinet 
care se ya ţine la Tf'atrul Poporul ui. . medical. Adre!':/t la ziar. 3840 

VIE cu casl\. de loenit, Podgoria, 1 Sc::pul 11l')l,[;!'it f3ste ajubl'al'ea ir.:fc·mef"jjJ('r din ?!f,)!fl,WiJ. linia principală. aproape de hal. 

I 
C( nfer!1~!a va fi tinutil de eătr e dna L. Ni'gru. direct'>areu Lie:eu- t~ eleetrică, d(' vânznr~. Adresa 

lui de P€-!e Ohibll Birh. la ziar. 3R41 

Re€uariu şi regia dnn. pr()fesoari1 Văcăl'carlU, ajutată U.e 'tlna BU1'du- LEGITIMAŢIA pierdută 6756 elibe-
!o; u. rată Economaiul Fullcţi·murilor " I Publici CI declar nulă, Chora. 3867 

Biletele dc vânzare Ia agenţia .Etl.l·opa". la bazarul te<!trului. 1313 SDPI<JRB cc,stum naţional de \'1ln-
zare. Lieeul !ndu.,trial de Feto 

---------~·-::Il--:"I~~f'!"'· O:---____ "'1111!' ____ J. ... ~~ .. '. -.' .. »li 

as)~ 

CA U'!' mobilif>r pflntrll tlltungol'ie 
A dreF'8: V. U re,ehe N o. 12 - H. i:lS54 

PIEHDlJl" câine l':t;;:ă eia\t"ci.'1u, tiI" 
oU!ljare l'osieticil. Aducătm.·ul p,.i
me~te rer;oJ11pensă. Ţ)'.1Cblrul pils' 
euţiu, str. Homul Velidn 2. asă6 

D1N INT.cm~ FAMILIAR pre• 
dau un~ent Ioeal in ceutl'u. Bode
gă Restaurant. (Jnf0nc8 şi loc,ll 
})('lltnl ,.Bar", COlidHiulli favora
hile. Adresa la zbr. 3868 

LAZI cumpără magazitl •• Stiolarnd", 
Bdlll ~ aQ. IN 
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"Actualul guvern din Rorn.a.::aia 
va câştiga. alegerile pe baza. 

îofiiptuirilor lui solidell
# 

_ a declarat deputatul laburist Plals-Mils in Camera Co
munelor. care ne-a. , vizitat recent Iara - Propaganda opo

zlpei este plină de răutate şi viclenie 
o In ziua de 23 Octomvrie deput& t'Ul laburist Platii-MiU. ('.are & vi

ita.t recent Iarli-. ~oastră a rosti~ un . discurs î~ Camera C.omu~el,)!. 'ICU· 
pZ\-ndu-se de pohhct\. exteruă bntan lCi1• Referlndu-s8 IR sltua.ls dm Ro 
minia care 7' dup~ cum prcei:l'.e4Z ~ daB. - a fost ţinta l1t!tcuril:>r po
Iitioo din ulhmul timp ti. Plat.U3 M llls IntreabA pentru caro mohv gu· 
:vernul britanic sprijină chiar indi rect opozitia şi conclude; 

Editorul liberal nlÎ-1l SPUIJ: ,.Fi
resie, ţăranii erau riu'l la vot de 
Jandarmi în vremea. noastrll, dar era 
facut in aşa fel, !ncât Mă le placă.. 
Pe vremea ooastră, deşi aveam 't) 

cODEotitutie l'crisa, practica era 08.
ret'um deosebiUl". 

Opozitia. nu are progralTl electoral . Propaganda opozitiei este plinA 
de rl!utate si viclennă şi, regret cllo 
trebuie Să o spun. bla.lifematorie, 
Gă&esc exemple din 98, ~e au putut 
fi verificate. RomAnii trec prin~ 
tr"un al doilea an de groaznil~l foe
cetA.. 

Cei doi fruntaşi mai de ~~aml -
~d. Mruliu din partidul ţărJ.ne,;c .si 
'11. Brdtia.oU din partidul liberal -
ambii au arătat limpeol~. eli. nu au 

: un program elcdoiiaL 111 au ~P?S 
~ac6St lucru t'ât !';c poate da fllţlŞ. 
:Toate aceste trei grupuri inclusiv 
~800ialiştii di~idenţi. .spun eA alo 
'Stiut de fapt în România ceinee par· 
tidul laburist este aci. Tinând se&
'fuă de faptul (s, ele nu au program. 
.~i iinând &eama de faptul câ fie
,eare se opune ool.}rlalte, pretentia 
!ţ.are oarecum ineonsecventil. . Pre· 
tenţia se b~,zf'aZă in ml)d eVIdeni 
pe .fapi.u (:1 fiecare. a re. ~Vt:ijinul 
indirect aI guvernuhll brttaIlle, 

MITRALIERELF OPOZI· 
ŢIEI SUNT BIl\TE 
ASCUNSE 

~(!eşti domni, ai ~'aa plâns tn 
im(ld formal de liJt~a de Jibertate de 
ia,-şi face Ill'egătirile eleeto:ral~ .To
to.şi nu se putea ObservA o a.Be)ll4:l
n('3 lîp~ de libertate. Puteai !lA. te 
!n1â1ne~ti (4:1 ei eum te IntâlneŞtj 00. 
IIrieare aliA persoanll., chemându-i 
la telefon, făc!ndu-le t) "izitJ., YÎzi
tAnoiu-~ la hotelul tiin, @ltU la o ca.
frpe8 tn public. Ei i"i an ziarele 
lor.lşi ţin tntrnniril~ pnbJfne si pe 
fQjl. Ei aU avut chiR;l' (\ 2nt1"1lnil'~ 
la Bneu~ti ne eA.nd ne găseam 
toolo. Partidul ~ ţllrănesc, 
tntrnn1ndu-se spre a dî~"'Uta. f'red. 
oCiaPil si prezinte tm program de 
all'~:ri sau nu, tntroniroo a durat 
lP&tru ore la câteva "IUte de metrl 
dp, domiciliul meu. fără ~ fj "u· 
tnt vedea mltca.r un "'in~l' soldRt 
~ll mifmlieTă. {TIl'rrltA"l,tol"}, Pot ~ 
vA asigur, Illf'A. dlO'r', eft. opozitiA. 'rl 
tiDf' mitmliereJe &!leun'*l eu grija. 

R{\g jle onoraţji membri ~5î <9dTl
~ aminte ea:m sunt motivP.le tlmL 
'Iiciunji ~i urii pOflornhti lmpot-ri
la pariidel,ll' din {\"()()rltiC. In ]go'T. 
lln9pn>7Mfl mii ţăra ni au fost îm
)l'tlşca.ti fntr'un RlngTIr }j')C, '00 arlile
~ - acesta e!rle e~mplnl elrHrie al 
folosirli artilf'riei tmpqtriva ţ1trani
lor neInarmati ~ 

Din llOOa vremp. rmO'!!l:rea n-une
h Impotriva. lucrlttorilor roda
~triRll It r~t aproape un luel'n obis
nuit. C;e.a mal tn1'lemn::ltă oc"(lZl{' a; 
~8tln J93:'1 dind partidul dlui Ma-, 
l'tlU .. ra la putl'l'e. 

D1\r nu s'a t.el'l1linaf. In 1941i. la 
21 F"bruan('. In nla:t~ Palnfnlui ... 
11l~1'?iton fiTI fost. !mpllseatide ar
nmtă. D. 'R1!:il€St('tl era prhn mini
si:rn Im<'!dÎl:rt dl1p§; &eea'ltl\ n-f'ff1rÎ
rifă tntâmpffire. un avinH ll~t,anre 

, ~i un nilot au ~~lvat JW'I it R1trl~s"ll 
ţi lImf'el s'a a!1~~at rnt"~ nnn tn: 
rindul Ile'l'Soonelol- gfrllmutate. 

n. MA~TŢŢT NIT GASES'rE 
DOC1:TME~TTELE 

!5ar aoo~,f'! partide (Hn ~(l7.itie, 
~1Jnt oaml?onii. pe eaore li sp:riji nim 
U."4.u.A •• UAA.e'\~,U.A.U IH ~~ 

Brarn Ileli1~dr!! 
gfQVftergtu 

specialist 

A RAD' 

Strada 1. G. Duca No. 9 
QW 

Ioooi Făca.nd acest lucru, pu~ pe 
r('prozen'banţii noş.tri diplomatici ex· 
tremi 1n poziţii intolerabile. Ei !>unt 
de fapt obligati să adopta li.titudÎ
D~a de intrigă chiar impotri \'~ gu
vernului pe lângll. ea:8 sant 8C1'em
tati. 

A ro observat sl1p.UmiLna f:reeutJ 
Intr'un document remis. presei de 
eâ1re miniJ:rt.erul de externe, un alt 
caz tipic din pa1"b9a opozHieL Era 
povestea fraudei eu litrlele electo
rale, 

D. Maniu nu a fost tn 5ta.re ~ 
prezinte documente dovedihlftre Jn 
a~aBm privinţă şi a Hp'OS cii nu stie 
unde se află. 

In ce mll. priT~, JlU am putut 
~ vreo onad~ care să sprijine 
pov(>mea V]"("lpntatl!i de opozitie. 
Plângerea adevărată Il opoziţiei eora 
Că frauda e1eotoral1t nu ~ laM du~ 
Pă metoda 6ent1~mannlui. 

A.~unarea Generali 
Soc. de P07l~ce 
"A • .....,n:a4

' 

a 

fa 31 Octomvrte 1946, g' ~ 18 
d. m. te Str. NIl. Onc.. 12. 1314 

I
W 

Agenţii opoziţiei colîlldil satele şi 
spun ţăranilor: "Voi ştiţi eA ultima 
datI. când a fost un guver'l fări' 
Du~u. pe pământ a fost o epo
că de t.eeeth. Atunci au fost 7 ani 
de seretă. Acest lucru vII. dovede$Jte 
că guvernul actuAl eRle un guvern 
fAră Dumn.,.zeu. Cum vI. veţi simţi 
dUPă 3, 4 sau 7 ani de secetă r-

REALIZARILE GUVF.tRNU,'" 
LTJI GROZA 

Actuaml guvern Va (,>âştiga ale
gerile pe ooza !nfl.ptnirHor lui so
lide. Guvernul român a. realizat o 
pcJiti"Că de reform!l agTal'â, eere 
dacă ar fi observat Il la noi. ne-am 
~~ gAndi să o apIicll'll la uoole 
l'0giuni aflate sub dominati", n()l8,..c ~ 
&trâ. El a Introdus toleran~ reli
gicasll şi rat;ială. El fl permio;! lu
N~orilor p€ntru primA dată 8ă se 
O~anizeL('I si să aibe o parte la 
oontroiul indu8triei şi a gnvernu
lui fl;.:rii lor. 

Congresu' Par'idu',,' National 
IJberal orr!. A,~d 

Partidul Naţional Liberal fn-ganÎ
zaţia Arad SI ţinut ta cursul zilei de 
Sâm~tă congresul judetean in pre-
7.J"1lta fruntBşilor aoestui pa,rlid (iin 
M'aLSul 4i judeţul nostru. de faţă 
fjind ~ :reprezentantii autorită
ţilor din IJJClalitate cât şi ai parti
dcl(rr componente a B~dui Parti
delor Democrate. 

uttiilor din plAsiie şi oomttnele din " 
iudetul noot.ru. 

â. mas~. 
"OFAUlf

• (Oficiul Fabndfor 
de Uleiuri Vegetal. S.A.R.) 

vi oferi 

Lei 1.000 pe Kgr. 
Adresati-vi pentru orice 
canti1ăJI la Fabricile de 
ufeiuri vegetal. sau ta 
.,0 F AU l", B u cur., ti. 
Calea Doroban1i Nr. 14, 
Telef. 2.65.45, interurban 34, 
sau la Oficiul Economic al 
Prefec-turifor 'U d .1 el Of. 

P1ă.tim pentru KUogram de : 
iir Lei 1.500; Seminţe de molid 

~ LeI 6.0": seminţe de dovleac 
Lei 5.000; seminţe de roŞU, mere, 

pere eic. Lei 1.000 

Mobile 
eftine 

OIlăcan Petru 
La acest eongreq a8 tiINlt Iă ia 

parte numeroşi deJ.epţi ai org&ni-

salile sediului Parlhlului Naţio
nal Liberal din edificiul teatrului, 
precum şi ale organizaţiei Tinere
tului Prt'gre~ist aII fost pline pAnă 
la refuz de cei dornici <119 a ascul
ta fnoomnurile la lupti!. pe drumul 
me.rllor in.tere!'le romineşti ale frtm 
ta~i1or 8leebtui partid. 

Cu flCOOf;1ă ooase m8l'e~ llltmAr \ . ARAD, Bul. Res. ~et. 
de eet:1ţeltÎ eare au pameipat la ,l "'-lIand No. 5-

Cumpărăm ,azernl 
acest congres şi-SI manifestat voin- u 

tn orice et\ntitate. "Pmcaj-Flmlh'"' 
Hammer GheoTglli!. 'l'imişoara 
IV, Bdul Carol 24. 1309 

'Pa şi dâF1R1lÎa de lllptă pentru Pl'O- . 
ID(.V1U"9& drepturilor si hDertăţilo!' 
oo~eşti a dt>mooratiei romAneştă 
si a biruinţei Bh>cului Partidelor': 
Democl'3te tu apropiatele alegeri 
poarktme.nt1lre. 

Alegerile din Bulgaria. s#au 
solda.t cu o victorie strălu-, 
cita. a· forJe~o.r de:rnocrate 

~-----------------sa_uni penllU uceniCii -care nil 
t,ecn.nteaza eursUfHe 

Jdilllister'1tl MlBlc1( direeiia. -În\.fÎ{ămAn
tulu( MlmCft.oreso cu ordinu1 Nr b,,"''',{)--
1956, comunică. ~o.alei de uCe~ic.i IL, 
du.Wiali din Arad, Decref.uI L~~ ~,'. 
liW diu o Sc'p~1llvl'.ie 1%6. publicat J.n 

l!4vnu.ocul Oficial NI'. 205 partea ln:ii~. 
care prevede că amen:rile leolare pre_ 
vbme de legile antei'.oare datei de 1 

- Partidul Comunist lVI.r a obtinut ceJe mai multe wOhAi - ·J.anu.arie 1943. $latt mătit de ~,) un. 
(" . . " 'i"", 'i ID trecut pentru o oră dt! CIlI"9 ab5ea~ 
o SOFIA. Conform unor d&~ p1'o- dreptul sA folosească liste de 00- ' tată Qe ucenic, patronul le. aJllenQa CI.l 

vizorii, eu ocazia alegeril+l'r din kri diferite pentru & arăta ea. 2n &O IeL i.., _, 
BulglariJt, au fost dep-llse In total cadrul Frontului Patriei eare par. Asli~. m oonformitate '* ».b. Ne. 
4,211.1&> voturi. dintre eari partide- tid ~ favorizat de ei. 6'!J9. -1946, aIll'eDda ~a n de ZUOO Iti 
le ineadrate in Frontul Patriei au . Ziaristii stri!ini din Dmgaria au pent~ o ori abs.eutată. 
primit 2.!.I8o.11~ v&tnri Conform dat în ziua de ZI Octomvrie o de· Pentru ~ rsre DlI _arent-eaaJ, 
acestei comunicări dintre partide!e claratie In eare comri:.<ltă el. oxx:zi- deioo ~la. se aplIcă ~.a11'cJou1ll( 6 1I;r' 
lncadrai(, in ·Frontul Patriei ('ele ţill s'ia bucurat de deplinA Hbertate.., mendă_ lAtre 50 mii-<){IO mii Iri. 
mai multe voturi au foo;t da.te Par- . Deoi plângerile op:rezent1te din par- Fiecttre ~cenie este oNigat să .~ ...... 
tidului Comunist, care 8. obţinut 2 ~ opozitiei Il'e pot con!j~ ea IL- _lo'i" 

'li 262" d t' A tf 1 . 1 l' . \ lIIIIPl'a .. - pel'1DIme...".. caate." . 0.' mi oane . mll e '9'0 un. 6 e Slmp e manevre 1") ltiOO'fD!IcT.-M!1 i!O vim la d. .. '1-" :1 
In noul Pal'lament din parte-.L Fron- -.,-

tnlui Patriei vor intra m deputati -F· R ATI I K L D G' +-~,:~;-a:ea ~' ':=.~&ti"":i,: 
cnmuniş.ti, 64: ag:r.arieni, 3 !tOCiul de- ~ 21 ore absenţ.e ~t:e ~, 
m'lcrati şi 2 din partidul Zdeno. .0' oh .&-_,---,", -•• __ uAt, iD!ft1eo~ !.a.. 1 
Cart.alul opozitioi a ob~i9.ut 101 man .' .............. " .,..... ....... >. ·~' .... 1 
date. Ifttreprhtc!et'8 de i;a_sl"llJh:.m.. 'i: ~ ... ~ ., da}D~tlla.:d 

Deci alegerile din Bulg~ tOm Cele mal 8V1tlltaJOl!llee PIf'8tnrl. .. i, '0..adnt. . ' ~,,!~.~ 
!IOld8l!: eu fi Yiciorie strAlucitA a Arad1 Bdul Reg. Ferditwmd orz. .". Oamnlf p&trootd 8IJIIIt ~ţf si.. IL\ 
fortelor democratice. Candid~ţii Telefon: 14-30.." ~ de &ftuatJa şeola1'ă _ u .. ·.nk'i!(>r' 
Frontnlni Patri~ ~ prezentat pe Aradul Nou: Str. A. Ianc.u. • peDtru a ... evi"- tituaHi nepIă~uh: f'(>n . .. o....,.,.,~,~ _ avut l'elefon; 2e-2~ .~ Q. ~~' . . 

1 ,.. '\~ ~ - -



Pentru conso Ud area DAcii .. --~----~~~~~~~~~~-----
Sov,etiră va IUDla si pe mai de

~er~i:!! realizmrea une i strânse cola
borări intre popoare 

MOSCOVA. Cu privirc'a desehi
~ ..... rea adunării general,) a OrgauÎ
'zaţiei Naţiunilor Unite, ziarul 
Pravda arati! că acea.stă adUlIHre 
are mult .. sarcini. Zi;l.1"ul snb1ini:wă 
că organizarea păcii se sprijin!\. pe 
ol;1igalia celor ;j mari pntt,ri ele a 
w,ghea la meutineroo. pi:teiL Nido 
crganizaţio llU poate exi;;ta şi nu-;.i 
poate indeplini misiune'l daCă nn 

'''0 bizue pe l't:atutnl ei. Ori \me-ll') 
fl1rţe reactionare cau!ii să flJungă b 
l'Cvizuir,)a statutului N:l.tiunilol" 
Linite cerând tocmai modifieurea 
Rc~lor puncte oare tinu sa asigure 
unitatea marilor puteri it cănr 
unit-ai.e de a('ţiune a asigul'at vle
tori .. asupra hitlerismului. 

In kgi.'.>1;ură cu aceea~i problemA 
ziarul lzves.tia tmhlinin:ll1 că Uniu
nea Sovi{'ti(,i1 apără :ie{~iziile luate 
oda.tă de alraJi. D. Bcvin tlocoteşte 
că unele }wU\rîri dda Potsdam ar 
trebuj revizuite. iar Stawle Unite 
abandoneaza principiile lui ROQB(~ 
.... elt pretinzând că popoat'c)e Hă fie 
conduse conform metodelol" l';tabl
Etc de anglc-amcricani. Când Ce
hoslovacn instnJNlză în ţarD. o de
mocratie populari! auteaticA. (·And 
Pol<.mia. dOlDocrată protefitcaYL o:!on
tra faptului de a mai fi un ~tat 
tampon lntr<> Est şi Vest, imediat 
Be pun in discuţie hotărfrilo dela 
Pot.sdam eu privire la frontierele 

avu sene ate Poltmiei. il'lr Statele 
Unite refuza de a acorrla' credita 
Cehoslovaciei. 

Ziarul isi Incheie articolul acecn
tuâlld uit Uniunea Sovie,tit;rt Va lup
ta şi pe mai departe peutru l'et,t!i-

wrea unei strânse eolab.)răl'i între 
:popoare pent.rucă numai astfel se 
va consolida paeea. 

In catedrala. SI. Patrlck din New
York s'a tinut eri un .;ervlciu di
vin implorându-se proum divină 
p('ntru reuşita. lucrărilor Organiza· 
ţiei N afiuni10r Unite. J.a aOOBt ser
viciu divin .au luat pam peste 200 
de de1egaţi ai ONU-ulni, printre ei 
si drtii Vâşinski si N ovicflv. _.mB ____ g~ ________________ m. ______________ .. ____ .. ____________________ _ 

CandidaPi BPD. trec la acpune pentru 
realizarea dolean,elor poporului 

lIn scurt tin1.p iluporlantele ·ca.n ... 
ti'lati d.c materia.le industria.le 
vor fi distribuite plugarilor din 

judetul Arad 
Fonduri pentru consqruirea de fâ,ntânl arteziene 

in Dtol Olulte COD1.une 
Candid.l \;ij Blocului Partidelor DeIaO. 

eralc din Arad care au luat parle si
f..te trecute kt conferinţa candidaţilor 
'BPD. care s'a ţinut la Bucureşli. s'au in. 
-tors iJl Arad. 

potrivit principino~ regimului de_ 
mocratic. ac<-'Şti candidati au ţinut de 
(lntoria lor de a ridl.ea chiar de acum 
,nnele probleme arzătoare (l,le ao:"shd ju. 
(/ey' considerând că preVC{lclile phtfor_ 
mei program sunt in curs de aplil'are 
'Spre binele poporuluI. chiar si Lllii!)!e 
de alegeri. 

A vând un strâns contact cu masele 
ellndi<laţii BPD. au sesizat că una d;ntrO 
cele mai importante probleme, o t'Onst(. 

arE '",c li 3WM 

tuc aceea a apro\'izionării sabelor ('u 
mărfuri Îndustriale. la preţuri oficiale. 
In urma demen;urilor făcute din partea 
candidllWor B1'D.. Suhsecrebriatul de 
Stai al Apro\'izwnurif. precwn şi a d.lui 
ministru Simion Oieriu au apr,]bat pen. 
tru jud4ul Arad importante ean1 ilăţi 
de materiale induslrble ('are "or n di
stribuit.e ţăranilor. Printre aceste ma
teriale figurează:' 

Plug uri, tdrnăCoap~. coau ' grape. 
,eceri. fier comerdal. fier ,1:Iă din 
V RSS .. -cu{e. caieTe. fier oal.,t, /Jo" 
perl/ru potcoave. tablă galIJanii!ff5. 
osiE accesoTi( de plu" 'I(it',:utllri 
b!f~a(! în fire. unsori 'ţ~răne,t( fl~ . -

Eri Jna~nte de amiazi a' avyt loc 

I Dsla:area d-16i' Hnnei Petre ÎD lunc!ionza 
de ajutor de prinlar al MUDicipiului Arad 

"Din 8,est mome .. ! ma consIder ia Slujba poporUlUi, pentN bjneie 
I)oporuhd pentrucă synt din popor'· - a spus ci. 80nel Petre 
La Prim~tia Municipiului Arad eri 

inainte de amiazi a avut loc instaiarell, 
noului r,jutor de pr1mr Bonei Petre in 
locul d_lui Io:mas Vru;ile. care eondidâlld 
pe lista Blocului Partideor ~ocrale IU 

mai poate ÎIldepIfni aCC'asIă functiune. 
La instalare au fost prezenti d, plefect 
VosUnar Gheorghe. d. primar Pălinf'~'1ş 

IORu. d. ajutor de primar SiÎ>bău Gheor_ 
ghe. prccum şi toţi fUllcţiQnarif şi fUlIc
ţionarde Primăriei MllDicipiuluf Arad. 

Cu aceaslă ocazie d. prefect \'!:.Stinar 
Ghco~ghe ur..,a;,;ă noului ajutor de pri
mar ca in f:mcţiullCl\ încredinţată de 
guvern ~ă fie 1111 bun pilr~nte al hU1C_ 
tion:!rilvr Pl'imiriei şi al populaţi4 in. 
trcgului Mt'!lkipÎu Ar;ld. rugând 4'1 a('f,~ 

laş IIm)) a!lg~jaţii Primăriei de O\-i t:a 
101 cnncursut p~"nfru a.şÎ pu!ea li,('\CI)!i. 
ni !calc ind:tioqrile ce uccu:'g din m·U:l 
fur:(jjm:e spre llinelc tuturor. , 

D ~lihu Ght'orghe a vorbit in numele' 
R,wuÎui ?arfiddur Democrate nrÎÎ.laLd 
<'3. act's! bloc îi va acorda ro! sj:r'jlnul 
p' n~nl a.şf pu!,'a indciilin( cit !o1l(;fe.s 
nOf!'l şi importanla fllll?t;'me pc cam lor 
ac("st bloc i-a :lcordaLil, 

f), primar P:iJinc~ş Ioan adre'1\ndll.se 
d'iuf IOI\Il8.Ş Yasij,~. f~.iua~ j9~i!i. 

mar. a Unul sQ evide'lHeu eă d. Ioa, 
na, nu a precupeţit nt~iuo efort in IDUD. 

ca pc care It depus.o peot~3. a pu~e.o. Hlr. 
r vI inlcresele cctăţeniloc acestui MunlCj. 
, piu. La multumit p~ntrd accs!e efofhlri 
'în numele funeţiOllari\(1I' P!fmil.\"it1 şi 
ceIJ:ţen~lor Municipiu,ui arând în aei:.
la~ timp nouluf aj'Jlof 'de prima~ Bonei 
J;>ett·u. ve«;hi )uptut."r penlrude-m(,~raţ.ie. 
fOlfl funcţt<>nar CFR.. el in a<;este vre. 
muri de grea încer('a~e Fă. poatl face 
fată tuturor greutăţi!or care se iDterpun 
în calea domocraţ(~i romfineştr pentru 
refaeerea ţări(, 1'e.1lrll binl}le şf 'prGpl~ 
ş!rea tuturor. 

In numel" lunf:t~.,nl>.r~'.,. Priruădd 
MunicÎpiului Arad a \'crbit d. dr. Cms. 
m" 1: ugcu. secretarul ţ't'neral al Primă
r,61' ~fUllicipiulu{ Ara:l .. are a SCOs in 
evidentă IIJ,ultiplele clllltăfi Ule nouluC 
ajutor' de primar pe ('ar~ îl cunuaşte ·1e 
multă vreme. corln·PI.i In ac~hS lfm~ 
dt'plin SlleCI'S in nou, ,i U1Îs~une. 

In numele.<;fndiC<ltn ;uf S/lla'iaţHor eo .. 
munali a vMbit d. Sol(.'1u. 

D. lon.naş Vasile r.J~t :ljulor de primn! 
ŞI ~'illor deputat. a ţ~;J!Jt l:Iă t1.firmc t ~ 
fn gTl'ana misiuoo cara Il l\Yuf.o s'a bu. 

.l ew-at .~ ~~~ 9Je~ <101 ",Jal_~ 

gări. cllibrituri, bocanci. oplncl. ha .. 
muri. tutun . .adă causticiJ. felinare, 
fiiii. geamuri, cheres1 ea. tigle. etc. 
Un delegat al Blocului Partidelor Deo-

mocrate este momentan la Bucure~tf pen. 
tru Shl.bilirca modalită,lţflor de transport. 

Unul dintre candidatii Blocului Pal' .. 
tidelor Democrate d. Vinţe Ioan 
s'a prezentat in "audienţă la d. m;" 
nistru de mteme Teohati Ge()l'gest:u 
care după ce a flS'eult6f ezpanerea 
lacI/tii de d. Vinle Q aprobat deo. 
camdată un fond Pentru con,truirea 
unor Idn(dni arterlene fii eolJtlrnete 
din ja71eţul .Arad care "Or Il Itabi_ 
life de comitetul electoral lude1~ 
. al B/oculm p(8lidelor ~moerale. 

feet Vo~tiDar Gbeorgiw. al d.iu{ primar 
PălincaL 10811, al J.l'.If ajuter de primar 
Săbăti "Giieorghe şi al wtregulu{ CUlp 

functionă.roso al PrilJl~nci. la aceste 
wndiţlouni - • lb.e«\i')~lId d.,sa. - 8U 
putut fi realizate m!l'~ JiJI. duleanţde 
locuitorilor acestui M:tnteipltl. Dar~Clfl 
ea. opera incepută. ' noul ajutor de pri. 
JDai' .Bonei Petre sl Q ~tă duce la bun 
sfArş~t CU toate greutăţiie care stau ~»că 
tu eale. 

La ur:mii a -.orbit d. Bo:.nei petre noa! 
IlJutQr de primar care a scos fn fvid.:n.., 
iă sfoz1.ările gllTel"IlId\lf de concentrare 
d. dr Petru GrOEa pentnlca durt'l'oa8CJe 
urme' ale r:l;.ilboimn( să poată fi ,ter., 
pentru totdeauna. 

- • .Aceşti oameni care eo-mpun (11'1" 

~rnal - ti .pus d. Boltei - au îll. 
lele, imperatilJ{!le "remuriltl!" f( In. 

'diferent de conlli~rjle politice ,tati 
întrunit pt!Jf!rll IJ .Da neam.'. pett. 
tru ('1 6{lFtta ţ~ "p~fttra CI! erefa 
I1lt uffl!'lr m«f bun tufttl'Or acelora 
care fraresc ş( 0lI1't' muncesc fn a-

cemrtă tară". 
, In incheiere d. Bonei. QdrcsAndu •• 
func-ţionarilor Primărie! a menţionat: 
. Toate cererile juste ale d-voII'Stm, din 

pnrtca mea VOr fi favonlb{l soluţionate. 
Voiu fi întotdeuoa alături de durerile 
dv-s.; necazurile care "ă stăpânesc vor 
fi şi neca:tUrile mele. vom căuta In ace. 
laŞ. Iim? să duc la bun sfllrş{t toate mi
s.lunile ee imi, vot' fi meredinţate. 

Din acest moment mă cOR8ide!" fn 
kl'vicilll poporuluI pentru binele 1'0_ 
portf.lal. pentmcl _unt din popor. 
- • inceiof d. Bonei petn noul a. 
~-~ .......... , 

- MINISTERUL JUSTI'!'IEt 
Onmisiunea pentru Constatarea 
Condiliunilor de N'8,turalizare ~ 
Recunoaş.tere. N o. lO:)() Il a1. 946. DL 
Rudc.}f (Haclu) Steinberg-, dornici. 
liat In Arad, str. Ghlca Yodă Xr.1 
a. fikut. oorere acestui Minister pen. 
tl'U Il i·se aoorda ootJl.ţenia. r )mânit 
Prin cerere petitionarnl arată (i 
c&te de profesiune pantofar, năI'.:ut 
tn com. C~darga. j~4. Cetate,. Albll, 
la data de 2'3 AIH'llte ]887 do l'eli. 
giune m07_'licA. Conform a:rt. 19 din 
legea privitoare la rlobândirelt si 
f.inderea. ll<ltions.lităjii române, 8t 
!luhlieă acea!'ta spre .. tiintă Melr.ra 
{'an ar voi sl1 facA Întâmpinare. POo 
trivit di"pozitiuni1or RM. 20 din zi. 
Sa lege. Pt. conformitate, V. Pr?o. 
~. &d 

.4 
Irina Franck 

Salon de DtodA 

:mutat 
St,. I:I!)ÎscoDie; 31, 

parter stânga. 
1312 

- LA LTCElTL TEORETIC DE 
FETE .. ELENA GHIBA BIRTA" 
din Arad, sunt vacante trei posturi 
bugobare de pCflagoge. Amat.Jarele 
8C v()r adr€sa la secretariatul li· 
ooului pentru a primi toate infor· 
roaţiunile. Conditii: kă fie absol· 
ventil. a 8 (opt) elast" liceu !e()retio .1., 
sau comerciar. ' 

Salondemode 
, 

(ON[I~~ITA 
P1'opr. Ety Eszterga.r: 

:ARA.D. St.r. V. Babeş 14. 3845 

- LA LICEUL TEORHrIC DE 
FETE ,.ELENA GHIDA BIRTA" 
dÎIt Arad, este Vl8Cant un PQst bu· 
getar de om de serviciu. Cei cari 
(lr.resc Să ocupe aOMt post, iş:i vor 
Inainta cererile Insoţita de llete, la 
eccretarlatnl liceului până IA data 
d~ 1 Noemvrie o. Infnrmaţiuni la 
8e6reta.r.iat. Direcţi unea. 

........ ., .. de 

Acordeon 
cu. metodă usoară. 
ECATERINA ASZODY !;IL! 
Str. Episoopiei 17. 386.'1 -Venip toale la 
Ittrunarea le.Betlor 
Miercuri JQ Octonwrte• orei 4. 11.. 

m. la Palatal /Cultural. 
vOUA V A VORBIM: 
Femeilor cfUe aţt pld~ fi aU ~ •• 

lent de pe ,.rma ra,z/)oIUIUt. "ce/II. 
Ta care n'au uitat încă vuietul $ir" 
ReIor ti grozăviile măcelulUi. 

Acelora Can mai văd ochIi .~. 
riaţi ai copilaŞilor. 

Ace(01<l c~e au mulkit fn tace
re (liră să li se recunoască merilul. 

Acelora care dore~ liniŞtea ci
minulu[ şC propăşirea neamuluI; 

Acelora ne adresăm noi pentrllcă,: 
Să ştiU că stă in puterea nOltstri 

sli; ~ asigurăm un loc de cinste. o 
"i~ă mai bună Şi nn viitor fericit 
pentTu oopifi n~trt. it 
Să ştit( ci! toale tnola1tă. patem 

&1 1M de.chidem lfI1 dram'o larg sptt 
lumină. 

VcniH să găsim 1mplleWlă ~ 
itmm! .....-..--....... ---------___ .---1 
1.~~~ Ml!fOQRA.!f&-~ 
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