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Rezultatul politicii şcolare 
negative şi distructive

In ultimii ani s ’a creiat la 
noi legenda „inflaţiei şoolas. 
tice“ în Învăţământul public, 
care a avut ca rezultat o po
litică şcolară negativă şi dis
tructivă.

Până şl în învăţământul 
primar rural s ’a aplicat a- 
ceastă politică negativă şi 
distructivă, fără să se ia in 
serioasă consideraţie nevoile 
culturale ale populaţiei ţă
răneşti, — imens rezervor de 
energii, care, pe cale de se. 
lecţiune, alimentează pătura 
burgheză şi Împrospătează 
elita noastră socială şi in , 
telectuală, atât de subţiată şi 
de eterogenă.

Numeroase şcoli normale, 
complimentare, practice şi 
secundare, au fost desfiin
ţate.

D. dr. C. Angelescu, minis
trul instrucţiunii publice şi 
cultelor, a declarat intr’o re
centă conferinţă, ia care au 
luat parte inspectorii şi revi
zorii şcolari, că dela 1928 în
coace s’au desfiinţat 7300 de 
şcoli complimentare împreu
nă cu 2000 de ateliere; iar 
peste 7000 de posturi de în
văţători au fost desfiinţate.

Pe de altă parte, legile şi 
regulamentele relative la în
scrierea copiilor în vârstă de 
şcoală, la obligativitatea în
văţământului primar, ca şi 
la frecvenţa scolastică, n’au 
fost respectate şi ăplicate, 
din consideraţiuni şi interese 
politicianiste, ce-şi găsesc 
trista origină în demagogia 
ţărănistă şi In dispreţul din 
ce în ce mai accentuat faţă 
de culturalizarea masselor 
rurale.

In această privinţă, statis- I 
ticîle oficiale ale ministem- I 
lui instrucţiunii publice ne | 
oferă date şi cifre îngriji
toare.

Pe când in 1923 s’a înre
gistrat un număr de 2.604.421
de copii in vârstă de şcoală;

în 1928—1929 au fost Înscrişi 
numai 1.676.872 de copii.

Diferenţa de un milion şi 
ceva, în minus, in acest scurt 
interval de timp, se explică 
prin neaplicarea legii obli
gativităţii învăţământului 
primar rural, prin indife
renţa manifestată de guver
nele din ultimii ani, faţă de 
pătura noastră ţărănească, 
în materie şcolară şi cultu
rală.

Frecvenţele neregulate, sau 
chiar lipsa de frecvenţă, nu
mărul redus, din an în an, al 
populaţiei şcolare primare, au 
contribuit la sporirea consi
derabilă a numărului anal
fabeţilor.

Când s’au desfiinţat 7000 de 
posturi de învăţători, din mo. 
tive de „economie“, cei cari 
au luat această hotărîre nu 
au consultat statisticile ofi
ciale, ca să-şi dea seama de 
situaţia gravă ce crează în
văţământului primar rural.

Noi dispunem azi de apro. 
ximativ 30.000 de învăţători, 
In raport însă cu populaţia 
şcolară rurală, am avea ne_ 
voe de 70.000—80.000 de în
văţători. Pe când în Bulgaria 
e un Învăţător la 200 de lo
cuitori, iar în Ungaria, un 
învăţător, la 280 locuitori, în 
România avem un învăţător, 
la 550—600 de locuitori.

Avem sate şi regiuni în
tregi, lipsite de şcoli primare! 
Şi, totuş, am desfiinţat şcoli 
şi am suprimat peste 7000 de 
posturi de învăţători!... Iată 
rezultatele dezastruoase ale 
politicii şcolare negative şi 
distructive.

Acum, trebue să revenim 
la politica şcolară pozitivă şi 
constructivă, pe care am 
practicat-o înainte de război 
şi după înfăptuirea Româ
niei Mari, până la 1928, ca să 
micşorăm treptat-treptat a. 
nalfabetismul şi să ridicăm 
nivelul cultural al satelor.
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Răsturnarea tezei relativă la imigraţiunea românilor in Ardeal

Intre sofism e şi realităţi
In timp ce mişcarea antirevi

zionistă zgudue adânc conştiin
ţa românească şi adună în ju
rul steagului desfăşurat atâta 
energie şi atâta luminată con
vingere, mai stârue încă în un
gherele vieţii noastre publice 
glasuri cari încearcă diversiuni 
cu totul subiective şi interpre
tări sofistice cu privire la ceea- 
ce noi socotim că este astăzi 
imperativul categoric al exis
tenţei noastre naţionale.

Ne-am dat osteneala să cap
tăm în sprijinul mişcării anii- 
revizioniste toate bunăvoinţele, 
să încurajăm tot gândul bun 
care se adaugă la opera de lă
murire şi de adâncire a rostu
lui acestei mişcări.

Dar tot atât de mult am ve- 
ghiat asupra tuturor încercări
lor de a se micşora sau de a se 
altera înţelesul ei.

Semnalam zilele trecute „pro
funda eroare” pe care o săvâr
şea d. Nae lonescu, prin ziarul 
„Căvântul”, când socotea că 
mişcarea antirevizionistă ar ur
mări o încercare de diversiune 
in politica internă şi denunţam 
mai ales primejdia de a se sus
ţine că alianţele războiului nu 
mal există şi că „imperativele 
aşezării noastre ne indică linii 
de acţiune precíze”.

Acest oportunism de mo
ment în orientarea politicii 
noastre externe pentru a lua 
„iniţiativele noi”, recomandate 
de directorul „Cuvântului“ şi 
care ne-ar duce în lagărul re
vizioniştilor, noi declaram că 
iiu-l putem urma.

La aceasta s’a grăbit a. răs
punde d. Nae lonescu punând 
in discuţie problema ,Marilor 
noştri aliaţi”, între ghilimele 
pentru a: sublinia o nuanţă de 
supremă îndoială în privinţa 
lor.

Să precizăm punctele carăi,- 
nale ale discuţiunii.

D. Nae lonescu recunoaşte un 
lucru asupra căruia s’a stabi
lit acordul ambelor părţi şi anu-

me, cari sunt Menţiunile Ligii 
anttrevizioniste : „strângerea
„rândurilor în interior, pentru 
„ca, laolaltă, să pornim la lă
murirea opiniei publice mon
diale“’.
Mai departe, d-sa formulează 

însă teza care îi este proprie în 
următorii termeni : „lămurirea 
„opiniei publice mondiale nu 
„este o acţiune eficace, atunci 
„când e vorba de conjurarea 
„primejdiei revizioniste,—dacă 
„această primejdie există efec- 
„tiv“’.

Prin urmare, d-sa are aerul 
că se îndoeşte de existenţa pri
mejdiei revizioniste. Şi din mo
mentul în care spiritul d-sale 
nu priveşte aceasta ca o reali
tate, ci numai ca o simplă ipo
teză, îşi permite dintr’o dată să 
ia tonul doctoral al unei discu- 
ţiuni formale, aşezându-se pe 
un plan cu totul deosebit de al 
nostru. Noi credem, că primej
dia revizionistă este o realita
te alarmantă în faţa căreia 
conştiinţa româneasca trebue 
să se mobilizeze şi să o înlătu
re lămurind opinia publică 
mondială.

Nu mai este nevoe să subli
niem doseblrea ce există între 
noi in această privinţă, dar 
vom sublinia că, pe când noi, 
crezând, în primejdia revizio
nismului, căutăm a ne organiza 
pentru a o înlătura, d. Nae lo
nescu încearcă a-şi plasa obiş
nuitele sale sofisme spre a-şi 
afirma „vechile simpatii“ pen
tru anume orientări de politică 
externă. Este ceeace am carac
terizat drept o „profundă e- 
roare”.

Dar dacă ar exista primejdia 
revizionistă, d. Nae lonescu gă
seşte că o Ligă antirevizionistă 
nu este nici suficientă, nici e- 
ficace.

Altceva este necesar, după 
d-sa, şi anume:
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, Intr’una din conferinţele ţi
nute, la Londra, contele Be
thlen, fostul prim ministru al 
Ungariei, combătând titlurile 
noastre de drept asupra Tran
silvaniei, a invocat, între alte
le, următorul argument de or
din „istoric“:

„Partea slabă a titlului de 
drept insă consistă in faptul că 
poporul român din Ardeal, fiind 
un element imigrat, n’a fost 
niciodată un popor alcătuitor 
de stat, ci un popor care, in 
majoritate a imigrat, începând 
din secolul al XVI-lea In Ar
deal, de oarece a voit să scape 
de asuprirea şi de nesiguranţa 
politică ce domnea in cele două 
principate române, — în dorin
ţa de a găsi o patrie mai bună”.

Aşa dar, ca să înlăture ade
vărul istoric, relativ la conti
nuitatea elementului daco-ro- 
man în Ardeal, contele Bethlen 
a opus teza imigraţiunti, fixând 
şi epoca în care a început acest 
fenomen : secolul al XVI-lea !.,

Fostul prim ministru maghiar 
este un om politic distins, dar 
un istoric fantezist. Teza ,,imi- 
graţiunii” românilor în Ardeal 
a fost inventată in ultimele de
cenii de câţiva publicişti ma
ghiari şi ea a fost însuşită — 
fără succes — de Albert Appo- 
nyi, preşedintele delegaţlunii 
maghiare la conferinţa păcei, în 
1919, în nota VIII (Anexa 4). 
Această notă are titlul urmă
tor :
„Fausseté des aspirations his- 

toriqueş des Roumains éclairée 
ă la lumiére de l’ancienne his- 
toire de la Transylvanie”.

Pe când însă contele Bethlen 
a pretins, în conferinţa sa ţi
nută la Londra că elementul 
român a început să-şi facă a- 
pariţia în Ardeal, abia pe la în
ceputul secolului al XVI-lea, în 
nota mai sus menţionată, se re
cunoaşte existenţa elementului 
român, în acelaş ţinut, încă IA 
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL 
XIII.LEA !...

Reproducem din Nota vm -a  
(anexa IV), adresată preşedin
telui conferinţei păcei din Paris 
şi semnată de contele Apponyl, 
următoarea parte :

.,întâia oară sunt ei (româ
nii) menţionaţi pe teritoriul sta
tului ungar, la începutul seco
lului al XHI-lea (1210). După 
invazia mongolă (1241), noi în
tâlnim adeseori şi în multe lo
curi români în partea orientală 
a Ungariei...” i

Iată teza contelui Bethlen, în 
mare parte răsturnată şi sfărâ
mată. De cine ? De Appomyi, fos- ; 
tui preşedinte al delegaţiunii

maghiare la conferinţa păcii, 
care a recunoscut existenţa ele
mentului român, în Transilva
nia, încă dela începutul seco
lului al XlU-lea; iar nu dela 
începutul secolului al XVI-lea, 
după cum pretinde azi, contele 
Bethlen.

Fireşte, că atât In teza Beth
len, cât şi in teza Apponyi, 
se contestă continuitatea ele
mentului daco-roman" între Tisa 
şi Carpaţi şi caracterul băşti
naş al poporului român din 
Transilvania, cu argumente ce 
nu rezistă adevărului istoric.
PRETINSA ÎMIGRAŢIUNE A
ROMANILOR IN ARDEAL

Contele Bethlen a stăruit însă 
mai mult asupra pretinsei Im* 
gr at inni în massă a românilor 
din Valachia şi din Moldova, în 
Ardeal, „cu începere din seco
lul al XVI-lea”.

D-sa a repetat — iarăşi cu o 
eroare de câteva secole — ar
gumentele din Nota n, (Anexa 
8) a delegaţiunii maghiare de 
la conferinţa păcei şl in care se 
spune:

„Se ştie, că în cursul secolului 
al XVIII-lea şi chiar la începu
tul secolului al XIX-lea, acest 
popor (român) imigTă în massă 
din Valachia şi din Moldova... 
în urma despotismului nesufe. 
rit al fanarioţilor, în Transilva
nia şl de aci, în Ungaria, ceea 
ce explică, în această epocă, 
sporirea aproape de necrezut, 
a populaţiunii române",

In acelaş document găsim şi 
un tabel al elementelor, presu
puse imigrate. în Ardeal şl în 
Ungaria, in cursul secolului al 
XVIII-lea.

Numărul total al „imigraţilor” 
este socotit la... 3.865.000, între 
care, 1 £00.000 românii..

Dacă s’ar fi produs această 
imigraţiune în massă a româ
nilor din Ţara Românească şi 
din Moldova, în Ardeal — în 
secolul al XVIII-lea, — ar fi 
înseninat că CEL PUŢIN UN 
SFERT DIN POPULAŢIA CE
LOR DOUA PRINCIPATE RO
MÂNE, A TRECUT CARPA- 
ŢII !.„ Ca să se fi putut produ
ce acest fenomen social, trebue 
să fi fost o suprapopulaţie în 
Ţările Româneşti; iar Ardealul 
aproape pustiu şi fără stăpân !

Care este adevărul ? Exact 
contrariul. S’a produs o imi
graţiune, în acea epocă, DAR IN 
SENS INVERS ŞI DIN CONSI- 
DEFATIUNI SOCIALE ŞI PO
LITICE OPUSE CELOR FOR
MULATE DE CONTELE BE

THLEN IN CONFERINŢELE 
SALE DIN LONDRA.

; Iată câteva documente în a- 
ceasta privinţă :

I In 1773 s’a înaintat un me- 
: moriu Curţii imperiale din Vie- 
j na, de către română uniţi din 
I Transilvania, în care se spunea 
! că „mii de Români trec dincolo 
i de Carpaţi, în Ţara Româneas- 
: că şi în Moldova, in cât locui- 
! torii acestor ţări, încremeniţi 
de năvala aceasta strigă cu glas 
tare: ÎNTREG ARDEALUL
VINE LA NOI!... (...stupefacti 
vociferri auditi sunt: Tota
Transilvania ad nos venit!).

In 1781, Sulzer se ocupa şi el 
de acest fenomen social:

,Multe familii din Transilva
nia şi-au lăsat patria lor şi cu 
gospodăria lor întreagă, s'aua- 
şezat aci în Ţara Românească...

..£000 de fugari transilvăneni- 
romănl sub numele de „Ungu
reni“ s'au aşezat aci chiar în 
timpul meu”.

Raicevich, ocupându-se, în 
1782, de veniturile Ţâră Româ
neşti, pomeneşte de română 
veniţi din Transilvania :

,J)area Românilor emigraţi 
din Transilvania, care sunt
13.000 de familii, plătesc mai 
puţin de cât cei din ţară, 
14Ó.000 de piaştri“.

Numărul românilor transilvă
neni—numiţi pe-atunci „un
gureni"—stabiliţi în Ţara ro
mânească, era atât de mare, pe 
la sfârşitul sec. XVIII-lea, în 
cât domnul Mihail Suţu a nu
mit „ispravnici ai ungurenilor 
străini“, în cele 5 judeţe de pe
ste Olt, ca şl in celelalte 12 
judeţe din Muntenia.

In fostul judeţ „Saac”, numit 
şi „Săcueni”, care a fost des
fiinţat în 1845, coloniştă din 
Transilvania s’au aşezat în nu
măr mare şi au format un lanţ 
de sate.

Am putea cita şi alte nume- 
! roase documente asupra stabi

liră în massă a românilor şi se
cuilor. din Transilvania, in prin
cipatele române, în cursul seco
lului al XIX-lea, cari au pără
sit Ardealul din cauza prigoa
nei ungurilor.

Reese din cele expuse mai 
sus, că teza imigratiunii româ
nilor în Ardeal şi Ungaria, sus- 

{ ţinută de contele Bethlen, Ia 
Londra, este in contradicţie 
violentă cu adevărul istoric. In 
articolele următoare, vom exa
mina şi celelalte argumente 
dezvoltate de contele Bethlen în 
conferinţele sale londoneze, 
care, de-asemenea, sunt lipsite 
de orice temei.
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Centenarul oraşului Călăraşi

Sub acţiunea unui vânt ne
obişnuit de tare, massele de 
aer polar au coborît până în 
inima peninsulei Balcanice, a- 
diucând un ger intens atât la 
noi cât şi mai spre sud.

Crivăţul a făcut ravagii pre
tutindeni, în Dobrogea atât 
dealungul Dunării cât şi pe li
toral producând pagube în
semnate.

Presiunea atmosferică a cres
cut brusc cu aproape 10 mili
metri; anticiclonul are in pre
zent centrul chiar în ţara noas
tră. Creşterea aceasta a presi
unii a produs o înseninare a- 
proape totală a cerului, nin
soarea oprindu-se chiar şi in 
nordul ţării unde Sâmbătă încă 
ningea.

In schimb, temperaturile au 
scăzut vertiginos, frigul atin
gând între 10 şi 20 de grade 
sub zero.

La Bucureşti, termometrul a- 
răta Duminică dimineaţa —11 
grade, iar Luni, —14 grade. 
In cursul nopţii, gerul a mai 
câştigat un grad în intensitate,

, observatorul Filaret înregis- 
I trând valoarea minimă de —15 
j grade.
j După relatările Institutului 
' meteorologic, dimineaţa e- 
! rau —21" la Cernăuţi şi —250 J  Ia Roman. Valoarea aceasta 
I reprezintă cea mai scoborâtă 
j temperatură nu numai din 
> ţară, dar chiar de pe întreg 
I continentul. Numai în nordul 
1 extrem al Rusiei, gerul a fost 
mai tare.

Putem spune, că polul frigu
lui şi-a mutat în noaptea de Luni 

i centrul din regiunile nordice 
: tocmai în Moldova. Din ferici

re, recordul acesta nu-1 vom 
I deţine multă vreme. Tempera

turile vor începe să crească, 
deocamdată tocmai în Buco
vina şi apoi treptat treptat şi 
în rest.

Pentru o zi două, însă, tim
pul îşi va păstra caracterul de 
senin şi rece. Oricum, intensi
tatea gerului va începe să slă
bească.

Suspendarea circulaţiei vapoarelor

Cu ocazia centenarului ora
şului Călăraşi, organizatorii au 
bătut o medalie în bronz.

Pe aversul medaliei e bustul 
Regelui Carol al Il-lea cu pro
liiul spre stânga.

Pe rivers este emblema ora
şului: un călăret-ştafetă. 
t í e  margine are legenda „Un

veac dela întemeirea oraşului 
Călăraşi 1883—1933.

Medalia este opera sculpto
rului) G. Stănescu şi este foarte 
artistic executată.

S’au bătut 300 de piese de 
bronz şi una de argint aurit 
care a fost dată M. S. Regelui.

Istam bul, 4  (R ad or). -I 
Furtuna a reînceput cu o 
violenţă şi mai m are d e * ' 
c â t  în ainte, pe IVI áré a 
N eagră, făcând  im posibilă  
orice fel de navigaţie.

D irecţiunea m aritim ă a 
s t  rânitorii Dar da nete a 
Înălţat pavilionul de pri
m ejdie, prin care vap oa
rele su n t an u n ţate  că II 
s e  interzice pătrunderea  
în gp ele  mării N egre. r

N um eroase vapoare şl 
corăbii, răm ase pe m are 
şi care n’au  dat până a- ! 
cum  nici un fel de sem 
nale, su n t consid erate ca  
pierdute. In fiecare ceas  
vin noui ştiri despre noui 
naufragii.

Numărul m ateloţilor I 
dispăruţi, numai pentru | 
circum scripţia Sam sun, j 
trece de 1 0 0 .

De 6 0  ani nu s ’a mai 
văzu t o furtună de a s e 
m eni proporţii şl durată.

T oate serviciile m ari
tim o su n t întrerupte. P a

gubele trec, la prim ele e- 
valuări de IOO m ilioane  
franci.

ALTE ACCIDENTE
Istambul, 4 (Rador). — Din 

cauza zăpezii dese, căzute ieri 
în Marea de Marmara, şi care 
a împiedecat multă vreme vi
zibilitatea, s’au înregistrat nu
meroase accidente de navigaţie.

Budapesta, 4 (Rador). — in 
toată ţara domneşte un frig 
puternic. Temperatura s’a 

f schimbat fără nid o tranziţie. 
> De la 2—3 grade plus, a trecut 
■ brusc la 10 grade minus.

La Turkeve, în apropiere de 
( graniţa ungaro-romănă, s’a în
registrat 22 grade minus, in 
pusta ungară au fost găsiţi de
geraţi numeroşi iepuri şi alte 
aniamle sălbatice. La Budapes
ta şi în împrejurimi, au fost 
găsiţi îngheţaţi 3 oameni.

In regiunea muntoasă a că
zut o zăpadă groasă. Numeroşi 
sportivi au plecat la munte pen
tru a face ski.

*
Viena, 4 (Rador). — Cu în- 

cenere de eri, un val de frig s’a 
abătut asupra întregei Austrii 
La Viena. s’a înregistrat o tem
peratură la 12 grade sub zero, 
la Graz 18 grade, la Klagenfurt 
şi Semering 13 grade sub zero.

URMĂRILE FURTUNII IN
MARMARA
Salina, 2 Decembrie

De pe vaporul ungar „Kelet“ 
sosit eri dela larg, ni se comu
nică că în tot timpul traversării 
Arhipelagului şi mării de Mar
mara au luptat din răsputeri 
contra mării extrem de agitate 
de violenţa furtunii şi viscolului 
de la NNE, iar la eşirea din 
Bosfor, până la înălţimea capu
lui Caliacra, nu puteau înainta 
decât cu viteza de 2—5 mile din 
cauza furtunii. Ni s’a mai spus, 
că în marea de Marmara au na
vigat mai multe mile străbă
tând prin mari cantităţi de che
restea ce 6e crede că este luată 
de valuri de pe coverta vapoa. 
relor eşite din Dunăre sau din 
porturile sovietice.

Tot din cauza furtunii, nu se 
semnalează nici astăzi apropie
rea vaporului poşta! italian „Ca- 
po-Pino“.

*
Galaţi, 4 Dec.

Azi după amiază au sosit ştiri 
că, in urma gerului puternic de 
astă noapte, apele Prutului au 
îngheţat; niumai între Fălciu şi 
Leova curg puţine sloiuri. Nu
meroase şlepuri şi remorchere 
au fost prinse de gheţuri.

De eri dimineaţă a îngheţat 
Şiretul şi un motoraş a fost 
prins de gheţuri.

Azi diminează erau Ia Galaţi 
14 grade sub zero.

*
Tulcea, 3 Decembrie

Un viscol puternic a bântuit 
eri judeţul Tulcea. Din judeţ ne 
vi® ştiri că zăpada în unele 
locuri a depăşit înălţimea de 
1 metru.

Cursele de autobuze sunt mult 
îngreunate din cauza marii can
tităţi de zăpadă căzută pe şosea.

SCUFUNDAREA UNUI ŞLEP 
Galaţi, 4 Dec.

Sub inspectoratul porturilor 
a fost înştiinţat că în urma fur
tunii violente depe Marea Nea
gră s’a înecat şlepul ,fElena“, 
care părăsise portul Bugaz re
marcat de vaporul polonez „Vii
le de Toulon", Şlepul urma să 
fie dus la Bulina spre iernare. 
şi in timpul drumului s’au rupt 
parămile. Şlepul devenise jucă
ria valurilor şi căpitanul îm
preună cu echigágiul s’au sal
vat cu o barcă, lansată depe 
vaporul „Viile de Toulon•. şle
pul scufundat, era proprietatea 
d-lui.Moscu Chiriac din Galaţi 
de o capacitate de & vagoane..

M. S-. R egele A lexandru s i Iugoslaviei eşînd  dela catedrală, după tedeum -ul
din ziua de 1 Decem brie a. c.

D .  m i n i s t r u  L u g o ş i a n u  la G e n e v a

Deşi era Duminecă, deşi mul
te ceremonii patriotice erau a- 
nunţate, toţi capii autorităţilor 
au ţinut să participe personal 
la ceremonia inmânăril unei 
decoraţiuni — Steaua Româ
niei în grad de comandor — pe 
care M. S. Regele României a 
acordat-o ilustrului prof. şi om 
de ştiinţă Nicolae Pende. Aula 
clinicei de biotipologie era ocu
pată de medecl şi studenţi, in 
frunte cu rectorul Universităţii 
Moreseo, Falchl, Mosso. Mana- 
ra şl membrii Camerei de co
merţ.

Prof. Tomellini pune in relief 
înalta semnificaţie a omagiului 
adus ştiinţei italiene de către 
guvernul român, prin ilustrul 
său ministru de externe Nico
lae Tîtulescu, decorând pe prof. 
Pende.

D. ministru Lugoşianu a ţi
nut un discurs pe care regre
tăm că nu-1 putem da în în
tregime; pentru înălţimea idei
lor. pentru eleganţa formei, 
pentru profunzimea concepţiu- 
nilor a fost viu aplaudat. Mi
nistrul nostru a relevat impor
tanţa studiilor prof. Pende, cu
noscut in toată lume^ şi în 
ţara noastră, pentru studiile 
sale de bHotipotogi® şi de ame
liorare constituţională a tine
retului cu metodele sale de ex
ploraţi une a personalităţii o- 
meneşti somatice şi ps'ichice, 
cu scopul de a corecta anoma
l ie ,  de a descoperi şi pune în 
valoare dispoziţiile indbvidualle 
în interesul naţiunii.

După ce i s’a înmânat deco
raţia, profesorul Pende a răs
puns emoţionat că acest oma
giu îl reţine ca făcut Italiei 
revalorificată în toate dome
niile de geniul Ducelui şi de 
fascism, care a creat o Patrie 
mai mare şi mai respectată!

Naţiunile latine —care au o 
civilizaţie milenară — simt ne
voia de a se apropia spirituali- 
mente de Italia, care a făcut 
imense progrese în toate dome
niile şi mai ales în cel ştiinţi
fic şi medical.

S’a vizitat apoi superbul In
stitut dela San Martiino, dotat 
cu toate aparatele necesare di
feritelor cure. Extrem de inte
resant şi oinematogaful expli
cativ.

Un dejun imtim a adunat 
prieteni, admiratori şi ziarişti 
la Rapallo. Maestrul senator 
Maragliano, ca preşedinte al 
soc. de medicină italiană, care 
a fost în ţară acum câţiva ani, 
a ţinut la şampanie un discurs’ 
admirabil in duda vârstei sale 
înaintate, de mulţumire pentru 
onoarea făcută ştiinţei medi
cale italiene, prin recunoaşte
rea meritelor lui Pende de că
tre un guvern străin—dar prie
ten şi ate.nt la ceeace se face 
în Italia! A adus viii elogii o- 
perii constante de propaganda 
italo-română întreţinută timp 
de 20 de ani la. Genova şi .în 
Italia de d-na, Zoe Gârbea To
mellini, şi a ridicat paharul în 
sanatatea d - nei Lugoşianu, 
care reprezintă graţia şi fru
museţea tipului românesc!

Cu acel trait d’esprit spon
tan cu care ministrul nostru a 
cucerit pe toţi, a răspuns ime
diat, zicând că fiind în dome
niul medicinei, şi vorbindu-se 
de ,marele simpatic“, dânsul 
bra în sănătatea lui Pende, 
marele simpatic !

VIZITELE IN ORAŞ
Cu toţii a.u vizitat apoi vilele 

Pende şi Child, iar seara au 
luat masa in superbul Palat 
genovez, unde e cercul artistic, 
terminând seara in casa con
sulului României.

A doua zi—neobosit—minis
trul cu suite, pritoit peste tot 
în mod oficial, a vizitat pri
măria Genovei. unde marchiza

—  Ziua U-a —
Bombrini a oferit d-nei Lugo
şianu un spelndid buchet de 
flori. Acolo sunt scrisorile au
tentice ale lui Cristofar Co- 
lumb, vioara lui Paganini şi 
alte preţioase documente, apoi

D. I. LUGOŞIANU 
ministrul plenipotenţiar al 

României la Roma
casa operei naţionale „Baliüla“, 
unde i-au primit contesa Cagni, 
soţia regretatului amiral care 
a fost cu Ducele de Abruzzi la 
Polul Nord şi maiorul Caorsi.

Ministrul şi-a exprimat ad- 
miraţiunea pentru csrganlEaţia 
acestei instituţii imitată azi de 
atâtea ţări străine.

A v:iritat apoi casa .genera
lului Giordama“ un feil de club 
cultural ca şi multe altele din 
oraş, cari depind direct de 
Casa del Fascia, unde minis
trul României a fost prltnit de 
cel mai tânăr secretar federal

al partidului, Av. Mcifino, cane 
la 24 de ani a avut această 
însărcinare, plină de răspun
dere. De aci la Cazarma Mus
solini a Legiunii Portuare, unde 
muzica miliţiei a intonat im
nul românsc. S’a luat apoi de
junul pe vaporul nostru Steaua 
Română, de sub comanda com. 
Niculescu, invitaţi, de Comm. 
Child, care a donat suma de 
5000 de Hire pentru operele de 
binefacere.

Animaţia şi veselia au fost 
din belşug întreţinute cu spe
cialităţi culinare româneşti, 
din care n’au lipsit nici miri. 
teii, nici sarmalele.

După masă cu i /  lorcherelf 
portului oferite de marchizul 
Cambriaso şi cu acela elegant 
al preş. Scami ,s’a făcut o 
plimbare in imensul port al 
Genovei până la Yacht-Club, 
unde Ducele de Aosta lua în 
primire sarcina de preşedinte. 
Toţi au salutat yachtui „Elec
ts»“ al ilustrului Marconi, care 
acum e in Japonia, după ce a 
fost sărbătorit in America,

Ministrul României s’a dus 
apoi la Sampierdarena unde a 
vizitat stabilimentele Ansaldo, 
asistând şi la o importantă 
fuziune (cascadă) de o;el.

Condus de on. Barenghi şi 
ing. Zări, ministrul român a 
fost salutat de sutele de lucră
tori din vastele stabilimente 
electrotehnice.

Seara a avut loc un prânz de 
adio în „Villa Scsrai“, locuin
ţă in adevăr princiară a pre
şedintelui Camerei de comerţ 
italo-române din Genova.

Despre vifrita pe transatlan
ticul Rex voi vorbi mâine.

Genova.
Zoe Gârbea Tomellini

SCRISORI DIN FRANŢA

A lb , r o ş u ,  a l b a s t r u
de EUTRAPEL

j Nu e dimineaţă in care, fie că 
vrea sau nu, francezul, deschi
zând ziarul, să n’aibă de multă 
vreme prilejul să mediteze asu
pra unor subiecte cari numai 
plăcute nu sunt.

Se va spune că pretutindeni e 
la fel.

E posibil. E chiar mai mult ca 
próbába. Dar totuş... Afară de 
faptul că dacă neplăcerile şi 
nenorocirile aproapelui: nostru 
sunt în genere suportate cu o 
uimitoare mărinimie, ele nu 
pot face fericirea decât a oame
nilor oari au un suflet josnic,. 
Trebue să recunoaştem, câ-i 
foarte greu acum să găsim altă 
ţară în care teivol.e ' zilnice de 
cugetare să fie atât de severe 
cc aci,
i . . *

Pencol financiarpericol ex
tern. Nii s‘ aud decât aceste două 
refrenuri. Şi poporul acesta — 
pe cari ironiştii cari au 
fost ignoraţi l-au numit 
cel mai uşuratec de pe pă
mânt — nu se mai hrăneşte 
decât cu statistici, balanţe 
comerciale, teorii monetare, an
chete asupra înarmărilor şi cu 
prevederi supărătoare. In defi
nitiv. orice francez, care mai are 
încă bani şi e în stare să treacă 
graniţele, se întreabă alterna
tiv dacă va fi în curând 
ruinat şi dacă a sunat cea
sul în care va trebui să 
plece în pribegie. In fiecare zi 
vreun ministru actual sau 
fost, cinci economişti şi tot a- 
tâţia generali în retragere, sece 
senatori, douăzeci de deputaţi 
şi patruzeci de specialişti“ de 
politică externă fac variaţiuni 
asupra unei teme pe care nemu
ritorul Prudhome a anunţata

astfel în mod- magistral: carul 
statului navighează pe un vul
can... Uniune şi autoritate. A- 
cestea sunt cuvintele de ordine 
pe cari le auzi repetându-se tot 
mereu. Parlamentarii şl ziariştii 
le predică fără încetare şi le a- 
rată virtuţile cu o virtuozitate 
fam seamăn. In subsidiar se 
predică primirea, sacrificiilor 
fiscale.-, părăsirea certurilor de 
partide, sosirea la putere a oa
menilor ipotetici şi miraculost 
cari-vor- schimba totul fără a se 
atinge de ceva...

Sindicatele se agită acum care 
mai de care, parlamentarii se 
ceartă, ziariştii se acuză între ei. 
de a fi vânduţi Germaniei So
vietelor, negustorilor de tunuri, 
spiritele se încălzesc, ministerul- 
.întrevede căderea fatală, pune 
inevitabila chestiune de - încre
dere şi-şi pregăteşte rugul pe 
care va fi ars.

Toate trebue reîncepute.
Dar până când?

*

Francezul îşi pune această 
întrebare în chipul cel mai se
rios cu putinţă. Nu-i place să 
se supere, dar e împins la a- 
ceasta. Ani de zile i s'ă spus că 
nlclo ţară nu era atât de privi
legiată ca a lui, că nicăeri na 
se puteau strâhge atâtea posi
bilităţi şi făgăduinţe de belşug; 
i s'a repetat la infinit că Fran
ţa era punctul geometric, unde 
se găseşte cea mai mare ordine 
şi cea mai mare măsurăm

Cum poate admite azi o si
tuaţie internă si externă în 
care prosperitatea, ordinea şi

(Continuare în pag, 2*)



U N I V E R S U L Äunl al 50-lea Nr. 335 Joi 7 Decembrie 1933

ASIGURAREA 
„FRARGO-RORlAnA*
BUCUREŞTI 
GR1VIŢEI 23

K
C U P O N  
N-rul 1.10

10 cupoane, dimpreună cu Iei 258  
dau dreptul la o poliţă A. H . 

UNIVERSUL de lei 5 0 .0 0 0  cu 8
numere de premii şi cu ratele

T ' ,  4 %  V ,  si a  1 0  

G R A T U I T E

în condiţiunile publicate în ziar.

Începutul asigurării \ Decembrie 1933 
T I A S E B I L G  d i n  { 31 Ianuarie  * 1934

Odată cu poliţa şi chitanţa Ianuarie 1934, abonaţii asi
guraţi vor primi şi M edalia Comemorativă a ziarului 
„UNIVERSUL“ pen tru  50 ani Tn serviciul neam ului.

< o ? s

m***-ţ te» î0® 
te. 40 
te. *°

OBIECTE SPLENDIDE
p e n tr u

C A D O U R I
g ă s iţ i  la  M a g a z in e le

M O N O P O L
ARTA MODA

B u c u r e ş t i  Str. Şelari 26. — Bd. Elisabeta 1. 2918

U  Mm  si Societăţii „ l ó i  I t i i t l l i ”
pentru N aşteri şi operaţii Sa Doamne 
Sub conducerea D-lui Doctor N. Zioiescu

Fiecare Doamnă în rezerve speciale, cu cel mai 
modern confort şi preţul cel mai redus.

Medic în permanenţă pentru mamă şi copil.
Serviciul de urgenţă cu automobil special

Adresa: S a n a to r iu l R a h o v a  Calea Rahovei 296 
Telefon: 319.71 şi 316.60

» W W W

IN BIBLIOTECA AGRICOLA A ZIARULUI

t l N i V E H S i l t
au apărut

No 1 ARATUL, de prof. G. lonescu-Siseşti (Ed. II-a).
No. 2. INTRE SFECLA DE NUTREŢ ŞI PORUMBUL FURA

JER, de g-1 I. Popescu-Sanitarul. „ „ „ „
No. 3. CE POATE FACE PLUGARUL IN TIMPUL LIBER

(PrfîliiiCTăr©̂  •No. 4 CREŞTEREA GĂINILOR, de G. Boştină-Lipăneşti, ing.
agNoln5PGRAPA şi GRAPATUL, TAFALUGUL şi TAFALUGI- 
TUL, de An. Anastasiu, ing. agr. inspector la C.A.M.

No. 6. CREŞTEREA REGINELOR, de C. L. Hnstea, proprie
tar, apicultor. _ .  .No 7. CULTIVAREA CAPŞ UNILOR, de Die Isvoranu, ing.
agNon°™LEGCMÍNOASELE DE NUTREŢ, de Emil Coclu, ing. a-
^O ^^N M U I^IR E A ^P O M IL O R  RODITORI de Petre Florian,
P°NOCU100PLANTAREA ŞI TAEREA VIŢEI DE VIE, de Alex. C.
Verdeaţă, viticultor. .

Biblioteca se găseşte de vânzare l a ‘toate depozitele de ziare 
şi librării. Depozit general la librăria ziarului „Universul”. Pre- 
tul 10 lei. ____

Cereţi flaconul triplu, 
care vâ face să rea
lizaţi o econmie a» 
supra preţului a trei 

flacoane mici.

IARNA INGRIJITI-VA 
CONTRA 

REUMATISMULUI

Ouroril. d e  HnlcW sunt foarte frec
vente le ambele sexe. tnsA poate ceva 
mai muH le femeie Trebue «A le com
batem etut&nd rinichii »« elimine aci
dul urle

Practicienii cel mai eminenţi recomanda 
pentru acest scop URODONALUL. dizolvantul 
prin excelentă a! acidului uric.U RODON ALUL realizeszA o adevăralA 
spălare a rinichilor.Luaţi URODONALUL. In cazuri de. 
reumatism acut seu cronic, gutt, nevralgii, 
sciatici, arterio-sclerozi, graveli urlci.URODONALUL este efervescent şt plâ. 
cui de luai. el oale perfecl tolerat de cAIre 
stomacurile cele mas delicate si cele mas slabe

Faceţi deci firi intdniere o cura cu

U R O D O N A L
cel m ai puternic d iso h a n l a l acidulu i uric
l A FA9MACI* Şl OROGUGBii____________

C o n f e r i n ţ e

C on sid eraţiu n i c l in ic e  ş i  t e r a p e u t ic e  
in tu b e r c u lo z a  lar in gelu i

• —  C o n f e r i n ţ a  d - l u i  d r .  I. Ţ e ţ u  —

Scrisori din Franţa
— Urm are din  p ag in a  l-a —

D. dr. I. Ţeţu a ţinut in ca 
drul ciclului de conferinţe, or
ganizat de asociaţia internilor 
şi foştilor interni de spitale, o 
conferinţă despre: „Considera
ţiuni clinice şi terapeutice în 
tuberculoza laringelui“.

Conferenţiarul arată impor
tanţa practică, atât pentru cor
pul medical cât şi pentru sănă
tatea publică a problemei tu
berculozei laringeene, mai ales 
in zilele noastre, când — din 
nenorocire — acest flagel so
cial a cuprins toate straturile 
sociale.

Astăzi, toată lumea medicală 
admite, că din punct de vedere 
practic, infecţia bacilară a la
ringelui este secundară şi con
secutivă ftiziei pulmonare. Ca
lea de infecţie poate fi contac
tai mucoasei aparatului fona- 
tor, cu aputa baciliferă, calea 
sanguină şi limfatică. Oricare 
ar fi din căile amintite, locali
zarea tuberculozei în această 
parte a organismului, agravea
ză starea bolnavului şi ne impu
ne o serie de măsuri terapeu
tice, conforme cu leziunile a- 
natomo-patologlce produse de 
germenul patogen in ţesuturile

Pentru arătarea acestor mo
dificări conferenţiarul proiec
tează o serie de planşe demon
strative.

In legătură cu procedeele de
tratament expune diferitele me
tode, întrebuinţate, dintre cari 
unele au fost lansate prea mult. 
Analizându-le, dovedeşte, cu 
observaţii concrete, că astăzi, 
pesimismul exagerat, sub rapor
tul pronosticului boalel, în anu
mite forme, nu mai este îndrep
tăţit. înainte de a indica un 
tratament, se cere o colaborare 
strânsă între ftiziolog şi larin- 
golog, o precizare a formei le
ziunilor şi numai în cazul că 
avem certitudinea, că interven
ţia nu alterează starea genera
lă, se va executa.

In încheere doctorul Ţeţu a- 
rată insuficienţa organizaţiei 
luptei, anti-tuberculoase la noi 

i în ţară şi inzistă asupra necesi- 
I tâţii absolute, de a se organiza 
! servicii de laringologie pe lângă 
I fiecare sanatoriu şi spital de tu- 
I berculoşi. Numai in astfel de 

condiţiuni vom fi în stare să a- 
■ plicăm cu efect bun, procedeele 
j terapeutice, pe cari ştiinţa ni le I  pune la dizpoziţie.cadou de

Sf. Niculae
ar fi u r m ă to a r e le

1 Pijama şto fă  
1 „  M ătase 
1 Halat ş to fă  
1 Pulover 
1 Fular
1 per. Mănuşi Piele
1 H i  mătase p i
Toate aceste pu
teţi găsi la Fabrica 

de Cămăşi

C h e m i s e s
Calea V i c t o r i e i  26
[0 te’.e eftine

Magazinul

In jurul
unui litigiu comercial la 

Brăila

O FIRMA EXPORTATOARE
DIN EGIPT CHEMATA IN 

JUDECATA
Brăila, 4 Dec.

Am scris la vre-me că în por
tul nostru a sosit carcobotul 
„Mairy Defterion“, sub pavilion 
elen, aducând un transport de 
circa 300 tone orez brut din 
Egipt, recolta anului curent, din 
care 100 tone era destinat d-lui 
inginer Gh. Budurescu ce deţine 
în exploatare „Rizeria Română".

Marfa fusese expediată de o 
cunoscută firmă exportatoare de 
orez din Alexandria, „Totah, 
Chemteb et. Go.“, în urma unui 
contract încheiat cu d. Budu- 
rescu. ' .

In momentul însă când orezul 
urma să fie descărcat din vapor, 
cumpărătorul a constatat^ că 
marfa nu este cea angajată, ci 
de-o calitate mult inferioară.

In consecinţă, d. ing. Gh. Bu- 
durescu s’a adresat tribunalului, 
cerând numirea unui expert, 
care să constate starea mărfii. 
Cererea fiind admisă a fost nu
mit expert d. Al. Gheorghiu, 
mijlocitor oficial de cereale, 
care, verificând marfa, a consta, 
tat că în adevăr este umedă şi 
încinsă şi deci nu corespunde cu 
calitatea prevăzută în conven
ţie.

Datorită acestui fapt, d. mg. 
Gh. Budurescu a introdus azi 
acţiune Iá tribunalul local, prin 
care chiamă in judecată comer
cială- casa exportatoare „Totali, 
Chemteb et. Co.“

Reclamantul cere ca această 
firmă să fie obligată să-i. plă
tească 200 mii lei despăgubiri 
pentru daunele suferite din cau
za proastei calităţi a orezului 
expediat.

Procesul a fost repartizat Ia 
secţia II-a, fixându-i-se termen 
la 19 Februarie.

--------xX x--------

Impresionantă nenorocire

i n  j u d .  B r ă i l a

O COPILA ÎMPUŞCATA DE 
FRATELE EI. — JOCUL CU 

ARMA DE VANATOARE

măsura lipsesc, de unde e a- 
lungată chiar cea mai elemen
tară linişte ? Face comparaţii 
cu vecinii si nu mai găseşte 
nici un motiv să îndure re
lele cu răbdare. Toată lumea, 
sau aproape, o duce mai bine, 
sau pare că o duce mai bine ca 
el. Francezul n’a invidiat nici
odată pe nimeni, dar, cel pu
ţin, ar voi să înţeleagă dece 
aiurea lucrurile se petrec cu 
totul altfel ca la el. Şi fiindcă 
nu e prost, începe nu prin a în
ţelege — e de mult de când a 
înţeles — dar să spună că „lu
crurile nu mal pot continua 
astfel‘.

Dacă aş fi ceva în guvern, 
cum se spune la cafenea, dacă 
aş fi măcar parlamentar, sau 
mai puţin, un „bun republi
can“, cred că m-aş feri, deoa
rece fracezul care declară azi 
că lucrurile nu mai pot conţi
nu astfel, e, fireşte, pe drumul 
cel bun. Va ajunge destul de 
curând să se întrebe ce trebue 
să facă pentruca lucrurile să se 
schimbe. Şi fiindcă nu e toc
mai greu să găseşti o soluţie— 
cu atât mai mult cu cât în ca
zul lui, rezultă ăepe acum, in 
chipul cel mai evident, că orice 
SHMB5BB1  mmmmammiam

soluţie e mai bună ca nici und 
— o va găsi şi o va adopta.

*
De altfel toţi se îngrămădesc 

în jurul lui. Fiecare are de pro
pus panaceul şi leacul lui. In 
adevăr, nu există nicio lege 
care să oprească practica ile
gală a medicinii în politică. Şi 
i se sugerează francezului calr 
mântui concentrării, paliativul 
dizolvării Camerei, revulsivul 
revizuirii constituţiei. Partiza
nii intervenţiei chirurgicale se 
gândesc în taină la jascism şi 
recomandă cu glas tare manie
ra energică invocând autorita
tea şi disciplina.

Şi în sfârşit,—în sfârşit, căci 
nu sunt cei din, urmă mai 
sunt şi doctorii vechei şcoate 
monarhice, păstrătorii formulei 
care timp ăe o mie de ani a 
reuşit destul de bine Franţei, şi 
sfaturile lor devin pe Zi de 
trece mai stăruitoare, s‘ar 
spune aproape mai imperative.

Să fi ajuns acolo ?... se vor 
întreba poate câţiva.

Nu cred... par nu ştiu. Ceeace 
văd foarte bine, e că, francezii 
sunt sătui până în gât.

EUTRAPEL
Sri-jÄäEL.'Ä-La*

FALSUL CONTROLOR DELA BAZAR6IC 
A FOST DESCOPERIT

—  E l  e s t e  e s c r o c u l  G r i g o r e  C o s m a  —
Câmpulung, 3 Dec.

CITIŢI

ERI...
de Radu Rosetti

Apreciatul poet din vechea 
gardă a scriitorilor români, a- 
ducându-şi aminte de atâtea fi
guri distinse ale culturii noastre, 
evocă profiluri şi tablouri din 
trecut; strecurând printre fra
ze, ici colo, lacrimi de sinceră 
şi pioasă întoarcere, prin amin
tire, intr’o lume care nu mai 
este.

Câtă vibrantă emoţie şi câtă 
cuceritoare recunoştinţă cuprind 
paginile, pe cari d. Radu D. Ro
setti le consacră, de-o pildă, u- 
hui Caragiale, Esarcu, Gion. Ra- 
netti, etc.

Oameni şi probleme culturale 
sunt înfăţişate cu un remarcabil 
simţ autocritic şi intr’o formă 
literară de-o minunată claritate. 
(Preţul lei 80).

De vânzare la toţi depozitarii 
de ziare şi la librăriile din ţară.

Se trimite cu ramburs de că
tre librăria ziarului „Universul“.

DURERILE
de caip, nevralgii, gripă, rheuma

tism se vindecă numai prin

ANTINEVRALGIC
D r. HANU-MUSCEL

in cutii originale, conţinând 2 bu
line, şi numai cu semnătura 

doctorului
Depozit Farmacia N. Popovici 
Bucureşti, Calea Rahovei 237

1499

C itili „VESELIA“

Doctor H. MABTIN
asistent colaborator al lnstit. Psiho-Fisit (Paris) 

Bucureşti, Str. Câmpineanu 4
Tel. 40539, consult.: 8-11—2-7

t i l t f :  { I M P O T E N Ţ A
PSIHONEVROSELE: NEURASTE
NIA, FOBIA (f r ic a ) , Timidi
tatea, Histeria, Melancolia (gân
duri negre) Nevrosa inimel şi a 
Stomacului: palpitaţie, sughiţ, no
duri, vărsături, aerofagie). Nevral
gie,migrenă, paralisie, reumatism 
tremurături. Insomnie. Reeducaţla 
copiilor impulsivi, vicioşi Ticuri, 
gângăvlala. Incontinenţa urmei (o- 
nania). Neuro-Sifilis, Hipnotism 
autosugestie. înaltă frecvenţă (ful
guraţie). Diatennie.

Anunţă onor. clientela că 
a deschis un rsiyon spe
cial de Ş oşon i şi GaSosI

Marca Mondială

Rezitrust
Preturi extrem

d e  reduse

Şoşoni bărb. Lei 325 
G aloşi1ut S  „  165 
Şoşoni „  210  
Şoşoni gluing „  105 
Şoşoni p£cop“ ,, 95

I n  j u r u l  c r i m e i
d i n  C o n s t a n ţ a

Constanţa, 4 Decembrie
Se cunosc împrejurările în 

care a fost ucis cu lovituri de 
cuţit, pe str. Daniei, boxerul 
Dumitru Beide. Presupuşii cri
minali, fraţii Straton, au fost 
puşi în libertate de cab. 2 in
strucţie, care i-a găsit nevino
vaţi.

Din cercetările întreprinse 
s‘a adeverit că lovitura de 
moarte i-a dat-o victimei sol
datul Viti Apostol zis Lache, 
dezertor dela Baza Navală, di
spărut.

Acesta, cu toate urmăririle 
nu a fost prins până ieri când 
s‘a predat singur la unitate, el 
a fost arestat şi înaintat co- 
menduirii pieţii, care, în unire 
cu parchetul, face cercetări a- 

I supra crimei din str. Daciei.

Brăila. 4 Dec.
In comuna Mihai Bravu sa

întâmplat o impresionantă neno
rocire cere a adus jalea in fa
milia gospodarului Gheorghe 
Capbun.

VIZITA FATALA
La familia Capbun venise în 

vizită paznicul Mihail Hânganu, 
dela ferma Eforiei spitalelor ci
vile din corn. Viziru. Din cauza 
zăpezii şi a gerului, omul îşi 
luase o armă de vânătoare, 
pentru orice eventualitate. Ajuns 
în comuna Mihai Bravu, a tras 
la locuinţa prietenului său Gh. 
Capbun şi lepădând sumanul, a 
pus arma de vânătoare într un 
colţ. ^

Paznicul, aşezându-se la gura  ̂
sobei, a început să povestească 
despre viscolul năpraznic care a 
făcut câteva victime omeneşti, 
adăugând că drumul parcurs a 
fost foarte greu, dar în fine, se 
simte mulţumit că a putut să-şi 
vadă prietenii.

Când discuţia era în toiu, co
pilul Stan Capbun în etate de 14 
ani, a luat arma lui Mihail Hân. 
gan şi eşind în curte cu ea, s’a 
întâlnit cu surioara lui Maria în 
etate de 13 ani, pe care o ame
ninţa în glumă că o împuşcă.

Fără să-şi de>a seama, neas
tâmpăratul oopij a  apăsat pe 
trăgaciu şi arma luând foc, ali
cele au perforat corpul copilei, j 
care după câteva minute şi-a 
dat sufletul.

A fost înştiinţat postul de 
jandarmi, oare a raportat cazul 
parchetului.

Cititorii noştri îşi amintesc 
de îndrăsneaţa farsă jucată de 
un escroc autorităţilor din Ba- 
zargic. Dispărând fără urme, 
cercetările au rămas infructu
oase.

O altă speţă de escrocherii 
forţa insă, intre timp, pe un 
anume Grigore Cosma să ridice 
scările parchetului de Muşcel.

La timp ziarul nostru şi-a 
făcut datoria relatând toate 
isprăvile sale, publicându-i şi 
fotografia.

Recunoscut de toţi cei ce 
i-au căzut victime, parchetul de 
Muşcel a început să primească 
din toate părţile ţării, plân
geri şi informaşii.
_ Astfel, citind în „Universul” 

că Grigore Cosma a fost arestat 
la_ Muşcel, un anume Gheorghe 
Dănilă din Vărsătura (Putna) 
trimite parchetului unele indi
cii care au condus la senzaţio
nala descoperire că Grigore 
Cosma este falşul controlor 
comunal dela Bazargic.

D. G, Dănilă se plânge că 
prin Februarie şi-a, făcut apa
riţia prin Vărsătura licenţiatul 
în teologie Răsvan Penescu. 
Acesta, prin felul său de a se 
prezenta, căpătă recede încre
derea în familia Dănilă, unde 
în lipsa celor din casă a furat 
toate actele studentului Vasile 
G. Dănilă care urma cursurile 
Acad. comerciale din Bucu
reşti. Printre acte se aflau 
diploma de absolvire a şc. co
merciale şi un certificat dela 
Academia comercială. Fără să 
fie bănuit, numitul dispăru în- 
tr’o bună zi, şi uzând de actele 
studentului V. G. Dănilă, es
crocul reuşi să se angajeze con
trolor comunal la Bazargic. Aci 
falşi.iică unele chitanţe şi însu. 
şindu-şi banii dispăru. Cerce, 
tându-se se văzu că autorităţile 
din Bazargic căzuseră victimă 
unei escrocherii, întrucât stu
dentul Dănilă era cu totul stră
in de toate cele întâmplate.

Tatăl ^studentului se mai 
plânge că escrocul uzând de 
actele fiului său. călătoreşte 
frauduros pe c. f. din care 
cauză d-sa este urmărit pentru 
plata diferitelor amenzi la care 
se lasă impus.

Au fost încunoştiinţate ime
diat autorităţile din Bazargic, 
care au confirmat faptele şi au 
cerut pe escroc pentru eerce- 

I ţări.
, EL N’A FOST NICI STUDENT

Am inserat în relatările noas

tre afirmările sale, care ne fă
ceau să credem că el a fost 
student la Politechnica din Ti
mişoara. de unde a fost elimi
nat pentru că a participat la 
congresul studenţesc dela Ora
dea Mare. Cerându-se refe
rinţe, Politechnica din Timi
şoara a răspuns că Grigore 
Cosma n’a fost niciodată în
scris la acea facultate, dărâ- 
mându-se astfel şi a doua serie 
de minciuni.

Din corn. Cotorcaca (Tutova) 
se dau informaţii deasemeni 
defavorabile pentru Cosma. 
Mama sa este o nevoiaşă vă
duvă de război, iar el de mic 
a fost un element rău; fugind 
de acasă el a făcut prin Bo
toşani vre-o 4—5 clase de liceu, 
dună care a dispărut.

El este urmărit până acum 
de autorităţile din Bălţi, Ga
laţi, Ploeşti, Caliaera, Sinaia 
şi postul de jandarmi Sculeni 
pentru furturi, escrocherii, de
lapidări, sustrageri şi evadări.

A suferit o condamnare de 
3 ani şLuna d,é 1 an şi şease 
luni lâ Tttlcea.

Cercetările continuă.-------- Lx ;x------

Procesul
falsificatorilor de certifi

cate din Brăila
Galaţi, 4 Decembrie

Acum doi ani, prin Decem
brie, autorităţile din Brăila au 
descoperit că fraţii Nicu şi 
Gheorghe Dorizas, împreună 
cu Necptolomeos Zerves, se o- 
cupau cu falsificarea de certi
ficate pentru dăunaţii greci 
din timpul războiului, în baza 
cărora aceştia încasau impor
tante despăgubiri din partea 
statului grec. •

Cei trei plăsmuitori de acte 
publice au fost condamnaţi la 
câte 7 ani închisoare şi câte 
5000 lei amendă socotindu-se 
timpul de 2 ani cât au stat în 
prevenţie. Au mai fost con- 

! damnaţi solidari să plătească 
statului grec 2 milioane lei de
spăgubiri civile, 
împotriva sentinţei tribuna
lului. banda a răcut apel la 
Curtea din Galaţi şi procesul a 
foşt sorocit spre judecare la s 
n. Din lipsă de procedură, ju
decata a fost amânată la l£ 
Ianuarie 1934.

Intre sofisme si realităţi
p> U r m a r e  d in  p a g in a  I«a «—

1) Să organizăm ţara ca un 
stat tare;

2) Să intrăm într’un sistem 
de alianţe fireşti, în cadrul că
rora veleităţile revizioniste să 
nu ne atingă.

Iar orientarea în politica 
noastră externă n’ar fi de cât 
aceea indicată de situaţia noa
stră economică şi geografică.

Să luăm in parte fiecare din 
aceste două recomandaţiuni pe 
care ni le face cu atâta preci
zie d. Nae lonescu.

Organizarea ţării ca un stat 
tare este o lucrare care cere o 
conştiinţă luminată, nu numai 
la conducătorii ei, dar şi la toţi 
cetăţenii săi. Când Liga antire. 
vizionistă dă alarma asupra pri
mejdiei aniirevizioniste pe care, 
spre deosebire de d. Nae Iones- 
cu, o crede reală, ?i cere strân
gerea rândurilor tuturor buni
lor români, face cea mai eficace 
şi mai potrivită acţiune pentru 
întărirea coeziunii sufleteşti şi 
sporirea mijloacelor de care 
are nevoe statul.

Noi nu credem că statul a- 
cesta are nevoe de acea faimoa
să revoluţie ca să devină stat 
ţărănesc, pe care d. Nae lones
cu a cerut stăruitor s’o realizeze, 
rând pe rând, guvernul d-lui 
Maniu şi al d-lui N. lorga, că
rora d-sa le-a refuzat creditul, 
de îndată ce nu au .putut să-i 
acorde această mare satisfacţie.

Noi - am susţinut în paginile 
acestei gazete, că ceeacene lip
seşte, nu este o revoluţie, ci o 
politică energică şi cuminte de 
armonie socială şi de continui
tate în marile şi permanentele 
probleme de stat.

Această politică o recoman
dăm neîntrerupt şi avem conş
tiinţa că se va reveni la o ase
menea politică după dureroa
sele încercări şi dibuiri ale tim
purilor din urmă, tocmai pentru 
că ne dăm seama de primejdiile 
ce ne aşteaptă. Şi între aceste 
primejdii, aceea a revizionis
mului, asupra căreia am dat a- 
larma, va strânge rândurile în 
interior şi va întări statul.

Dar să lăsăm această zonă a 
sofismelor in care se complace 
ă. Nae lonescu şi să revenim la 
partea doua a recomandărilor 
ce d-sa ne face cu privire la 
..alianţele fireşti”, 

j „Profunda eroare“ în care se 
i găseşte d. Nae lonescu în aceas- 
' tă privinţă se agravează prin 
■ perseverenţa sa în această e- 
roare.

„Politica menţinerii tratate
lor cu argumente şi mijloace 
juridice este nu numai ridiculă 
dar şi. responsabilă", declară 
ritos d. Nae lonescu şi reco
mandă : „aşezarea noastră în- 
tr'o situaţie de fapt de aşa na
tură, încât revizuirea tratatelor 
să nu ne atingă, să fie faţă de 
noi imposibilă".

D. Nae lonescu nu mai crede 
în stările de drept, ci numai în 
cele de fapt. D-sa consideră ce 
îşi asumă o mare responsabili
tate aceia cari, invocând trata
tele, dovedesc că ele consacri 
principiul naţionalităţilor şi au
todeterminării popoarelor pe 
care preşedintele Wilson le-c 
zidit în temeliiile tratatelor de 
pace.

D-sa ne ţine de rău pe tot 
aceia cari invocăm, într’o soli 
duritate generoasă, principiile 
permanente ale dreptului ş 
justiţiei.

In locul acestei Solidarität 
care grupează la o laltă pe 
francezii cari au redobândit Al
sacia şi Lorena, pe sârbi car 
s’au întregit cu provinciile lo
cuite de conaţionali, pe cehi ş 
pe români, într’un mod atât de 
firesc, d. Nae lonescu preconi
zează alianţele pe care d-sa le 
numeşte fireşti, dar care sun: 
opera oportunismului politic ş 
nu sunt de cât stări de fapt, aşi 
cum d-sa singur le caracteri
zează.

România, credincioasă ma
rilor aliaţi alături de car« 
şi-a realizat aspiraţiile sal« 
naţionale, a stabilit legătur 
indisolubile ou Iugoslavia ş 

i Cehoslovacia, împreună ci 
! cari formează blocul Micii în 

ţelegeri.
J Noi nu vom merge, după 
I sfaturile d-lui Nae lonescu 
să luăm acele noui iniţiative 
care ne-ar duce direct in la
gărul revizioniştilor.

Dar d-sa constată, că mari: 
I noştri aliaţi nu mai sunt le
gaţi între ei aşa «mm erai 
înainte. Dar ce ne împiedică 
pe noi să păstrăm fată d« 
fiecare dintre aceşti mari a- 
liaţi aceleaşi legături car« 
sunt bazate, în ceeace priveş
te tratatele, pe convingerea că 

' ele consacră principiul na-

ţionalităţilor care este o dog
mă ce nu se poate revizui ?

Opera de lămurirea opiniei 
publice mondiale este o da
torie pentru noi. Dacă un nu
măr de deputaţi în Anglia 
s’au lăsat seduşi de propa
ganda maghiară şi au emis o 
moţiune favorabilă revizio
nismului, guvernul şi toţi fac
torii de răspundere din acea 
ţară au restabilit adevărul. Şi 
se grăbeşte d. Nae lonescu să 
afirme că nu mai putem fi 
solidari cu Anglia în ceeace 
priveşte antirevizionismul' ?

Franţa a scăpat de data a- 
ceasta de criticismul la care 
este supusă în mod permanent 
in coloanele „Cuvântului” de 
directorul său. Ea este mai pre
sus de orice suspiciune. în a- 
ceastă privinţă. chiar din par
tea ă-lui Nae iongscu..

Iată care sunt considera- 
ţiunile pentru care sofismele 
d-lui Nae lonescu nu reuşesc 
să bagatelizeze marea mişcare 
antirevizionistă ce a cuprins 
ţara întreagă.

Iată care sunt consideraţiunile 
pentru care stăruinţa în eroa
rea profundă în care a căzut d. 
Nae Iones-cn, cu privire Ia orien
tarea politicii nos-stre externe, 
constitue un si inptom .alarmant 
pe care ne-am grăbit ari ’.de
nunţa opiniei publice româneşti.

• — — x x x --------
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Accidentul unui marinar
depe vaporul „Carpaţi”

Constanţa, 4 Decembrie
Vaporul „Carpaţi“ al S.M.R. 

a plecat din Constanţa, Sâm
bătă, 2 Decembrie, ora 10 noap
tea spre occident.

In drum spre Constantino- 
pol, în apropiere de Bosfor, 
vasul a fost surprins de o fur
tună violentă. Valurile, cari 
treceau peste bord, au dobortt 
pe timonierul Stoicescu Gheor
ghe, fracturându-i > piciorul 
drept.

In stare gravă, victima a 
fost debarcată la Buiuk-Dere 
şi internată in spital.

P e n t r u  a b o n a ţ i i  „ U N I V E R S U L U I
De Sărbătorile Crăciunului, Societatea de Asi

gurări Generale „ F ra n co  - R om ână'1 organizează 
pentru abonaţii „UNIVERSULUI” o tragere specială de 
poliţe AM. „UNIVERSUL” de Lei 50.000.—, cu începutul 
1 Decembrie 1933, cu 4 rate gratuite (l-a, 4-a, 7-a şi a 
10-a) şi 8 numere de premii de Lei 10.000.— şi Lei 5.000.—

Tragerea va avea loc în ziua de 15 Decembrie 1933, 
pentru ca fericiţii câştigători să-şi ridice suma înainte 
de Crăciun.

La această tragere, vor lua parte toţi acei cari se 
vor abona la ziarul „UNIVERSUL”, începând de azi şi 
până în ziua de 12 Decembrie 1933 dacă vor trimite So
cietăţii de Asigurări „ F ra n co  - R om â n ă “ Lei 258.

Pentru această sumă vor primi poliţa de asigurare, 
în valoare de Lei 50.000.—, chitanţa cu rata plătită pe 
luna Ianuarie 1934 şi

Medalia jubilară de 50 ani in serviciul neamului a 
ziarului „Universul“.

Abonaţii, în aceste condiţiuni, prin avantajele de 
mai sus, realizează o economie de Lei 1.134.— (valoarea 
celor 4 rate gratuite), economie care întrece costul abo
namentului pe un an la „Universul” şi pot avea şansa 
de a încasa, chiar dela prima tragere, valoarea poliţei 
sau a numeroase premii ce se vor trage special pentru ei.

De aceste avantaje se vor bucura şi vechii abonaţi, 
cari nu sunt asiguraţi şi cari vor trimite direct Socie
tăţii „ F ra n co  - R om âne“, Bucureşti, Griviţei 23, 
suma de Lei 258.

Cetitorii „Universului“, cari nu sunt abonaţi, nici 
asiguraţi, pentru Lei 50.000, pot beneficia de aceste a- 
vantaje, afară de medalie, dacă vor trimite suma de Lei 
258, împreună cu 10 din cupoanele ce publicăm la pag- 

; 2_a a ziarului, cu începere de Luni 20 Noeiubrie 1933.
Preţul abonamentului este :.
Lei ?50 pentru 12 luni.
„ ?80 I, 6 »
» 200 * 3 -

A r e s t a r e a

u n u i  d e z e r t o r  s â r b

Constanţa, 4 Decembrie 
Siguranţa din C onstanţa a 

arestat ieri în  localitate p.e -su
pusul sârb Nicolae Fetrqyici 
Tudorovici, dezertor din arm a
ta  iugoslavă. Părând suspect, 
el a fost îna in ta t siguranţei 
generale.

----------xox--------—

On d ezerto r rem in
se înapoiază din Bulgaria

Constanţa. 4 Decembrie 
Soldatul Andrei V. Ivanof, 

din reg. 36 inf., dezertase.- în 
Bulgaria, fiind încorporat în 
t r ’un regiment bulgar dela 
frontiera noastră. De aci Iva
nof a dezertat şi a venit înapoi 
la unitatea sa îm preună cu 
întreg armamentul.

----- -------xox-----<------

I n s t a l a r e a
noului căpitan aî portului 

Constanţa
Constanţa, 4 Decembrie 

Eri a fost instalat Iâ căpită
nie d. cdor. Ştef. Popescu, noul 
căpitan al portului. D-sa va 
conduce şi inspectoratul regio
nal al porţiunilor m aritim e şi 
fluviale.

--------xX x--------

Condamnarea unei bande
de spărgători de vagoane

-  TRIBUNALUL RESPINGE 
APEI tiRiT E -
Galaţi, 4 Decembrie 

Organele de cale ferată au 
fost alarmate de nenumărate 
spargeri de vagoane încărcate 
cu coletărie şi furturi săvârşite 
la gara Nr. 8. S‘au întreprins 
cercetări şi întreaga bandă a 
căzut în mâinele poliţiei. S‘a 
stabilit că cunoscutul spărgător 
N. Gheorghiu din Galaţi str. 
Vezuvîului 107, şi-a constitirt o 
bandă în complicitate cu Con
stantin Olaru, Neculai lonescu, 
Lascu Dumitru, Gheorghe Lá
zár şi Constantin Gheorghiu.

N. Gheorghiu se introducea în 
magazia de mărfuri şi asci’̂ - 
zându-se intr‘o ladă, complcil 
aveau grija să îmbarce lada in- 
trun vagon încărcat cu mărfuri 
de valoare. îndată ce vagonul 
părăsea staţia, Gheorghiu eşea 
din ascunzătoare şi golind ce
lelalte' colete, arunca în diferite 
puncte de pe linia Galaţi-Te- 
cuci şi Galaţi-linia nouă, topuri 
cu manufactură, bale cu piei, 
etc. La toate punctele avea com
plici, cari aşteptau trecerea tre
nului de coletărie şi ridicau 
mărfurile aruncate din vagon. 
In felul acesta, s‘au săvârşit 
furturile.

Gheorghiu a fost condamnat 
5 ani închisoare, iar ceilalţi la 
200.000 lei despăgubiri către 
căile ferate. —:~

Gheorghiu a făcut apel la tri
bunal. care în şedinţa de Luni 
d. a. l-a resndns.
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POLITIA FEMENINÄ

X n  B u c u r e ş t i ,  ' N e w - * Y o r k  P a r i s ,

fem eile elegante au aceleaşi gusturi, 

aceleaşi preferinţe!

ISTimic nu e mai internaţional decât farmecul fo  
meii şt femeile cunosc instinctiv lucrurile cari au 
darul de a le mart farmecul — puterea de subju
gare. Pudra Three Flowers Richard Hudnut pre
ferată de elita din New York şi din Paris a deve
nit şi în România pudra doamnelor din înalta so
cietate. Această pudră fină şi aderentă se vinde în 
toată gama nuanţelor cerute de varietatea ferme
cătoare a tenurilor femenine şi se poate 
obţine la toate drogheriile selecte.

f f íd fa - l  h r e e  f lo iu e r s
R I C H A R D

H U D N U T

D-na Mary Allen, comandanta corpului de poliţie feminină din Londra, trece în re
vistă subalternele sale, îmbrăcate în noua uniformă.

acum . c in c ize c i de a n i

IN FIECARE ZI

P r i v ’n d ,  v i s â n d
Câţi dintre nai, după ce am 

Citit programe poltt.ee, nu am 
lăsat ochii să se odihnească pe 
o hartă a ţării, după ce am în
cetat să mai cercetăm tânguiri 
ăe criză şi şomaj ! Mărturises o 
serie de gânduri ce de fie care 
dată îmi apar privind acele 
puncte negre ce se numesc o- 
raşe, umbrele munţilor, şerpuiri 
de râuri, linii întortoch.ate de 
comunicaţie şi graniţe apărate 
de virgulele convenţionale, ară
tând hotarul. Ştiu că in munţi 
pâdurde sunt o bogăţie ce se 
exploatează fără câştig, văd in
dusul plaiurilor unde recoltele 
nu ajung să albe preţ, mă o- 
presc de de care dată la Delta 
prin care se risipesc fără spor 
miliardele — iar dacă mă uit 
mai de aproape îmi dau seama 
câte drumuri se înfundă înainte 
de a fi v.nele prin care să curgă 
puternică, viaţa bogăţiei. În
semn poduri care rămân cu ze
cile de ani plănuite capete de 
pod până la uitare, îmi aduc a- 
minte de mii de locomotive des- 
compleclate. de flota noastră, 
şl de cea aeriană, mă întreb 
unde sunt submarinele noastre, 
şi unde fabr.cile mari de gaz 
care pot să ne apere % război 
când puterea tratatelor înce
tează. ştiu că dealungul Carpa- 
ţilor toate râurile ar electrifica 
ţara dăruind fie cărui sat lu
mină albă şi o industrie de iar
nă, înţeleg cum ar putea sui 
corăbiile pe multe ape care de
ocamdată incă îneacă şl împoU 
molesc ţinutul. Şi pe urmă când 
ochii obosesc de atâta vis rătă
ciţi în puzderia de sate fără băi, 
fără bibliotegl, îmi v.n în minte 
statisticile arătând războiul al 
nual al bolilor cu sutele de mii 
ăe morţi din oftică, sifilis, pe- 
lagră, alcolism. Biseiici în care 
credinţa e năruită-, înconjurată 
ăe secte, deficite cerând necon
tenite economii, intelectuali 
care nu îşi pot găsi loc de mun- 
oâ, şl toată frământarea stearpă 
de care fie care se vaită zilnic 
în alt fel.

Ar trebui să ne Cam seama că 
e prea mult loc ăe muncă. Dela 
fostul mare proprietar care încă 
nu înţelege, că in alte ţări mai 
sărace două pogoane bine mun- 
c.te produceau căt cele două 
mii ale lui, şi până la cărturarii 
care au incă de impl.nit plătea 
rafturi goale in întregirea unei 
civiUzaţiuni,

Desigur e fericit astronomul 
privind prin ochian lumi înde
părtate, luceferi în care să vi
seze o itiaţă şi o înţelepciime fe
ricită — dar mai legaţi de pu
teri renăscânde am fi înţele
gând întâi aceste semne şi în
demnuri ale pământului.

Adrian Mania
L -------

Jubileul observato
rului Greenwich

Deunăzi, celebrul observator 
dala Greenwich, Anglia, arbi
trul mondial al orelor, şi-a ce
lebrat jubileul de 50 de ani.

Inginerul scoţian sir Sandford 
Fleming, care emigrase de mult 
în Canada, a obţinut în 1883 
aprobarea proectului său de a 
imnătţi globul în 24 de zone, 
având fiecare o oră bine sta
bilită şi cu o diferenţă fixă fa
ţă de ora dela Greenwich.

Succesul planului Fleming se 
datoreşte faptului că în Ame
rica circulaţia trenurilor deve
nise anevoioasă de pe urma o- 
relor atât de variate ce dom
neau ps întinsele ţinuturi ale 
noului continent.

Acum 50 de ani drumurile de 
fier americane aveau peste 80 
de orare care nu concordau 
între ele. Astăzi aproape în
treaga lume civilizată a adop
tat ora legală dela Greenwich, 
afară de Olanda şl Calcutta.

încetul cu încetul însă până 
şi ţinuturile cele mai îndepăr
tate ale Oceaniei au aderat la 
orariul standardizat, pe care l’a 
fixat odată pentru totdeauna 
observatorlul dela Greenwich, 
sub influenţa olanului marelui 
şi în acelaş timp modestului 
inginer Sandford Fleming.

Citim în „UNIVERSUL" din 
6 Decembrie 1884 :

= Berlin, 3 Dec. — Azi a venit 
în Reichstag discuţiunea asupra ce
rerii de credit, înfăţişată de guvern 
şi având de scop să creeze un post 
de al doilea director la min.sterul 
afacerilor străine. Prinţul Bismarck, 
apărând acest proiect, asigură prin 
jurământ că acest post este abso
lut trebuincios şi afirmă că, in ca
zul când Reichstagul ar refusă să 
voteze creditul, ei va declina ori.ee 
răspundere în direcţiunea ulterioa
ră a afacerilor străine. 1). Wolmar, 
socialist, făcând atunci o observare 
privitoare la abusul jurământului 
înaintea tribunalelor, d. Bismarck 
declară că educaţiunea sa nu-i per
mite să răspundă ceeaee cugetă in
terlocutorul său, dar că are cuvân
tul pe buze. In sfârşit, după apelul 
nominal, creditul a fost respins 
prin 141 voturi contra 119.

= Adunarea P.ipaiaţ.lor. D. Ma- 
niu cere a se aduce de m inistrul 
cultelor dosarul relativ la transfe-

Cine a inventat 
marca poştală ?

Filateliştii din lumea întrea
gă vor să sărbătorească cente
narul primei mărci poştale en
gleze printr’o expoziţie inter
naţională a mărcilor poştale, 
în 1940 la Londra.

Ele aiu fost introduse la 6 
Mal 1840.

Dar grecii protestează. Rea
litatea este alta: cu nouă ani 
înaintea englezilor, ei au inven
tat mărcile poştale, judecând 
după unele găsite pe o scri
soare din acea epocă, şi 
cari filateliştii greci le-au 
mis chiar acum la Londra, 
să figureze la viitoarea expo
ziţie.

Ele au fost imprimate la ti
pografia Naţională fondată la 
Pores in 1831.

După statisticile recente, nu- 
nmăirul total al varietăţilor 
mărcilor poştale emise de blu- 
rourile poştale din toate ţările 
se ridică la 55.874. Numai Eu
ropa are 17860 tipuri de mărci 
Africa 12.864, Asia 10,038, A- 
merica 9680, Australia 2819. Ele 
cresc în fiecare an cu 1500 pâ
nă la 2000 de tipuri noul.

Printre ediţiile din urmă cari 
interesează pe colecţionari sunt: 
o serie de mărci comemorative 
germane emise cu prilejul cin- 
cantenarului lui Wagner, o edi
ţie numai pentru trei zile, de 
mărci turceşti cu prilejul celei 
de a zecea aniversare a repu- 
blicei şi o altă ediţie în Italia 
pentru publicul bisericei cato
lice.

rarea directoarei sr oalei de fete din 
Brăila in postul' de simplă profe
soară la şcoala No. 2 din acelaş o- 
raş.

D. Epurescu zice că avem nevoe 
de o lege de admisibilitate în ad- 
ministraţiunc; magistratura nu mal 
poate rămâne în starea actuală 
căci ea depinde astăzi de puterea 
csecutivă şl lipseşte cu desăvârşire 
de independenţă.

=* Paris. NI se informează des
pre proectul rădicărel unui turn de 
300 metri Înălţime în câmpul lui 
Marte. Inginerul TrocadenUui, d. 
Bour dais, vrea să facă mai bine 
şl proectă un turn piramidal Înalt 
de 370 metri; va costa 3 milioane 
şi va purta pe cupolă un far elec
tric de o forţă mare. Va fi cons, 
truit pe o stâncă de porfir, for
mând o mare boltă de bază, pe 
care se va înălţă adevăratul turn, 
împărţit înăuntru în mai multe sa
loane destinate exposiţlunei, confe
rinţelor ştiinţifice şi experienţelor

Alexandru Sibiriakov

La Nisa s’a stins acum câte
va z le in vârstă de 84 de ani, 
săgac şi uitat, Alexandru Sibi
riakov. unul dintre oamenii cel 
mai bogaţi şi cei mai generoşi 
din timpul Rusiei ţariste. Dacă 
Sibiriakov n’a fost aruncat în 
groapa săarc-lor, aceasta se da
toreşte intervenţiei guvernului 
suedez.

Sibiriakov a fost acela, care 
din 1878 şi până la 1880, punând 
sumele necesare la dispoziţia 
renumitului explorator suedez 
Nordenskjold, a făcut cu putin
ţă descoperirea aşa numitei 
„treceri de nord-est“ cu alte 
cuv.nte navigaţia in jurul Asiei 
de Nord. Defunctul milionar, 
care era şi el un distins explo
rator al regiunilor arctics, a 
contribuit in mod generos şl 
la alte expediţii ştiinţifice în 
Siberia şi în ţintuturile' polare. 
Plerzâmdu-şi întreaga avere în 
urma revoluţiei ruseş.i. ei a 
trăit in uit mii ani dintr’o mo
destă pensiune acordată de Su
edia recunoascătoare.

In cimitirul, dela Nisa locul 
unde odihneşte Sibiriakov a 
fost cumpărat de guvernul sue
dez, iar pe cosciugul său nu s’a 
de,pus decât o singură coroană: 
aceea a m.nistrului de, instruc
ţie publică dela Stockholm, Îm
preună cu culorile naţionale ale 
Suediei. Nu s‘a găsit nici un 
compatriot rus care să-i urme
ze coşciugul. Presa suedeză, in 
schimb, a recunoscut că glo
ria marilor exploratori ai Sue
diei ss datoreşte în mare parte 
generozităţii nelimitate a lui 
Alexandru Sibiriakov.

Pălării
ultimile ereaţiuni ale Casei

HABIG
aa sosit la Magazinul

PHILLIPPS

Fo o t -B a ll

Clientul, către şeful raionului; 
„Eşti bun să-mi spui, domnule, 
cum pot ajunge la secţia .sol
duri, pălării de dame“, fără să 
trec prin secţia „pălării de lux“?

Tragica realizare a 
unui vis

In împrejurimile Londrei, ve
cina unui ceasornicar, d-na 
Gladys Foster, rugase pe acesta 
să-i repare un ceas de masă. 
Ceasornicarul refuzase însă sub 
cuvânt că se simţea indispus. 
Spre seară, d-na Foster care era 
o femee perfect sănătoasă, se 
culcă liniştită fără să acorde 
importanţă cuvintelor ceasorni
carului. In mod cu totul excep
ţional, ea avu un vis al cărui 
început era absurd, ca multe 
vise, dar care se sfârşi cu scene 
de groază cari o făcură să ţi
pe în somn.

D-na Forster visă că urca în 
genunchi scările ceasornicăriei; 
ajunsă la uşa camerei de dor
mit a vecinului, 11 zări întins 
nemişcat in pat. In acelaş timp 
un biciclist trecând in goana 
mare pe stradă, trânti pe fe
tiţa ei. Aceste scene impresio
nante turburară adânc pe d-na 
Foster, care inştitnţă imediat 
pe fiul ceasornicarului; acesta 
intrând im camera tatălui său 
observă îngrozit că in adevăr 
ceasornicarul se sinucise in a- 
ceeaş noapte. Corpul zărea in 
poziţia in care îl văzuse d-na 
Foster în vis. In aceeaş după 
amiază, copila ei fu transpor
tată la spital, deoarece fusese 
călcată de o bicicletă.

Sparanghel in Ar
gentina

Transportul legumelor pe ma
re s’a perfecţionat astfel, încât 
publicul dela Londra a ajuns 
să mănânce in luna lui Decem
brie sparanghel proaspăt adus 
din Argentina cu un preţ deri
zoriu, cam vre-o 20 de lei kg. 
în moneda noastră.

Sparanghelul cultivat în sere 
de grădinarii englezi, costă în 
această epocă a anului, de zece 
ori mai mult.

N o t e  m e d i c a l e

TUBERCULOZA LA
(Urmare)

ANIMALE

1 iveam nopţi 

g ro azn ice  de in so m n ie
Erau nopţi, în cari nu închi

deam un ochiu; mă svârcoleam 
în gat, fără a găsi somnul bine
făcător.. Rău sfătuită, am încer
cat o mulţime de medicamente, 
cari în prima noapte mă ador
meau, însă pe urmă mă ţineau 
şi mai trează, iar in timpul zilei 
eram ruptă de oboseală.

Toate acestea, până când un 
medic mi-a recomandat „SOM- 
NALIN“, spunându-mi că este 
singurul medicament, care nu 
crează oblcinuinţă. De atunci 
mi-am regăsit sănătatea, pute
rea, buna dispoziţie, fiindcă 
mi-am regăsit somnul.

Puţin timp, după ce iau 
tableta „SOMNALIN“, simt o 
oboseală plăcută în tot corpul, 
iar somnul care urmează, du
rează 8 ore fără întrerupere. 
Dimineaţa mă scol odihnită, 
bine dispusă şi vioaie.

Experimentat cu succes in 
spitale, „SOMNALIN“ este un 
admirabil calmant al sistemu
lui nervos, al cărui echilibru îl 
restabileşte; deaceea se reco
mandă mult şi la Insomniile din 
perioada menopauzei.

„SOMNALIN“ nu produce 
somnul prin amorţire, somn 
greu, care mal mult oboseşte. 
„SOMNALIN“ produce somnul 
sănătos, numai prin liniştirea 
sistemului nervos; doar astfel 
somnul poate fi adânc, plăcut, 
odihnitor şi reconfortant.

Tubul cu 15 pastile Lei 65. La 
Farmacii şi Droguerli.

Reprezentant general E. & L. 
Cioară, Bucureşti, str, Stelea 23.
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Ouăle la cântar

O recentă lege engleză a sta
bilit că toţi comercianţii de j 
ouă „en gros“, adică cei care 
vând peste două duzini de o- 
dată, nu vor putea să invoce 
contractele de vânzare decât 
cu condiţia ca acestea să men
ţioneze vânzările făcute în kilo
grame, ouăle fiind clasate pe 
calităţi bine stabilite. Cu alte 
cuvinte, legiuitorul încearcă 
să impună comercianţilor de 
ouă desfacerea unor mărfuri 
selecţionate pe calităţi, şi de-o 
greutate  ̂ minimă. I» ultimul 
timp ouăle de găină deveriberă 
prea mici, preţul menţ'mându- 
se acelaş. deoarece ele nu se 
vindeau decât cu duzina De 
acum înainte comercianţii care 
nu vor v.'iide cu kilogramul, nu 
vor mai putea beneficia de le
gile care ocrotesc contractele 
de vânz*»,

Omul poate contracta tuber
culoza animală prin coabitaţie 
cu animalele, mai des prin lap
tele dela vaci tuberculoase, rar 
prin carne. Vacile tuberculoase 
elimină bacili prin lapte chiar 
când nu au leziunii tubercu
loase ale mamelelor. Prezenţa 
barilului Koch in lapte se des
copere prin inoculaţii la cobai. 
Oricât s’ar dilua laptele, tot ră
mâne infectant.
Copiii capătă tuberculoza con

sumând mult timp lapte infec
tat. Tuberculoza copiilor mal j 
miri de 5 ani provine din ' 
lapte in 44% cazuri; 27% la 
copii între 5—15 ani.

La orice vârstă, 1/3 din nu- 
c azur le  de tuberculoză osoasă 
a ganglionilor servicali, a arti
culaţiilor şi pielei este pro
dusă de bacriiul Koch bovin. 
Cercetările făcute in Anglia a- 
rată, că brânza, untul, crema 
proaspătă pot conţ ne barilul 
Koch şi sunt tot atâţţde peri
culoase ca şi laptele.

Lupta contra tuberculozei a- î 
nimale coristă în aplicarea mă- i 
surilor sanitare: se illmină din 1 
grajduri sau cirezi animalele, | 
cari au reacţionat la tubercu- | 
Mnă. S’au obţinut foarte bune ; 
rezultate prin acest procedeu j 
strict aplicat în Statele-Unite. j 
Danemarca şi Suedia.

Vaccinarea cu vaccinul B. C. ţ 
G. poate deveni auxiliară a | 
luptei contra tuberculozei bo
vine. Din experienţe s’a consta
tat, că deşi vaccinarea uu 
conferă o rezistenţă absolută 
contra infecţiei tuberculoase, 
totuşi infecţia este mult mai 
puţin gravă la vaccinaţi.

Laptele să se recolte igienic. 
Laptele bine fiert nu mai con
taminează. Carnea este mult 
mai puţin periculoasă de cât 
laptele. Examenul veterinar şi 
preparaţia culinară a alimen
telor apără contra pericolului.

Dr. P, i
&• Panlßset) - 1
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MINISTERUL MUNCO, 
S.4NATATTI ŞI OCROTIRILOR 

SOCIALE
Casa Centrală a Asigurărilor 

Sociale

Publications

La, ou, rruxna ,
durerea de

Se aduce la cunoştinţa câtor in- 
■ teresaţi, că în. ziua de 8 Ianuarie 
1934, ora 5 p. m„ se va ţine licitaţie 
publică, pentru furnizarea de filme 
şi accesorii radiografiei, necesare 
organizaţiilor medicale ale Casei 
Centrale.

Licitaţia va avea loc în locaM 
Casei Centrale, din B-dul Carol I, No. 17.

Numai firmele serioase se vor a- 
dreşa Casei Centrale a Asigurărilor 
Sociale, Serviciul Verificărilor, unsde 
vor primi caetul de sarcini, pre
cum şl orice alte informaţiuni.

La licitâţie vor lua parte firme 
din ţară şl străinătate.

Ofertele, închise şi sigilate cu 
ceară, purtând adresa firmei ofer
tante, se vor depune, în ziua, fixa
tă, în faţa Comisiunii de Licitaţie, 
împreună cu o garanţie de Iei 
20.030, în numerar, sau efecte ga
rantate de Stat.
_ Cantităţile materialelor neputând 

fi determinate, predarea lor se va 
, face pe bază de bonuri şi scrisori 
; de comandă, emise pe măsura ne- 
> oerităţllor.

DIRECŢIUNEA GENERALA
10198

MINISTERUL 
APARARII NATIONALE 

— Direcţiunea Intendenţei _

Publicaţiune
Se aduce la cunoştinţa celor 

Interesaţi, că in ziua de 8 Ia
nuarie 1934, ora 10, se va ţine 
în localul Ministerului Apărării 
Naţionale situat în piaţa Val
ter Mărăcineanu, licitaţie pu
blică pentru procurarea a 
173.922 (una sută şaptezeci şi 
trei mii nouă sute douăzeci şi 
două) kgr. zahăr.

Licitaţia se va ţine în confor
mitate cu art. 88—110 isclusiv 
din Legea Contabilităţii Publi
ce, Regulamentul Oficiului Cen
tral de Licitaţii şl normelor pu
blicate in „Moni+orul Oficial“ 
nr. 127 din 4 Iunie 1931.

Toate persoanele cari vor lua 
parte la licitaţie, vor depune pe 
lângă ofertă şi o garanţie de 5 
'a sută din valoarea furniturii 
oferită, iar oferta se va face 
numai in conformitate cu cae- 
tele de sarcini, cari pot fi vă
zute în zilele de Marţi, Joi şl 
Sâmbătă, c’ela ora 12 până la 
ora 13, la Direcţia intendentei, 
în localul din str. Valter Mă- 
răcineanu.

Directorul Direcţiei Inten
denţei, fot, General,

cumpătândfaneiminmaiekűetmne, 
P/nşuri, S/r/c drdllt'l'ile, JbcdpJe.efc.

U  V U L T U R U L  D E  M A R E  
C U  P E S T E L E  I N  C I I I A R E

STR. BAZACA 1

P I E I  d e  O l
cu sau fără lână, vătul, 

cumpără 
F A B R I C I L E

U N I T A
BUCUREŞTI

OFERTE AVANTAQIOASE
Sir. Apele Minerale 67

75
»■f »4M » »♦»♦♦♦♦♦ »■»»♦♦♦♦♦♦

Abonamente se fac 
la 1 şi 16 ale fiecărei luni 
Preţul abonamentului la 
ziarul UNIVERSUL este: 

L e i  7 5 0  p e  u n  a n  

„  3 8 0  p e  6  l u n i

„  2 0 0  p e  3  l u n i

D eşi tar ifu l d e  frans«  
p o r t  p e  C.F.R. s ’a  u rca i 

to tu ş i

„DRAJNA“
v in â e  cu

600f
m ia  k i lo g r a m e

lemne de loc bucătăr.e, tcete  
şi iransportate la domicilia. 

Şoseaua Gara Obor nr. 16, 
Telefon 245,66

Comenzile se primesc şi la 
sediul săn Palatul Universul.

D-nit abonaţi din provincie, 
pentru reînoirea de abonament 
te, vă rugăm să binevoiţi a lipi 
pe cuponul mandatului poştal 
eticheta cu care primtaţi ziarul, 
proc :dând la tel şi atunci căni. 
veţi avea de făcut reclamaţi» 
•au schimbare de donocWu. ^
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O i i  g u s t a i
C f e o i u i
€ s â § € ^

ste delicios de băul, chiar tara zahăr. Bsle 
remediul ce l m ai bun contra consllpa- 
llel. durerilor de rinichi, mistuiri orele  
coşuri, roşeli. etc., etc. *

13.acft nu-a cunoaşteţi, cereţi un eşa n 
tion. care vi se  v a  trimete oratls.

Preţui : Lei SO cuUa de ÎOO gr.
Agent General René Dunod, Bucureşti III Str. Toamnei 103.

Manifestaţia antirevizionistă
â e l a  M e d i a ş

—  Comemorarea zileî de 1 Decembrie.*— Entuziasta 
aderare Ia ,,Liga antirevizionistă” —

( Mediaş, 1 Dec.
Despărţământul societăţii 

Astra" din Mediaş a organizat 
în cadrul acestui aşezământ co
memorarea unirii Ardealului c.u 
patria mumă! Conducerea „As- 
trei“ din localitate, in frunte 
cu d. C. Muşlea, preşedintele ei, 
a ţinut să dea acestei festivi
tăţi un caracter deosebit, tran
sformând-o intr'o impunătoare 
manifestaţie antirevizionistă. 
Favorizată de o vreme splen
didă, festivitatea s‘a desfăşurat 
miad întâi în saiia „Strugure“, 
iar apoi în mijlocul pieţii prin
cipale. Au luat parte la această 
sărbătoare a românismului in- 
teteotmalitajte şi ţărănimea din 
loqâliitaite precum şi foarte 
mulţi săteni din comunele ve
cine, în frunte cu preoţii şi în
văţătorii. A domnit o miare în
sufleţire care a culminat înţr'o 
impresionantă protestare împo
triva uneltirilor Budapestei. Ca 
înitrtun singur glas s‘a riidicat 
strigătul mulţimii: „Nu, nu
nici odată Ardealul nu va mal 
fi al lor. El a fost, este şi tre
bue să fie pământ românesc!“ 

De remarcat este faptul că 
la această sărbătoare a nea - 
mulul românesc a luat parte şl 
primarul sas, d. Ambrozi Mi
hail, care a făcut o frumoasă 
şi mult aplaudată declaraţie de 
loialitate faţă de ţara româ
nească, solidarizând pe poporul 
sas cu revendicările drepte ale 
românilor.

Seara, in cadrul unui măreţ 
festival, un reprezentant vred
nic al tineretului, d. dr. Victor 
Biriş, doctor in drept, a vorbit 
despre problema revizionismu
lui, dovedit cu diate netemeini
cia revendicărilor maghiare, 
c;are lipsite de orice bâză căută 
să zdruncine pe nedrept funda
mentul statului român.

In legătură cu această diser- 
taţiiunie conferenţiarul a insis
tat -asupra importanţei mişcării 
antirevizioniste, scoţând în re
lief activitatea fe;cundă a ziaru
lui „Universul“, şi a directoru
lui său d. Stellán Popescu. Ou 
acest prilej d. dr. Victor Biriş, 
s‘a folosit de apelul inimos al 
d-lui Stelian Popescu, îndru
mând lumea românească din 
localitate să se înscrie în „Liga 
antirevizionistă“. Propunerea 

aceasta a fost primită cu a -  
plauze vii, iar ziarului „Univer
sul“ i s‘a făcut o frumoasă ma
nifestaţie de simpatie.

„Astra“ din Mediaş a reali
zat astfel un succes strălucit şl 
a dovedit că este la înălţimea 
chemării sale.

Iar minoritarii de aci au pu
tut verifica şi cu această ocazie 
că toate uneltirile împotriva
integrităţii noastre naţionale
se lovesc de unanimitatea su
flării româneşti din aceste ţinu
turi, cari înţeleg să rămână pe 
vecie ataşate statului român, 
patria întregului românism.

întreaga solemnitate s‘a des
făşurat în cadrul următor:

După oficierea slujbei religi
oase, poporul s'a adunat în 

marea sală „Strugure“ fiind în
tâmpinat de intelectualitatea 
româneaicseă şi conducerea soc. 
„Astra“ in fmunte cu d. pre
şedinte C. Muşlea.

Au sosit şi sătenii din comu
nele vecine: Bratei, cu fanfara, 
conduşi de preotul I. Stirbeţ şi 
directorul şcolii primare Nistor 
Cristescu; din Dârloz, în frunte 
cu preoţii Danga şi. Fűimen şi 
directorii şcolari Iosif Goşteanu 
şi Iosif lerónám (Valea Lumgă- 
Dârloz); din Igişul, conduşi de 
preotul Balaban şi directorul 
şcolar Ootavian Dicu, din Copşa 
Mică cu preotul Telea şi direc
torul şcolar Cal tea şi din Ri- 
chişul conduşi de notarul Cri- 
san.

Sătenii din Mojna au sărbă
torit în fruntea intelectualilor 
comunei ziua unirii în cadrul 
unei festivităţi aparte.

Mai erau de faţă la serbarea 
din localitate elevii şcolilor ro
mâneşti conduşi de d-nii di
rector' N. Miuţă şi I. Biriş, apoi 
de d-nii Pocan, Fermeşan, 
Munteanu. de d-neje Orâşteanu, 
Pprescu, Suciu şi Neamţu. Co
rul soc. „Astra“, condus de d. 
N. Miuţă era asemenea întru
nit si a delectat asistenţa cu 
cântece şi doine naţionale.

Din partea saşilor au fost 
prezenţi d-nii Mihail Ambrozi, 
primarul oraşului, Connert, di
rectorul spitalului şi Lehrer şi 
ing. Both, ca reprezentanţi al 
tineretului săsesc.

De remarcat că a venit şi o 
delegaţie de unguri din Copşa 
Mică cu învăţătorul lor.

*
D. C. Muşlea preşedintele 

soc.' „Astra“ a deschis seria cu
vântărilor, vorbind despre ro
lul istoric al „Astrei" şi partea 
ei ia unirea tuturor românilor.

A făcut un călduros apel la 
solidaritatea . tuturor r-mâniior 
spre a combate acţiunea anti- 
revizionistă.
, D. protopop Augustin PjAea,

— toate proprietăţile

UNTUREI de PESTEI
— Gustul unul vin ăe\ 
Xeres delicios

E L I X I R  P A N G A D U I N E !
din extrase de ficaţi de morun

conţine toate principiile active din
U N T U R A  DE P E Ş T E  
şi e de patru  ori mai activ

La toate Farmaciile şi Drogueriile.
Lei 1 2 0  . — Flaconul mare 1498

Lucrările comisariatului
pentru ajutorarea refugi

aţilor germani
Paris, 5 (Rador). — D. Beren- 

ger, preşedintele comlsiunii de 
politică externă a Senatului, a 
fost desemnat să reprezinte 
Franţa la lucrările consiliului 
de administraţie al comisariatu
lui pentru ajutorarea refugia
ţilor germani.

Acest comisariat are misiunea 
să caute soluţia problemei re
fugiaţilor germani pe planul 
unei colaborări internaţionale 
şi să studieze posibilităţile de 
a le procura de lucru.

Consiliul comisariatului ^se 
întruneşte astăzi la Lausanne. 
Sunt reprezentate 15 ţări.

E c o n o m i c e  -  F i n a n c i a r e

şeful bisericii unite a făcut o 
succintă expunere a faptelor 
care au dus la actul unirii, in
sistând asupra rolului pe care 
preoţii români l-au jucat în 
făurirea visului milenar, evo
când figurile măreţe ce apar
ţineau bisericii şi cari au lup
tat pentru întregirea neamului 
românesc. A subliniat rolul 
eroilor naţionali: Avram Ianeu, 
Horia, Cloşca, Crişan şi Mihal 
Viteazul în aceste lupte şi a în
cheiat cu un călduros apel la 
solidaritatea tuturor pentru 
menţinerea neştirbită a patriei 
întregite.

D. primar Mihail Ambrozi, 
a mulţumit „Astrei” pentru in
vitaţia făcută, declarând că ia 
parte cu tot sufletul la bucuria 
românilor.

A insistat asupra importan
ţei. unirii şi asupra consimţirii 
saşilor, fără nici o condiţie, la 
acest act măreţ.

Declară în numele poporului 
sas că saşii înţeleg să trăiască 
în Romádra, care este şi patria 
lor în deplină armonie cu ro
mânii şi siunt gata la orice 

jertfă, chiar c.u sângele lor, să 
apere integritatea statului ro
mân, Saşii doresc să contribue 
la ridicarea României spre a 
putea trăi intr'o ţară bogată şi 
plină de speranţe pentru viitor.

■Hermină strigând: Trăiască 
Regele, Dinastia, armata şl po
porul român.

D. dr. Victor Biriş, reprezen
tând tineretul, salută în cuvinte 
entuziaste adunarea şi insistă 
asupra actului unirii.

Acum 15 ani s'a făurit Ro - 
mânia Mare. De 15 ani noi 
vrem pacea, dar ungurul, că
lăul strămoşilor noştri, nu vrea 
decât să zdruncine integritatea 
noastră naţională. De aceea nu 
trebue să stăm cu braţele în
crucişate ci trebue să ne unim 
pentru a para loviturile ne
drepte ale acelor ce nu vor să 
înţeleagă că istoria nu per

mite nedreptăţi. Ardealul a 
fost, este şi trebue să fie ai 
nostru.

De aceea suntem datori să 
veghem ca patrimoniul ce ni s'a 
lăsat de cei 800.000 de eroi, 
jertfiţi pentru o frumoasă şi 
mare Românie să rămână ne
ştirbit. Nu, nici odată nu vom 
admite revizuirea. Nu există 
ţară în lume care să ne silească 
să cedăm un petec din pămân
tul nostru scump.

Apoi a cântat corul „Astrei” 
sub conducerea d-lui director 
N. Miuţă.

D. N. Miuţă a insistat asupra 
uneltirilor maghiare şi a cerut 
ca toţi românii să se unească 
pentru a răspunde cu un ,,nu’’ 
hotărît la atacurile maghiare. 
„Numai peste trupurile noastre 
vor putea trece hotarele ţări" 
a încheiat d-sa inimosul apel.

A urmat apoi în piaţa publică 
defilarea şcolilor şi sătenilor 
într'un entuziasm de nedescris.

Serbarea s'a încheiat cu Hora 
unirii jucată de întreaga asis - 
tenţă în piaţa principală.

Seara s'a dat in sala „Stru - 
gure" o mare festivitate.

D. dr. loan Biriş a vorbit 
despre revizionism, combătând 
cu argumente temeinice absur
ditatea pretenţiilor maghiare. 
A insistat asupra unei acţiuni 
puternice de contra propa
gandă.

Apoi s'a reprezentat „Poemul 
Unirii” de Zaharla Bârsan în 
regia d-lui Orăşteanu, Iar corul 
„Astrei” a cântat diferite cân-
te ce nationale.

Orchestra şcqalel tehnice ae
ronautice, pusă la dispoziţie de 
d. comandor Al. Păun, a delec
tat asistenţa cu arii _ naţionale 
şi mueiică românească.

S‘a petrecut până în zori în- 
tr‘o atmosferă de mare însufle
ţire.

Dr. Mihail Montana

--------------0X0--------------

Cota apelor Donării
PORTURILE 4 Dec. 5 Dec.

Baziaş 342 340
Dreneova 278 288
Orşavt 350 354
T.-Severin 417 421
Oettatea 400 396
Calafat 397 391
Becht 378 375
Corabia 340 340
T.-Măgurele 307 310
iSmnicea 375 375
Giurgiu 370 370
Olteniţa 368 365
Călăraşi 340 335
Cernavoda 353 349
Hârşova 380 375
Brăila 340 337
Galaţi 323 323
Tutosa 205 203
Ismail 205 202
Chilia Nouă 123 116

170
170
220
110
140

S C H I M B U L
p e  ziua d e  5 D ecem brie

SURSA OFICIALA A DEVIZELOR
---------" ..PETROLIFERELE
Oferite Cerute încheiate ROMÂNE LA PARIS

__  4 Decembrie•ans . . . . .  6.59 6.58 ţi —
.ondra . . . .  565 555 — Astţa Română 84.50.
lew-York. . .  118 108 —»
iruxelles . . . 23,60 23,45 — Steaua Română 54.
ioma. . . . .  8,98 8,86 —■
iűrich . . . .  32,93 32,60 — Concordia 55.75.
•raga . . . .  — — —
;‘e3a..............  ~  “  Redetvenţa 13.lerlin . . . .  41, 40, —
iudapesta . .  . -  -  -  Petrol-Block 8.75.
Amsterdam . . 68,25 67,75 —
dadrid 14.10 13,60 —
DEVIZE STRĂINE (Deschiderea) VALUTE EFECTIVE

Zürich Paris Londra
: Fran. irancez . 6,55—6,85

Bucureşti 3.08 — 559, » elveţian . 32,50—33
Berlin ? 123,1714 — 13,85,75 Lira sterlină . 550—575
Imster'd" 207,70 1028,50 8,21.50 Lira italiană . 8,80—9.15
'Jew York 3,32 16,50 5,03,75 Dolarul. . . .  100—115
ondra 17.02 84,20 — Belgia . . . .  23.50-24

w js * 20.20 — 84.46 Florini olandezi 67—69
Villanó * 27.20 134,75 62,75 Cor. cehoslov., 4.95—5.00
Budapesta — — 25. Schiling austr.. 20-22
3raga. • 15.34 ■■ 111.25 Pengő • • • • 23*~-4
Belgrad ' 7,00 — 243, Reichsmark . . 40-41,50
Varşovia — “  — Dinarul . . . .  2—2.50
Jrecia . — “  — Léva . . . . .  1—1,lo
/jena. . 72,60 — 30 Zlotul . . . .  18,50—19,10
Bruxelles — 355,25 [23,80 Lira otomană. 78-80
Zürich — 495, 17,06,o0 Drahma . . . .  1—1.50
Spania ! — 208.75 40,46 Pesetas . . . .  13,50-14,70

B u r s a  p e t r o l u l u i
PREŢUL PRODUSELOR LA EXPORT PER TONA DE 1000 KILO 
GRAME FOB CONSTANTA PE ZIUA DE 2 DECEMBRIE 1933

Sh. engl. aur

Benzină uşoară . . . . . . . . . .  65,
tf grea • • * • • • • • • « •

Wh. Spirt cal, II . . .  .................  40
Petrol rafinat . . . . . . . . .  35
Motorină nepar.-15 . . . . . . . .  36

„ paratin. 0 + 5 .................  32
- i  Păcură neparat ; . . • • • .  . .  . 18

PREŢUL PRODUSELOR LA INTERN
_______  PE ZIUA DE 30 N-BRIE 1933
• 1 ■ 1 ireful de Taxele

PRODUSUL vânzare consum.
_____ Tutti Kg. Intern Kg.

Benzină uşoară.................... LEI. 9.70 7.97
„ grea denat, . . . »  » • 2.90 1.57

Petrol raf. pt. Morari . . .  » . 2,25 0.98
„ „ „ . 3. 1.75

Motorină pt. Morari. . . .  » • 2.15 1.22
„ • • • • • N • 2.“ü

Păcură .................................. » • O/ÎU 0.29
Diverse uleiuri. . . . . .  » • 20.-ineiiu 12.73

B U R S A  P E T R O L U L U I LA P L O E Ş T I
PE VAGONUL DE 10.000 KG, 4 DECCEMBRIE
Buştenari u şor ................Lei* 65U0

„ mediu . . . . .  >• • 6-iUU
parafinos . . . .  » • 6000
greu..................... .. • 6000

Băicoi uşor......................  6600
Morém dacian uşor . . . .  » •

„ „ greu . * . . ,« • 4300
„ parafinos..........” •

Gura Ocmţei dacian uşor . . „ • nJOU
„ „ parafinos . . .  . 600U

Ochiuri............................... 6000
Ţintea  ............... • 4000

B U R S  A
Bucureşti, 5 D ecem b rie

TÂRGUL OFICIAL Comunal Buc. 5% 55-40
11 19 Síim) Casa Rurala 5% 24—20•Delan-lZ^mJ Casa Rurală 10% 55-40

Impr. 35 3/4 ; 35 7/8 , 35 5/8 ,
35%; 35 5/8; 35 3/4 ; Stab. BĂNCI
33 3/4 ; 33 5/8: Desv. 32 5/8. Banca Naţiona]& cup. perf. 4700
32 3/4; 33; 32 7/8, 32 5/8 , ganca Românească vechi 320
Uniriti 43; 431/4; Rei. , ßanca Românească pui 315
Urb. Buc. 10% 52/2Î Rur* 5'° Banca de Credit Român 310
30^; Jud. şl corn. 5% 41; B-ca Rank oF Roumania Ld. 800
Rom. v. 318; 320 ; Or. ând. 4 5 , Banca de scont a României 58 
B-ca ifahanaSOO.Steaua Rom. Banca comertu]ui Craiova 150 
425; 428 CX min 297, 298, Banca Albioa din Sibiu 120 
3 0 i , 303 , I. R. D. P. , , ganca Comerc. Română 206
ooJ SV T- B- /^ 5° Banca Comerc. Ital. şi Rom. 300
oil ’ 9 qi6 9 q/  ' ° % Banca Cerealiştilor 225288 291 , 292. Banca Agricolă 56

TÂRGUL LIBER
Cursurile din târgul liber sunt PETROLIFERE

comunicate de banca M. Flnkels, Astra Rramână 665
str. Lipscani 22. Steaua Română 425

_ Speranţa 190
RENTE ANTEBELICE Petrol Românesc 140

Rentă 4% originală 32—35 Concordia ex. cup. 465
Rentă 4% duplicat 30—32 Credit Minier 305
Rentă 4ţ£% originală 35—40 T. r. d. p. 100
Rentă iVz% duplicat ' 32—53 Redevenţa 140
Rentă 5% originală 42—45 Petrol Govora 100
Rentă 5% duplicai 40—43 Română-Belgiană de petrol 360

Generala Petroliferă 25
RENTE POSTBELICE Petrolul Bucureşti 180

Rentă 4% Unif. Berlin 110-120 Petrol Block 104
Rentă 4/ 2 % Umf Berlin 205-213 SOCIETAŢI DE ASIGURARE
ä  %  Unif PP.V “  t ü “  Dacia-România a*. c„p.
Rentă 5% 1916 Naţ. 42-43 generala 1225
Rentă 5% 1919 Unirii 41V2—42% Naţionala 27

S“ it  £ i £  K Ä S T  S
Rm «  7% 1929 Slab.' 55-34Rentă 7% % 1931 Des. 35-34 Asigurarea Komäneasca- 350

NAVIGAŢIE
SCRISURI FUNCIARE România Navigaţie 325

Urbane Buc 5% 31i/2—32% P u£ăr£* ™
Urbane Buc. 10% 52—53 s- u‘ i,u
Urbane Iaşi 5V2 27 DIFERITE SOCTETAŢI
Urbane Iaşi 10% 40 Clădirea Rom. cup. 500
Scrisuri Rurale 4% 3 ’ Credit industrial ex. cup. 445Sensuri Rura e 5% 29%-30% Mica ex 890
Scrisuri Rurale 10 % 62-63 Cartea Rom ex cup ls0

OBLIGAŢIUNI ex‘ cap' ^
Judeţene 4%% 50—52 Soc. Tram. Buc. ex. cup. 1260
Judeţene 5% 40—41 Construcţia Modernă 60
Locuinţe eftine 5% 50—51 Creditul technic *■ 30
.Comunale Buc, 4% 30—33 Maxie Hoteluri 100

I N F O R M A Ţ I I

Casa Rurală 
Credit Carbonifer 
Carpatina
Govora-Călimăneşti 
Locuinţe Eftine
CURSUL RENTELOR ROMANE 

LA PARIS
Renta 7% 1929 Stab. 570
Rentă 7%% 1931 Dese. 2 6 .1 0
Rentă 4% unificată 22.50

PIAŢA CEREALELOR
GALAŢI

4  Decembrie
Bursa cerealelor se menţine 

tot 6labă. Nu s’a încheiat de cât 
o singură tranzacţie de 35 va
goane orz de 58—59 kg. la hi. cu 
6 la sută corp. streine a le» 
16.600 vagonul.

Au cotat: orz de 58—59 kg. la 
hi. cu 6 la sută lei 15.000 vag., 
orz ştuţuit de 65—66 kg. cu 4 la 
sută lei 17.000 vagonul, ovăz de 
43—44 kg. la hltr. cu 3—4 la sută 
corp., str. lei 18.000—19.000 va
gonul, pentru consumul intern, 
porumb nou lei 11.000—11.500 
vagonul, staţia de încărcare, po
rumb vechiu lei 19.000 — 20.000 
vagonul, staţia de încărcare, se
minţe de floarea soarelui lei
39.000 vagonul; secară de 70—71 
kg., la hltr. cu 5 la sută corp 
streine lei 23.000 vagonul, fa
sole de rând cu 6 la sută corp 
streine lei 19.000 vagonul; fasole 
ouişoară lei 24.000 vagonul; se
minţe de bostan lei 83.000 vago
nul; muştar brun lei 88.000 va
gonul, iar galben lei 58.000.

In oborul general au fost foar. 
te puţine sosiri din cauza dru
murilor trocnite.

B R Ă I L A

5 Decembrie

Piaţa cerealelor pe ziua de
azi e. neschimbaţi. Orzul pare 
că este in scădere.

In port au sosit cc.a 15 care 
cu diverse cereale.

S’au vândut: orz de 58 kg. cu 
6°/o corpuri străine cu 14.750-— 
14.800 lei vag. lime port; orz 
de aceeaş greutate în şlep; orz 
curăţat de ößVsVo cu 4% cu 
17.650 lei bordo vapor; ovăz de 
42 kg. cu 5°/o corpuri străine cu 
15.750 lei, predat staţie dupli
cat, pentru consumul intern.

Pentru porumb, dinte de cal, 
marfă veche se oferă până la
21.000 lei predat în şlep. pentru 
export; porumb nou, uscat pe 
cale artificială 19.750 lei bordo 
vapor; la staţia de încăr
care se plăteşte numai 11.700—
12.000 lei; porumb jilav 13.500 
lei, pentru porumb uscat, de 
bună calitate, de 77 kg. cu ö"/« 
corpuri străine se oferă 22.000 
lei vag. predat in, staţie dupli
cat; fasole de Dunăre 32.500 lei. 
predată din şlep, iar fasole de 
rând de Moldova, 18.500—19.000 
lei, sămânţă de floarea soarelui 
40—41.000 lei; mazăre „Victo
ria" comestibilă 42—43.000 lei; 
iar mazăre furajeră 28.000 lei, 
după calitate.

In obor au sosit 442 care cu 
cereale.

S’au vândut: orzul cu 147— 
156; grâul cu 370—390; porum
bul nou cu 100—105 şi porum
bul vechi cu 190—195 lei suta 
de kg.

tn  stră in ătate
4 Decembrie 

CHICAGO (închiderea) 
Grâu tendinţa aproape sus

ţinută. Decembrie 81.25—81.25; 
Mai 84—84.12; Iulie 83—83.12.

Porumb tendinţa susţinută. 
Decemb. 42.75; Mai 50; Iulie 52.

Ovăz tendinţa susţinută. De
cembrie 32,12; Mai 34.50; Iulie
33.25.

Secară tendinţa susţinută. 
Decembrie 54.87; Mai 58; Iulie
59.25.

WINNIPEG (închiderea) 
Grâu tendinţa susţinută. De- 

oembrie 59; Mai 63; Iulie 64.12.
Orz. Decembrie 32.87; Mai 

36.12; IţUie 36.75.

Piaţa peştelui la Galati

Uniunea Camerelor de a- 
gricultură" a trimis o circulară 
tuturor Camerelor agricole, prin 
care cere să se activeze lucrările 
in ce priveşte aprovizionarea cu 
plante furajere pentru agricul
tură.

Mâine 7 Decembrie se vor 
ţine târguri de vite in următoa
rele localităţi: Chişinău (jud. 
Arad); Zalău (Sălaj); Lăipuşelu 
(Satu Mare); Diciosânmartin 
(Târnava Mică).

-&- Ministerul agriculturii a 
lăsat liberă vânătoarea iepuri
lor in jud. Ciuc.

¥  Cititorii „U niversu
lui0 ai căror abonam ent 
expiră Ia 1 Dec., pot par
ticipa Ia tragerea  celor 
5 0 .0 0 0  lei, de sărbătorile  
Crăciunului, dacă Înde
p linesc condiţiunile publi
ca te  in pagina 2 -a .

iff S’a fixat un minim de greu
tate la hectolitru, pentru cerea
lele cu care se va aproviziona 
armata şi orice instituţiuni pu
blice de Centrala cooperativă 
de import şi export, în confor
mitate cu prevederile art. 112 
din legea cooperaţiei şi care va 
fi de 72 hi. cu 6 la sută corpuri 
negre şi 15 Ia sută spărturi.

Intre corpuri negre şi secară 
se va face compensaţie cions'- 
derându-se procentul de secară 
pe jumătate corp străin — ne
gru — în minus, dublu secarei 
în plus.

C asa M urală
Plăteşte jumătate din cupoanele 

expirate inclusiv cele de 1 Iulie 
1933, cu începere de Joi 7 Decem
brie 1933.

DIRECŢIUNEA
w v / w v w w v / w w w w w v

D Grigore Popescu-Ialomi- 
ţa a fost numit pe ziua de 1 De
cembrie c., conferenţiar pentru 
propaganda agricolă în jud. 
Ialomiţa.

TESTŰÜL
R E G I N A  M A R I A

Vineri 8 Decembrie 
P r e m ie r ă

Comitetul asociaţiei deţi
nătorilor de rente, întrunit sub 
preşedinţia d-lui general Ştefan 
Burileanu, a hotărît ca nici un 
deţinător de rente petrolifere să 
nu’ primească plata cotei de 20 
la sută asupra cuponuui- sca
dent la 1 Decembrie 1932, până 
la noui dispoziţiuni. când se vor 
termina tratativele dintre con
ducătorii asociaţiei şi ministe
rul de finanţe.

EXCURSIE D i  STUDII
Un grup de intelectuali a orga

nizat o excursie in Palestina şi 
Egipt, dela 15 Ianuarie la 11 Fe
bruarie 1934, cu opriri în Turcia, 
Grecia, Siria, Palestina şi Egipt.

Prospecte şi informaţii zilnic d. 
a. la Clmena Marconi, Griviţei 137, 
Bucureşti. 332

*  Sâmbătă, 2 c. s’a celebrat 
căsătoria d-rei Felicia Perie- 
ţianu cu d. Adolfo Beneyto y 
Marti.

M STM Zi debutează !a

C I N A  S S
LUNGEANU aG R U iÂ

4 Decembrie

Din cauza îngheţului tuturor 
bălţilor, precuim şi a iacului 
Braţeş, au sosit cantităţi foarte 
reduse de peşte proaspăt. Tn to
tal s’au vândut circa 12.000 kg. 
dintre cari morun cu lei 57 kg., 
şalău îngheţat de la 21-—22 lei 
kgir., şalău proaspăt de la 32—36 
lei kgr., crap maro de la 42—43 
iei kgr., oiortocrap de la 28—30 
lei kgr.. ciortan de la 16—17 
lei kgr., lin lei 20 pr. kgr., cara
cudă lei 20 pr. kgr., plătică lei 
16 pr. kg., avat lei 16 pr. kgr., 
albitură lej 11 kg., babuşcă le-i 11 
pr. kgr.

Au lipsit următoarele specii: 
nisetru, păstrugă, cegă, pană şi 
ştiucă mare

#  Comisiunea instituită de \ 
ministerul agriculturii pentru 
verificarea gestiunii direcţiei ca
dastrului îşi continuă lucrările.

Până în prezent s’a descoperit 
însemnate lipsuri din magazia 
cu materiale.

S’a acordat ordinul ..Meri
tul agricol" in gradul de coman
dor d-lui Maxime Dacrosq, pre
şedintele comitetului interna
ţional de vânătoare, precum şi 
d-lui inspector general George 
Sebastian, din ministerul agri
culturii. pentru serviciile aduse 
agriculturii şi pentru felul cum 
a organizat participarea Româ
niei la diferite expoziţii inter
naţionale.

& Min'sterul agriculturii a a- 
probat înfiinţarea unui târg 
săptămânal de vite în com. Taş- 
bunar (jud. Ismail), care vă 
funcţiona în fiecare Miercuri.

D. dr. I. Popescu-Voiteşti 
a fost numit conferenţiar supli
nitor la conferinţa de geologie, 
mineralogie şi agrogeologie de 
la Academia de inalte studii a- 
gronomice din Cluj.

-&• Zilele acestea se va ţine 
concurs pentru ocuparea cate- 
drei de „perspectivă si principii 
de arhitectură” şi a catedrei de 
„aplicaţii decorative", vacante 
la şcoala de belle, arte din Bu
cureşti.

Comisia pentru prima catedră 
se compune din d-nii: Costin 
Petrescu, preşedinte ,C. Ressu şi 
O Han, membri, iar pentru a 
doua catedră, d-nii Costin Pe
trescu, preşedinte, C. Ressu şi 
d-na Lucia Beller, membri.

Ministerul agriculturii a or
ganizat primele cursuri pentru 
specializare în cultura plante
lor furajere si îmbunătăţirea 
păşunilor.

Cursurile au ţinut 5 luni şi 
au avut loc la şcoala de agricul
tură Petriceanca- (Storojineţ).

Spre a putea plasa pe aceşti 
specialişti, ministerul agricultu
rii a recomandat Camerelor a- 
gricole să angajeze pe absolven
ţii acestor cursuri ca agenţi ■ 
pentru islazurile comunale sail 
propagandişti pentru plantele 
de nutreţ.

Astăzi si in fietare seară laitestaaranta1
JV M S M B U

Select Program Artistic 
Supeu-Bans, — Jazul CORO- 
LOGOS, renumitul diseur GION 

Tarife de consumaţie reduse.
D. Gheorghe Stoicescu, 

portărel-şef Ia tribunalul Arad, 
a fost pus în disponibilitate.

#  D. Mihail G. Dull, portă- 
nel-şaf 1a tribunalul Braşov, a 
fost mutat la trüb. Buzău,’în lo
cul d-lui Eugeniu Stetfánescu, 
trecut în postul ocupat die d. 
Duli, după cererea ambilor por- 
tărei-şgifi.

Dr. M. FOSŞAM ER
Specialist in diaşnost. bolilor prin Gare X. Tratamen
tul tumorilor prin Raze profunde, cd. Lascăr Catar- 
gtu 9. Cons. 9—10 2—4. 32

-#■ D. N. Trofimow, inginer a- 
gronom. a fost transferat — du
pă cererea sa — dela serviciile 
agricole judeţene, la regiunea' 
agricolă Paşcani (jud. Baia), 
deiegându-se cu conducerea a- 
celet regiuni.

P f® f. PREDESCU - RION
HHS - GflT - UftEeHt

Frumoasă 5. Cons. 4-6. Telefon

S’a aprobat din nou înfiin
ţarea unui obor de cereale în 
com, Tabacu (jud. Ismail).

UNIVERSITARE
#  D. dr. I. Gavrilă a fost 

numit preparator la laborato
rul de anatomie descriptivă 
comparată şi topografică, dela 
facultatea de medicină veteri
nară dUn Bucureşti.

D. dr. I. Popescu a fost 
numit docent la specialitatea 
„acustică şi optică“ la faculta
tea de ştiinţe din Bucureşti.

#  D-nii dr. Sebastian Con- 
stantinescu şi Al. Vasilescu au 
fost numiţi la clinica boalelor 
mintale la facultatea de medi
cină din Bucureşti, primul ca 
asistent, iar al doilea ca pre
parator.

ŞCOLARE
In conformitate cu ordinul 

ministerului de instrucţie, Joi, 
7 Decembrie vor fl examinaţi 
elevii, ce au urmat cursurile 
şcoalei de şoferi din calea Ra- 
hovei 127.

La examen va asista şi d. ins
pector şcolar ing. N. Nicolescu,

#  Şcoala de menaj „El. Era- 
clide“ expune spre vânzare co
zonaci moldoveneşti proaspeţi, 
în ziua de 6 Decembrie, ora 11 
dim.

Se primesc comenzi de torte 
şi alte preparate culinare.

Informaţiuni la cancelaria 
şcoalei.

4K Şcoala de mecanică agri
colă, de morărit şi panificaţie 
din gara Titu, continuă a primi 
zilnic înscrierile pentru anii I 
şi II, până la 6 Decembrie in
clusiv.

Se primesc în anul I elevi ab
solvenţi a 4 clase primare, iar 
în anul II elevi având o clasă 
de şcoală de agricultură, mese
rii ori gimnaziu.

Prospecte şi informaţii se pot 
lua zilni’c la biroul şcoalei din 
Bucureşti, str. Mihai Vodă 40 şi 
dela şcoala din gara Titu.

D. Gh. Ionescu, profesor la 
Giurgiu şi d-na Eugenia Geor- 
gessu, profesoară la Bucureşti, 
au fost numiţi inspectori ai in- 
văţământului secundar.

#  D. Nie. C. Stănesc-u, ex- 
pert-contabii, a fost numit cen
sor pe lângă Camera de comerţ 
Călăraşi, in locui d-lui D. Tuliu!

MARE EXPOZIŢIE
Cusături m âisli-Sm aili!

I i-n a  €  O S  e  O
Str. G-rai Lahovari 27. (Tramvai 16-17

#  Conferinţa d-lui Ion Marin
Sadoveanu, despre: „Teatrul
Vieuez”, care urma să fie la 6 
Decembrie, ora 9 seara, la fun
daţia Carol I, a fost amânată 
din nou, pentru după sărbători.

Data definitivă s*e va anunţa 
la timp.

#  Pictorul Pandelly-Stanciu 
anunţă deschiderea expoziţiei 
sale la 7 Ianuarie in sala „Mo
zart“.

Üf- Următorii d-nii consilieri 
aleşi au fost confirmaţi:

A. Ghimpeţeanu şi C. Popes
cu, primul primar, iar secundul 
ca ajutor de primar la Slatina; 
N.̂  Popescu-Vetiiea, şi j. Nsgoş, 
primul ca primar, iar secundul 
ajutor de primar la Roşiori-de- 
Vede; Gh. Isbăşoiu şi I. NiCo- 
laescu-Bugheanu, primul ca 
primar, iar secundul ajutor de 
primar la Câmpulung (Muscel); 
dr. Iuliu Genţiu, ajutor de pri
mar al oraşului Turda, ca pri
mar al acelui oraş, in locul d-lut 
Gh. Măirie, demisionat.

#  D. Şt. Balameiz, preşedin
tele corpului contabililor auto
rizaţi din Tlghina, a fost nu
mit censor pe lângă Camera de 
comerţ Tighina, in tocul d-lui 
I. Galsinsdhi.

#  Până la alegerea noului 
'Comitet de .administraţie al Co
munităţii de avere Caransebeş, 
a fost numit un comitet pro
vizoriu, care să rezolve şi ge- 
reze lucrările curente, compus 
din persoanele următoare:

Preşedinte, D. Sgaverdia, a- 
vocat-Caranselbeş.

Membri d-nii: preot George 
Papovici, din com. Măru; ing. 
Const. Popa, din Teregova; dr. 
Chiru Cocoşiu, avocat-Caran- 
seibeş; M. Fenezan, avocat-Ca- 
ran,sebeş.

Supleanţi d-nii: Gh. Pârvu- 
lesou, agricultor, Teregova; Fi
lip Pop, profesor-Car ansebeş; 
George Bona din Caransebeş; 
Const. Giurgiiuoa. avocat-Or- 
şova.

#  D. Ernest E. Racovitza, ln- 
spector%eneral din Administra
ţia generală P. A. R. I. D„ a fost 
delegat provizoriu ca adminis
trator al regiunii de pescărie 
Bucureşti, în locul d-lui inginer 
agronom inspector Gh. Filipea- 
nu, trecut inspector in admi
nistraţia generală P. A. R. I. D.

#  D. Dumitrlu, ministrul 
muncii, a hotărît să se acorde 
un ajutor- celor 11 orfani ră
maşi de pe urma minerilor 
morţi în explozia dela mina 
Doman, proprietatea soc. „Re- 
SÜ3/*

In Capitală sunt 74 cazuri 
de scariatină, 16 de a.ngină dif- 
terică, 25 de febră tifoidă, 1 de 
meningită şi 1 de teta nos.

STUDENŢEŞTI
Societatea Dacia-Română 

a studenţilor români creştini ai 
politehnicei Mitt-ewe'da (Ger
mania), şi-a ales următorul co
mitet :

Preşedinte, d, Anton Proli din 
Bucureşti; vicepreşedinte d. 
V. Friederich din Bazarianca ; 
secretar general d. Fran’eisc 
Neuhold din Simeria; casier d* 
Traian Militaru din Caracal; bi
bliotecar loan Lingner d'n Da
nes; cenzori d-nii Vasile Cemi- 
cluc din Tighina şi H. V. Klein 
din Bucureşti.

Pentru comitetul central de 
organizare al Asociaţiei studen
ţilor şi absolvenţilor români de 
la universităţile din străinăta
te au fost aleşi ca delegaţi.per- 
manenţi, preşedintele Anton- 
Proli si secretarul general -Fran- 
cisc Neuhold,

#  Soc. studenţilor in teo
logie „Creidinţa ortodoxă”- -din 
Cluj, şi-a ales următorul comi
tet de conducere pe anul ges
tionar 1933 — 34 ; preşedinte 
Teodor Moldovan; vice-,preşe
dinte Constantin Tomuş; se
cretar gen. Candin Anca-; se
cretar de şed., loan loaniciu; 
cassier, Chirii Moldovan; bi
bliotecar, Teodor Ciceu şi Va- 
sile Pitea; controlor, Mihail 
Chiorean; econom, Vasile Ra- 
colţi; delegaţi la centrul stud. 
„Petru Maior, Marian Galu, Iu- 
liu Goşescu, Aurel Oltean, Ni- 
colae Cotoţiu, Ion Stănescu, 
Augustin Andrem; preşedintele 
secţiei literare, Gheorgfhe Giur
giu; préseid, die propagandă, Iile 
Pop; preşed, secţiei muzicale, 
Ion Ţapu.

#  Cercul stuidiemţiilor teologi 
ardeleni „Andrei Şaguna“ dela 
universitatea din Oe.rnăuţi, şi-a 
ales pentru anul administrativ 
1933—34 următorul comitet;

Preşedinte: Iuliu Şandru; vi-' 
eepireşeidinte: loan Limbeanu;
secretar general: Gh-eorghe Ia- 
coto; secretari de şedinţe': loan 
Dănilă şi Leonte Dă.mceseu; ca
sier: Partenie Petrescu; eco-
nom-biibliotecar Augustin Gu- 
•iuţ; cenzori: loan Beşoiiu şi loan 
Chioara.

Orariul d e să rb ă to r i p en tru  m a g a z in e
Ministerul muncii e decis ca 

în zilele de Joi 21, Vineri 22 şi 
Sâmbătă 23 Decembrie, magazi
nele vor putea ţine deschis in 
«rele de prânz, dar seara pot în
chide cu o oră mai târziu.

Funcţionarii vor avea repaasu] 
la care au drept, prin rotaţie 
în cursul săptămânii

Cum anul acesta ajunul Cră
ciunului şi al Anului Nou cad 
Duminica, d. ministru Dumitrii! 
a dat dispoziţii ca în aceste zile 
magazinele să fie deschise, acea. 
sta spre a da putinţa populaţiei 
muncitoare să facă cumpărătu
rile trebuincioase de sărbători.

In stru cţiun i p en tru  d irijarea  v a g o a n e lo r
Se ştie că în wma manevre

lor regale din acest an, s’au 
prodiuis schimbări în dirlj-area 
vagoanelor de marfă.

Din această cauză numeroase 
transporturi au avut de suferit, 
neputând fi încărcate la timp 
şi în special lemnele de foc, 
pentru cari erau cereri mari a- 
proape în Întreaga ţară.

După manevre, unele imspec- 
ţiuni de mişcare c.f.r au inter
pretat greşit dispoziţiunile de 
dirijare, trimiţând numeroase 
vagoane staţiunilor _ unde în
scrierile sunt mai noi de 5 zile 
şi lăsând fără vagoane pe ace
lea c,u înscrieri mai vechi.

S’au favorizat unele staţiuni, 
ceeacc regulamentele cfr. imter- 

, zic categoric. In acelaş timp, 
, nu s‘a putut menţine vechimea 
i încărcărilor la acelaşi -nivel, pe 
I toate inspecţiunlle cir.
Ş Pentru a preîntâmpina astfel 
i de neajunsuri, direcţiunea miş- 
i carii cfr. a dispus ca biurourile 
pent-ru dirijarea vagoanelor să 

■' facă aceste dirijări, de la o sta
ţie la alta, din vagoanele ce-i

rămân, sau le mai sosesc, ţi
nând totdeauna seama de ca
pacitatea de încărcare a staţiu
ne 1 şi de puterea de remorcare 
a trenurilor.

CÂND LIPSESC VAGOANELE
In caz de lipsă de vagoane, sa 

va face o proporţionalitate in
tre staţiuni, dinljântdiu-se va
goanele din aceiaşi serie, abso
lut în ordinea vechimii de In-* 
scriere a mărfurilor.

Se va face o singuri «accepţi« 
şi anume se va permite a se da 
vagoane, la încărcare, şl pentru 
mărfuri ou o diferenţă de ve
chime între staţii de maximum 
3 zile, numai atunci când s*ar 
găsi vagoane disponibile, din 
descărcări, în suaţlunea undo 
cererea este mai nouă. .

-XX*-
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A d eziu n ea  A so c ia ţ ie i ia lom iţen iior  
la  L iga a n tir ev iz io n is tă

— Adunarea generală a ialomiţeniior stabiliţi in Bu
cureşti. — Manifestaţia pentru „Universul“ —

Duminică, sa ţinut în 6tr. Câm.

Îiineanu adunarea generală a ia- 
omiţenilor stabiliţi în Bucureşti.

In'tr'o caldă atmosferă de prie. 
tenie şi bună înţelegere, a fost 
proclamat preşedinte de onoare 
d. profesor Mitriţă Constantines, 
cu, iar membri de onoare d-nii 
Petre V. Haneş. Dimitrie Lecca 
şi colonel Borcea. Preşedinte ac
tiv a fost ales d. profesor uni
versitar Mihail Berceanu, fost 
prefect de Ialomiţa şi înfăptui
torul căminului studenţilor ia- 
lomiteni.

Apoi adunarea generală a ho- 
tărît dizolvarea vechiului corni, 
tet şi instituirea unui comitet 
provizoriii, însărcinat cu elabo
rarea statutului şi din care fac 
parte d-nii Iancu Toneanu, vice
preşedinte; Leontin Iliescu, Po- 
pescu-Copuz, Adrian Do breşei  ̂
maior A. Săndulescu, doctorii 
Gh. Mangu şi N. Doiciu, Victor 
Popescu-Cosâmbeşti, Emil Dinca, 
Grigore Ştofă riescu. Preotul Bii- 
cur, Stellán Cónstantinescu, Şte
fan Cosâmbescu şi Ion Constau, 
tin, membri; iar şecretar gene. 
ral d. Virgiliu Gr. Stoenoscu.

O comieiune, în frupte cu d. 
Iancu Toneanu, a solicitat d-lui 
Mihail Berceanu să vină în mij
locul ialomiţeniior.

D. MIHAIL BERCEANU a ară. 
tat ialomiţeniior dragostea ce-1 
leagă de Bărăgan şi îndeamnă 
pe ialomiţeni să se adune în ju
rul acestei asociaţii, unde, des- 
brăcati de haina politică, vor 
găsi o recreare şi îşi vor rea. 
minţi de copilărie şi unde orice 
ialomiţean va găsi un sprijin.

D. LEONTIN ILIESCU arată 
frumuseţile Bărăganului, evocă 
amintiri din copilărie şi îndeam
nă pe ialomiteni, întotdeauna 
buni români, să adere la mişca
rea antirevizionistă, noul steag 
de redeştare naţională, ridicat 

' de marele român d. Stelian Po- 
pescu.

D. preşedinte MIHAIL BER
CEANU. în aplauzele entuziaste 
ale ialomiţeniior, propune să se 
trimită o telegramă de aderare 
d-lui Stelian Popescu, în cuprin
derea următoare:

„Asociaţia ialomiţeniior doini- 
ciliati în Bucureşti, întruniţi în 
adunare generală de constituire, 
astăzi 3 Decembrie 1933. în una. 
uimitate hotărăşte adeziunea sa 
la acţiunea Ligei antirevizioniste 
şi vă exprimă prin mine cele 
mai sincere urări de izbândă 
pentru triumful cauzei româ
neşti.
Preşedinte- (ss) Mihail Berceanu".

Apoi, adunarea hotărăşte să se 
tină adunări săptămânale în fie
care Joi, între orele 6—8 seara, 
iar adunarea generală, care va 
alege comitetul definitiv şi va 
vota statutele, să se fină în ziua 
de 24 Ianuarie 1934, ora 4 d. ei., 
la restaurantul „Elveţia“ din rir. 
Câmpineanu 8, când sunt soliei, 
táji să ia parte tojj ialomitenii, 
indiferent de culoare politică sau 
profesiune.

Adunarea a făcut o călduroasă 
manifestaţie de simpatie d-lui 
Stelian Popescu şi ziarului „U- 
niveirsul“, aderând cu o vie în
sufleţire la acţiunea Ligii auti- 
revizioniste.

TERMINAREA LINIEI BÜZÄU-BRASOV
— Aprovizionarea centrelor din Ardeal. — Mărfu
rile vor trece prin Galaţi şi Brăila. — Inter

venţia Camerei de comerţ din Galaţi —

Galaţi, 4 Decembrie
In expozeul ’ făcut presei de 

fl. Cezar Mereuţâ, directorul 
general al c. f. r., nu se vor
beşte nimic de terminarea li
niei Buzău-Braşov, pentru care 
s’au învestit câteva sute de mi
lioane numai pentru construi
rea tunelului Teliu. Această 
viitoare arteră de cale ferată 
este de o importanţă covârşi
toare pentru ţairă, atât din 
punctul de vedere al apărării 
naţionale cât şi din punctul de 
vedere economic.

Intr’adevăr, făcându-se a- 
ceastă legătură de cale ferată 
între vechiul regat şi Ardeal, 
comercianţii şi industriaşii vor 
putea, fără nMi un risc, să-şi 
îndrumeze transporturile spre 
porturile Brăila şi Galaţi, 
transporturi, cari astăzi se îm- 
drumează spre Triest şi Fiume.

Transporturile se vor putea 
scurge şi din vechiul regat mai 
rapid şi, distanţa fiind mai 
scurtă, şi taxele vor fi mai re
duse. In prezent, diln causa 
faptului că linia Ploeştâ-Braşov 
este supra aglomerată cu tre
nuri de călători cari fac legă
tura între capitala ţării; şi 
frontierele Episcopia Bihor, 
Halmei şi Curtici, transportu
rile de mărfuri1 din vechiul re
gat sufăr mari întârzieri, fapt 
ce determină căile ferate să 
îndrepte vagoanele cu marfă 
prin căâ ocolitoare adică prin 
Petru Rareş şi Sdbitu-Râmniicul 
Vâlcea.

INTERVENŢIA camerei 
DE COMERŢ

Camera de comerţ şl) Indus
trie, de sub preşedinţia d-lui 
Popa, a intervenit astăzi la mi
nisterul de comunicaţii ară
tând că, prin terminarea liniei 
Buzău-Braşov, comerciianţili şi 

«industriaşii! din vechiul regat 
şj Ardeal îşi vor putea stabili 
cu mai multă uşurinţă relaţiu- 
nffie comerciale, schilmbul de 
mărfuri fiind mail lesnicios şi 
sigur.

Aceat fapt, dacă interesează 
direct viaţa., .economică a,., ţării, 
apune Camera de comerţ, Indi

rect interesează, . în cel mai 
înalt grad, consolidarea uni
tăţii naţionale care nu va pu
tea fi nici odată mai bine asi
gurată decât atunci când toate 
provinciile unui stat alcătuesc 
un singur bloc legat prin căi de 
comunicaţie lesnicioase şl ef- 
tine de natură a înlesni schim
burile pentru acele provincii.

Prin terminarea liniiei Bu- 
zău-Nehoiaşî, multe din cen
trele din Ardeal nu se vor mai 
aproviziona prin porturile Fiu
me, Triest şi Danzig, ci prin 
porturile noástre Galaţi şi Bră
ila. Legături noui de afaceri se 
var stabili) între provincii şi de 
aceea se impune ca în campa
nia de construcţii din 1934 să 
se prevadă şi terminarea liniei 
Buzău-Nehoiaşii-Braşov.

-xX x-

Revizuirea numirilor
făcute la ministerul muncii 

pe ultimii 5 ani

_Pe lângă ministerul muncii, 
sănătăţii şi ocrotirilor sociale 
s‘a instituit o comisiune com - 
pusă din d-nii secretari gene
rali ai ministerului prof. dr. 
Gane şi G. Gheorghiu, sub pre
şedinţia d-lui subsecretar de 
stat, N. Maxim, în care vor lu
cra, la necesitate şi d-nii di
rectori respectivi. Această co
misie are însărcinarea de a re
vizui toate numirile făcute în 
serviciile acestui minister, atât 
cele centrale, cât şi exterioare, 
în ultimii 5 ani. Ea va examina 
legalitatea şi temeinicia acestor 
numiri şi a cerceta funcţiona
rea cadrului disponibil şi con- 
diţiunUe în care s’au făcut în
cadrările şi trecerile în acest 
cadru.
. Comisia va mai examina şi 

situaţia celor cari contravin la 
legea cumulului.

Lmic»ările întocmite vor fi 
prezentate cel mai târziu până 
la I Ianuarie 1934.

Deraerea din staţia Sibiu

Luni după amiază au deraiat, 
Ia intrarea în staţia Sibiu, loco
motiva şi două vagoane, din 
garnitura trenului de marfă 
2421, închizând circulaţia mai 
multe ore.

In acest timp, trenurile de 
călători cari urmau să sosească 
în Sibiu, au trebuit să facă 
transbordare.

Până la redeschiderea liniei, 
care a avut mult de suferit de 
pe urma acestui accident, circu
laţia se face pe o varianţă, con
struită în grabă de organele
serviciului local de întreţinere. 

------- x X x--------

Z i p s t e i n

exclus din organizaţia naţional- 
ţă răn is tă  din Tighina

Tighina, 5 Dec.
Organizaţia naţional-ţăiră - 

nistă dela Tighinia a hotărît 
excluderea definitivă din orga
nizaţie a fostului senator M.
Zipstein.

-------- xX x--------

R e d u c e r e  p e  c ,  f . r .

Direcţia generală c. f.’-r: a a- 
proibat reducerea de 50 la sută 
din taxele tarifului tren de per
soane, atât la ducere, cât şi la 
înapoere, participanţilor la con
gresul medicilor şi farmacişti
lor dela asigurările sociale, ce 
se va ţine la Bucureşti in zilele 
de 10 şi 11 ort.

Valabilitatea reducerii este 
până la 13 Decembrie pentru 
un număr de 80 persoane. 

-------- XXx--------

PATRONUL „COLEGIULUI 
NATIONAL SF. SAVA“

In prezenţa d-lui C. Angele- 
scu, ministrul instrucţiunii, a 
fost eri dimineaţă solemnitatea 
inaugurării noului local al in
ternatului „Colegiului naţional 
Sf.- Sava“ şi serbarea patronu
lui acestei scoale.

D. ŞTEFAN POP, directorul 
liceului, a arătat că temelia lo
calului internatului a fost pu
să sub trecutul ministeriat al 
d-lui C. Angelescu şi inaugura
rea lui se face sub acelaş mi
nistru.

D-sa a cerut sprijinul minis
terului pentru completarea a- 
cestui local.
D. dr. ANGELESCU, ministrul 

instrucţiunii, a promis tot spri
jinul, făgăduind că, la primă
vară va da sumele necesare 
pentru terminarea internatului.

D. prof. GEORGIAN a făcut 
anoi un istoric al şcoalei înfiin
ţată de marele stolnic Ganta- 
cuzino.

A urmat un program muzi
cal sub conducerea d-lui prof. 
Cerkez şi exerciţii de gimnastică 
sub conducerea d-lui prof. Şt. 
Cónstantinescu.

----------xox----------

IN JURUL SCUFUNDĂRII 

ŞLEPULUI „ELENA“

-* x * -

Galaţi, 5 Decembrie
Azi dimineaţă au sosit noui 

amănunte asupra scufundârei 
şlepului „Elena“, care era re
morcat de un vapor spre Su- 
lina.

şlepul „Elena“, s’a înecat a- 
proape de sft. Gheorghe şi că
pitanul Spiru, împreună cu fa
milia şi un marinar au fost 
salvaţi.

Şlepul „Elena“ a fost con
struit la Galaţi în 1922, din 
brad şi fler. Avea o lungime de 
8.80 m. tin tonaj de 15.000. Era 
asigurat ia o societate din 
Brăila, penrtu 300.000 leii 

-------- x X x - ------

M eteorit uriaş căzu t
î n  R u s i a

Moscova, 4 (prin radio). — 
Academia de ştiinţe a trimis o 
expediţie în Ural pentru stu
dierea meteoritului căzut la 
50 km. spre NE. de oraşul 
Kurgan. Meteoritul a explo
dat în aer acoperind cu sfă- 
râmâturile sale o suprafaţă, 
destuii de mare de pământ. De
tunătura a fost auzită- pe o ra
ză de zeci de kilometri.

A d u n a re a  g e n e ra lă
a A so c ia ţie i c e r c e ta ş i io r  din răzb o i

Duminică s’a ţinut, in sala de 
f estivităţi a liceului Lazăr, adu
narea generală a asociaţiei cer- 
cetaşilor din războiul 1918—18.

Şedinţa s’a deschis sub preşe
dinţia d-lul col. C. Panaitescu, 
asistat de patru membri ai a- 
sociaţiei.

După ce d. col. Berindei, pre
şedintele asociaţiei a făcut o a- 
mănunţită dare de seamă asu
pra activităţii pe anul trecut, a- 
dunarea a dat descărcare ges
tiunii fostului comitet.

S’a procedat apoi la alegerea 
noului comitet din care fac 
parte d-nii: col. Berindei, lt. 
Marinescu, Ion Dimitriu-Bu.zău, 
avocat Vişoianu, col. Sâmbo- 
teanu, C. Şoldan, Virgil Pe- 
trescu, jude Voiculescu, căp. 
Scarlat, avocat Oreţu, col. Pa
naitescu, avocat Simici, ing. 
Vasiliu Belmont, locpt, Stratu- 
lativ, C. Andreescu, lt. Maşteoru, 
av.'C. Popescu, dr. C. Ionescu, 
avocat Gh. Marin.

S’au discutat apoi o serie de

propuneri în legătură cu modi
ficarea statutului şi viitoarea 
activitate a asociaţiei.

S’a hotărît menţinerea coti
zaţiei la 20 lei lunar, radierea 
cotizaţiilor în restanţă pe 1929- 
1930, iar restanţele pe 1931— 
1932 să se reducă cu 50%, cu 
condiţiunea să fie plătite în ter
men de 6 luni.

Adunarea a hotărît în unani
mitate, prin aclamaţii, ca aso
ciaţia cercetaşiior din război să 
adere la acţiunea Ligii antire- 
vizioniste, al cărui iniţiator este 
d. Stelian Popescu, directorul 
ziarului „UNIVERSUL“.
Se hotărăşte ca ziua de festi

vităţi a asociaţiei să fie ziua în 
care a murit Ecaterina Teodo- 
roiu, cercetaşă de război.

*
S’au expediat telegrame M. S. 

Regelui şi A. S. R. Principelui 
Nicolae şi a fost proclamat 
membru de onoare al asociaţiei 
d. general Uică, ministrul ar
matei.

Cum păraţi'Vă lozu l Dv. cu NĂDEJDE ŞI ÎNCREDERE 
la  c e a  m ai NOROCOASA COLECTURA a  TARII ROMANEŞTI
B A N C A  R O M A N A ^ ?

Cal. Victoriei No. 34 — Bucureşti — Str. Smârdan No. 2

SINGURA unde au eşit mai toate  câştigurile mari şi anum e:
Lein! ce! mere ie lei 5 m ilioane, Câştigul de lel 3 milioane, Cârligul ie iei 2  milioane 
precum ji târgurile de Lei: 900.000.-, 500.000.-, 300.000.-, 300.000.-, 150.000.-, 120.000

I . o optime un sfert o jumătate un loz întreg
U Ul * Lei 250 500 1.000 2.000

P r o v in c ie  m a n d a t p o ş ta l  s a u  ra m b u rs
Subcolecturi la toate agenţiile Wagons-Lits/Co. din ţară

Marele incendiu din Tg.-Frumos
—  Un cartier întreg mistuit de flăcări. —  Pagube 

de trei milioane —

Tg.-Frumos, 4 Dec.
Un foc năpraznic s’a decla

rat astă 'noapte Ia ora 2, la lo
cuinţa d-îui Mayer Beer, pro
prietarul uneia din cele mai 
frumoase case din Tg.-Frumos. 
Alimentat de vânt şi înteţit 
din cauza mobilierului uscat 
din casă, a luat mari proporţii 
întmzâmdu-se Ia clădirile înve
cinate, cari, au fost curând 
transformate intr’o mare de foc. 
Tot oraşul era feeric iluminat 
de flăcările dela locul dezas
trului, iar populaţia speriată 

din somn, a fost cuprinsă de 
panică şi nu ştia unde să se 
refugieze.

D. primar I. Manoliu, şeful 
poliţiei Vasile Iordăchescu şi 
dr. primar A. Rămureanu, cari 
sosise la locul incendiului, cu 
greu au putut stăpâni lumea, 
şi astfel să înceapă opera de 
salvare.

Familia Mayer Beer lipsind 
de acasă, nu s’a putut salva ni
mic din casa lor. Totul a fost 
mistuit de flăcări, împreună cu 
o casetă în oare se afla suma

de 199.000 lei.
Focul a mai mistuit casele 

cafegiului Strul Nusen, imobi
lul lui Bereu H. Beer, acela al 
lui Moise B. Rach.mil, amenin
ţând să se întindă şi la casele 
Franţ Dinter, H. Cuperman, 
dacă pompierii ajutaţi de popu
laţie şi poliţie n’ar fi reuşit să-l 
localizeze.

Au rămas pe drumuri familii 
cari până în seara dezastrului 
aveau situaţii înfloritoare în
oraş.

Atragem, ou această ocazie, 
atenţia d-lui primar I. Manoliu 
asupra dezorganizării în care 
se află serviciul pompieriei, ce 
nu poate face faţă celui mai 
mic foc.

D. prefect de judeţ, Zipa, care 
a sosit noaptea cu maşina, la 
locul dezastrului, a promis că 
în cel mai scurt timp se va în
zestra pompieria cu instrumen
tele necesare.

Pagubele se urcă la trei mi
lioane lei.

Nici unul din sinistraţi n’a
fost asigurat.

Ziarist maghiar din Cluj
condamnat la închisoare

—  Sancţionarea unei îndrăzneli fără pereche a unui 
ziarist maghiar inconştient. —- Rechizitoriul 

d-lui procuror Colfescu —-

In te n s ifica re a  ca m p a n ie i a n ti-s if ilit îc e
Ministerul sănătăţii, fiind de 

curând aprovizionat cu cantităţi 
suficiente de neosalvarsan, a luat 
măsuri să se trimită urgent tot 
materialul necesar în centrele de 
combatere a sifilisului spre a se 
începe de îndată campania con. 
tra acestei maladii sociale aban
donată mult timp din cauza lip
sei de neosalvarsan.

Părţile cele mai bântuite unde 
această boală face ravagii, mai 
ales în mediul rural sunt în Bu 
covina, Basarabia şi Moldova. A- 
ceestă boală a fost răspândită 
de trupele ruseşti ce au fost în 
timpul războiului în aceste părţi.

Campania se va intensifica în 
primăvară când asprimea ernei 
va înceta.

SăSEfi

Rupere de nori în Grecia
Atena, 4 (Radio-Central). — 

Toată Grecia a fost bântuită eri 
de o furtună violentă însoţită de 
descărcări electrice şi rupere de 
nori.

Numeroase râuri s’au revărsat.
Oraşul Pireu a suferit mari 

pagube.
Şi în oraşul Ieriso furtuna a

făcut mari pagube.
Unele cartiere din Atena au 

fost timp de cinci ore sub apă.
La Atena, 40 case s’aii prăbn- 

şit şi 150 barăci au fost luate de 
apă.

Guvernul a hotărît să vină In 
ajutorul sinistraţilor.

Guvernul a u s tr ia c  v a  fi rem an iat
Viena, 4 (Radio-Central). —

„Dje Zeit“, organul frontului cor
porativ naţional, spune că, în 
cursul săptămâneî viitoare, se va 
face o remaniere a guvernului.

Şeful handbund-ulul din Nus- 
ţria superioară, d. Bochinger, fost 
ministru, urmează să intre în 
guvern.
. D. Baehinger nu va intra în 
guvern ca reprezentant al hand*

bimd-ului, ci ca expert in mate
rie de silvicultură.

„Der Abend“ spune că hand- 
bundul doreşte o colabcrrare mai 
strânsă între frontul corporativ 
naţional şi, frontul patriotic, de 
sub conducerea luii Dollfnşs.

Şe vorbeşte, şi despre dizolva
rea frontului corporativ naţional 
ca membrii acestuia să treacă în 
rândurile frontului' patriotice,

Cluj, 4 Decembrie
Luni înainte de amiază, în 

faţa secţiei II a tribunalului 
din Cluj, s’a judecat procesul 
ziariştilor maghiari ştefan 
Vanyolos, Franclsc Anton Ka- 
pasz şi al preotului Pali 
Brandtner. Completul a fost 
compus din d-nii I. Cojocariu, 
preşedinte ; judecător V. Hor- 
topan, reprezentantul ministe
rului public fiind d. procuror I. 
Colfescu.

Ziaristul Ştefan Vănyalos, în 
luna Noembrie anul trecut, a 
scris un articol in ziarul ma
ghiar „Friss Hireki“, despre 
care am scris la timpul său, 
căci articolul acesta, prin în
drăzneala lui, a scandalizat în
treaga lume românească din 
Ardeal. In articol scria că la 
Paris se duc tratative secrete 
intre România şi Ungaria, ur
mând ca România să vândă 
Ardealul Ungariei pentru suma 
de 50 miliarde lei. Tendinţa ar
ticolului era să compromită 
România prezentând-o ca o 
ţară în care totul e de vânzare; 
deaceea articolul a stârnit o 
revoltă unanimă în opinia pu
blică românească.

La desbateri acuzatul a de
clarat că ştirea i-a fost adusă 
de Framcise Anton Kapasz, un 
praticant al gazetei, care si el 
a primit-o dela preotul Pali 
Brandtner. La întrebarea pre
şedintelui, dece nu a controlat 
ştirea, acuzatul a declarat că a 
publicat-o din motive de con
curenţă, „pentru a nu-i lua 
altă gazetă înainte“. După ce 
a fost citat in faţa instanţei, — 
gazetarul maghiar s’a pre
zentat în mod laş, bâlbâ- 
ind un soi de scuză şi susţi
nând că el nu a crezut ceeace 
a scris şi că a fost chiar con
vins că ştirea era de domeniul 
fanteziei, dar se temea că „sen- , 
zaţia“ să nu fie exploatată de ] 
altă gazetă maghiară. In ce 
priveşte concluzia scrisă la ur- j 
ma articolului, acuzatul s‘a des- 
vinovăţit, acuzând în ton plân
găreţ pe iredentiiştii dir Buda
pesta, cari transmit asemenea 
ştiri, plătind pe cei ce le col
portează. Ziaristul maghiar 
căuta deci să se erijeze în vic- 
victima acestor ştiri mincinoa
se, ale iredentiştilor dela Buda
pesta.

Al doilea acuzat Franclsc 
Anton Kapasz, a declarat că, 
ducându-se întâmplător acasă 
la preotul Pali Brandtner, ace
sta i-a spus că s’a întâlnit cu 
un prieten la Târgu Mureş 
care l-a comunicat că or fi au
zit la radio că între România 
Si Ungaria se duc tratative se
crete cu privire la vânzarea 
Ardealului, veste ce ar fi fost 
comunicată de postul de radio 
din Paris.

Al treilea acuzat, preotul 
Pali Brandtner, a recunoscut 
că i-a comunicat acest lucru 
lui Kapasz, dar i-a spus în a- 
celaş timp că vestea nu poate 
fi publicată, ci ar trebui con
trolată. A mai declarat că şti
rea a primit-o dela nişte prie
teni, dar nu-şi aduce aminte 
cine au fost el.

Tribunalul, confruntând pe 
primi doi acuzaţi, s’a observat 
o nepotrivire in ce priveşte de v 
poziţiile lor,

Apărarea a cerut dovedirea 
cu martori a împrejurării, în 
care a liuat naştere ştirea publi
cată de ziarul unguresc.
_ Cererea aceasta tindea spre o 

tărăgănare a procesului, gaze
tarii maghiari după bravura 
lor căutând acum să se refu
gieze în mod laş în diferite 
subterfugii. Tribunalul a ob
servat însă tendinţa şi a refu
zat cererea apărării, motivând 
că injuria adusă României e un 
fapt împlinit şi împrejurările 
în cari a fost comisă nu au 
nicio importanţă.

Luând cuvântul, d. procuror 
Colfescu a arătat că primul a- 
cuzat nu este pentru prima 
dată în faţa tribunalului, ci 
este un profesionist în ce pri
veşte calomniarea României. 
El este unul din elementele 
cari uneltesc în fiecare zi îm
potriva României.

A mai arătat tulburările 
ce le produc in ordinea publică, 
acţiunile curentelor subversive, 
între cel m,ai periculos este cu
rentul iredeentismului, susţinut 
în unanimitate de presa ma
ghiară din Ardeal, Vânyolos 
fiind unu! din cei mai pericu
loşi exponenţi ai revizionismu
lui.

Scopurile urmărite de aceşti 
agenţi periculoşi ai ordinei so
ciale nu se pot anihila fără ac
ţiunea concentrică a organelor 
represive şi a severităţii insti
tuţiilor de judecată. In conse
cinţă, d-sa a cerut condamna
rea acuzaţilor, aplicându-li-se 
o pedeapsă exemplară.

Tribunalul a condamnat pe 
Ştefan Vânyolos la un an în
chisoare corecţională, două mii 
lei amendă şi suspendarea 
drepturilor politice pe timp de 
cinci ani, pentrucă s’a servit 
de uneltiri viclene pentru a 
face agitaţii împotriva sigu
ranţei statului; pe Francisc 
Kapasz l-a condamnat la zece 
zile închisoare, 500 lei amendă 
şi suspendarea drepturilor po
litice pe timp de trei ani, iar 
pe preot l-a achitat, găsindu-1 
nevinovat. Procurorul a făcut 
apel pentru majorarea pedep
sei celor doi acuzaţi, iar con
damnaţii au făcut apel pentru 
achitare, susţinând în mod laş 
şi plângăreţ că sunt „nevino
vaţi“.

-XXX-

D u b l a  c r i m ă

din  U rab răreştl-C ovn rlu i

Galaţi, 5 Decembrie

O dublă crimă s’a înregistrat 
în cam. Umbrăreşti (Covurîui).

Mihai Popa, Ghiţă Ieremla şi 
Ion Vasilache, au tăbărît asu
pra lui Cezar Popa.

S’a încins o bătaie straşnică 
în cursul căreia Cezar Popa a 
fost străpuns cu furca în abdo
men şi cu bâta i s’a spart capul.

De asemeni Mihai Popa a fost 
grav rănit.

Victimele au fost internate în 
spitalul din Târgu Bujor.

Jandarmii au arestat pe Ghi
ţă leremia şi Ion Vasilache,

-oxo-

DOCTORUL

B r ă t e s c u  V i r g i l
Specializat la Paris în boli şi ope

raţiuni de:
Mas—găt—urechi
consultaţiuni 7 juni.—9 a. m. şi 

3 jum.—5 jura. p. m.
Tel. 365-23. Intrarea Amzei 8.

B L E N O R A G I A
PROSTATA 
cvarite b len .li BfG 
Dr. TÚLIU BLANC Consult 9-12.-2-8 
Str. Popa Tatu No. 6 lângă Lişmigiu 
Gratuit pentru săraci dela S—6 p. m.

• H a M M e ş ş c W M N Ş Ş M
La cabinetul medical „SALVA
TOR“, vechii specialişti din 1900 
vindecă radical şi fără durere

B L E N O R A G I A
CRONICA, prostatite, metrl- 
te, ovarite, prin curenţi electrici 
de diatermie (Dr. Roucayroi)

Electroliză pentru striurite
B o a la  d e  P ie le  ş i  S ifilis
Controlul diagnosticului prin

ANALIZA SÂNGELUI
Reaciilie Wassermann. Hecht, niche

ULTRAMICROSCOPIE 
p. cunoaşterea şancrului sifilitic 
Cons. II—1 şi 6—9, tel. 3.20.55 

9, PASAGIUL ROMAN, 9 
Aproape Palatul Regal Bucureşti 

Intrare discretă 
— — —

Adunarea genera lă
a federaţiei române de 

atletism
Adunarea generală a F. R. A. 

va fi Duminică, 17 Decembrie 
ora 9 dimineaţa în localul O. N.
E. F,

Vor putea lua parte la aceas
tă adunare:

a) Cluburile afiliate până la 1 
Februarie 1933 şi care şi-au plă
tit cotizaţia pe anul 1933.

b) Delegaţii ligilor în consi
liul federal. In acest stems ligile 
vor trebui să ţină adunarea ge
nerală până la data de cel mai 
târziu 10 Decembrie şi vor co
munica apoi Federaţiei lista 
noului comitet şi procesul-ver- 
bal al adunării.

Un delegat poate reprezenta 
trei grupări.

Ordinea de zi a adunării ge
nerale este următoarea:

1. Cuvântarea preşedintelui 
Federaţiei.

2. Raportul secretarului ge
neral asupra activităţii sportive.

3. Raportul oomisiunii de ve
rificare.

4. Alegerea a zece membri în 
consiliul 'federal.

5. Alegerea comisiunii de ve
rificare.

6. Diverse.
Propunerile pentru punctul! 

„diverse“ vor trebui să fie îna
intate secretariatului generai 
pentru a putea fi înscrise pe or
dinea de zi. Comuniiicarea va 
trebui primită la Federaţie pâ
nă la data 14 Decembrie.

Propuneri făcute ad hoc Iß 
şedinţă nu vor fi luate în con
siderare.

După adunarea generală M 
va întruni consiliul federal ca
re este format din: 

zece membri, aleşi de aduna*
rea generală;

delegaţii ligilor în consiliu. 1 
Consiliul federal va alege bi

roul general format din;
1 preşedinte;
2 vicepreşedinţi;
I secretar general;
1 casier şi patru membri. 
Verificarea procurilor şe va 

face intre orele 8-9 In ziua aduN 
Murit
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Im p resiile  unei c ă lă to r ii in P a le s tin a
— Conferinţa d-’ui Miroslav Arciszewski, ministrul 

Poloniei in România —

In faţa a numeroşi membri 
ai corpului diplomatic, a repre
zentanţilor ministerului de ex
terne şi a unei numeroase a- 
sistenţe. d. Miroslaw Arciszew
ski. ministrul Poloniei in Ro
mânia a ţinut Duminică, la ora 
10,45. la teatrul „Regina Ma
ria,, o conferinţă cu subiectul: 
Impresiile unei călătorii in Pa
lestina.

D. ministru Miroslaw Ar- 
ciszetvski a ţinut în primul rând 
să mulţumească pentru căldura 
cu care a fost primit, păşind 
apoi la miezul conferinţei 
d-sale.

Palestina ţara simbolică a 
credinţă şl'misticismului, pre
sărată de mozaicul urmelor 
strălucite ale civilizaţiei de odi
nioară cu un peisaj cald şi vi
brant unde legătura între ceia 
Ce este material şi spiritual este 
izbitoare, se pregăteşte astăzi 
să trăiască o epocă de redeş
teptare şi de rodnică propăşire. 
Aci poporul evreu venit din 
lunga-i pribegie prin ungherele 
cele .mai îndepărtate ale lumii, 
cată să-şi reclădească ţara_şl 
faima de altă dată. Intr’adevăr, 
pe locurile de unde au izvorît 
marile civilizaţii după multe 
secole de lâncezire, o profundă 
şi energică activitate a început. 
Emigranţii din multe ţări, cita
dini până deunăzi, şi-au refă
cut aci o existenţă sănătoasă de 
plugari. Societatea Înjghebată 
se măreşte pe zi ce trece, or
ganizaţia el se dezvoltă şi se 
aleătueşte in mod armonios pre
tutindeni. munca, tinereţea şi 
avântul planează în tot locul. 
Criza mondială, atât de acută 
In unde părţi, aici nici nu 
se face simţi'ă. Şomeri nu exis
tă. Flecare colonist are ce lucra. 
Bazată pe cei doi factori ai săi 
de dezvoltare, imperiul britanic 
şi orientul apropiat, Palestina 
înfloreşte pe zi ce trece. Oraşe 
noi se creiază, înzestrate cu 
cele mai noul şi dibace perfec
ţiuni: Telaviv, portul Haiffa. 
Aci se termină calea ferată a 
Irak-ului şi viitorul ,pipe-line“

„ U N I V E R S U L ”  I N  T A R A
- -  O I O  ..............

englezesc al petrolulului Elec
trificarea regiunilor, graţie e- 
nergiei Iordanului, a adus mari 
servicii, industrii noui se creazâ 
şi prosperează. Marea Moartă 
oferă din belşug materii prime 
pentru cele mai felurite mate
rii chimice.

întreaga Palestina progre
sează rapid şi sigur. Populaţia 
creşte metodic şi regulat. Capi
talurile străine, atât de pre
ţioase şi căutate în alte părţi, 
aici abundă. Toată lumea are 
încredere in viitorul acestei 
ţări care se ridică.

Rezistenţa actuală a arabilor, 
cari constitue încă majoritatea 
populaţi unii acelor frumoase ţi
nuturi, cu timpul se va atenua. 
Cele două elemente, cel arab şi 
cel evreu, îşi vor da mâna in- 
tr’o frăţească asociare, intru 
propăşirea ţării şi a lor proprie.

Idealul îndepărtat al acestor 
muncitori colonişti, este de a în
temeia cu timpul pe malurile 
Iordanului, un stat indepen
dent, bazat pe principiul naţio
nalităţilor, principiu sfânt tu
turor şi pe care Polonia ştie cu 
atât mai mult sâ-1 preţuiască, 
cu cât a fost lipsită de dânsul 
in decursul multor veacuri 
obidite şi însângerate de în
străinare.

Polonia, spune d. ministru 
Arciszewski, se interesează de 
aproape de această problemă 
internaţională a Palestinei şi 
va da tot sprijinul său, • imi
granţilor evrei ce vor pleca 
să-şi reclădească pa ria. D-sa 
arată în cele din urmă că pen- j 
tru înfăptuirea acestui frumos 
ideal, al unui stat palestinian, 
trebue să conlucreze toată lu- | 
mea, pentru ca prin acest lucru 
să se aducă un real şi nepieritor j 
serviciu umanităţii.

D. Adolf Bernhardt a mul- , 
ţumit distinsului conferenţiar, 
expunând în acelaş timp ele- . 
mentele esenţiale pe care se < 
sprijină mişcarea sionistă.

D. Misachan a mulţumit de . 
asemeni d-lui Miroslaw Arcis- j 
zewski.

Confirmarea mandatelor 
legionarilor deia laşi

laşi, 4 Dec.

-Tribunalul a confirmat man
datele de arestare a celor 43 
legionari cari s‘au baricadat la 
sediul lor din strada Râpa 
Galbenă.

Arestaţii sunt depuşi la în
chisoarea militară dela Copou, 
deoarece la închisoarea Galata 
nu mai sunt locuri.

O delegaţie de legionari s‘a 
prezentat autorităţilor anun
ţând decizia lor oa în ziua de 
8 Decembrie să oficieze un pa
rastas la mormântul lui Ghi- 
ţă Constantin, care a fost îm
puşcat cu ocazia recentelor 
turburări dela Iaşi.

Autorităţile au admis cere
rea cu condiţia ca numai o de
legaţie restrânsă de legionari 
să par'.icipe, evitându-se ma
nifestaţiile.

D . m i n i s t r u  L a p e d a t u  l a  B r a ş o v
—* Adunarea dela prefectura judeţului.— Declara

ţiile d-Iui ministru —

Neînţelegerile
d i n t r e  m a n i i ş t i  ş i  v a i d i ş t i

—  P a r t iz a n ii d -Io i V a id a  v o r  r e fu z a  s ă  S fgu reze  
p e  l is t e le  e le c to r a le  n a ţ io n a l- ţă r ă n is te  —

G e r  p a z n i c  i n  I a r ă
ţ -------

Focşani, 3 Dec.
De câteva zile, în oraş şi ju

deţ gerul a devenit simţitor.
Astă noapte, termometrul a 

înregistrat minus 30 gr.
Lipsa lemnelor pe piaţă a În

ceput să se simtă din cauza 
drumurilor impracticabile.

*
Moineşti. 3. — In urma vis- 

lulul deslănţuit astănoapte, 
termometrul a înregistrat, la 
ora 24, 20°. *

Craiova, 3 Oec.
După prima zi de ninsoare, 

a urmat o zi liniştită şi caldă.
In noap ea de 1—2 Decembrie 

însă, a nins din nou. Stratul 
de zăpadă a atins 5 cm.

Un viscol puternic a bătut 
mai toată noaptea de 2—3 De
cembrie, apoi un ger straşnic 
s’a lăsat şi merge aocenluându- 
se.
MINUS 16 GRADE LA TAR- 

GOVIŞTE
4 Decembrie

De două zile, gerul e în creş
tere. In seara de 3 Decembrie, 
temperatura a scăzut până la 
—15 grade.

Astăzi, în timpul zilei, gerul 
a atins —11 grade, iar către 
seară, la ora 20, au fost —16 
grade.

Din cauza lipsei de zăpadă, 
semănăturile de toamnă, viile 
şi pomii au de suferit mult.

Cluj, 5 Dec.
In sânul partidului naţional- 

ţărănesc: din Cluj, continuă 
discuţii furtunoase cu privire la 
candidaturile din câteva judeţe 
din Ardeal. In special, nu s’a 
putut ajunge la un acord in ce 
priveşte listele din judeţele 
Cluj, Caraş şi Someş.

La Cluj, partizanii d-lui Iu- 
liu Man iu s’au opus ca să can
dideze în capul listei d. Emil 
Haţieganu, care s’a afirmat prea 
mult ca partizan al d-lud Vaida. 
Toate încercările de a se potoli 
neînţelegerile au fost zadarnice. 
D. Aurel Secol şi partizanii 
d-sale sunt ferm decişi să se 
revanşeze împotriva d-lui Ha
ţieganu, care pe vremuri, sub 
guvernarea d-lui Vaida, le-a fă
cut multe neajunsuri. D. Emil 
Haţieganu, văzând că n‘are 
nicio posibilitate de a temporiza 
rezolvarea conflictului între d-sa 
şi partizanii d-lui Maniu, s a 
văzut nevoit a renunţa la can
didatura în judeţul Cluj. S’au 
mai făcut iucercări ca d-sa 
să candideze în alte judeţe, dar 
şl aceste încercări au rămas 
zadarnice. In felul acesta, si
tuaţia de azi este că d. Haţie

ganu nu va candida în nlcâun 
judeţ din Ardeal.

In ce priveşte situaţia din 
judeţul Caraş, s‘a discutat in ce 
priveşte persoana d-lui Adam 
Popa, care e şi el partizan al 
d-.ui Vaida. Se pare că şi înlă
turarea lui de pe lista partidu
lui a reuşit partizanilor d-lui 
Maniu.

In judeţul Someş, a fost înlă
turat de pe listă, părintele 
Man, alt partizan al d-lui 
Vaida. După înlăturarea aces
tora, parti l ü naţional-ţără- 
nesc va depune listele fără par
tizanii d-lui Vaida.

Un timp oarecare, se credea 
că conflictul dintre partizanii 
d-lui Maniu şi Vaida se va pu
tea rezolva în mod paşnic. Se 
pare insă, că in urma înlăturării 
oamenilor d-lui Vaida, conflic
tul dintre cele două tazere a in
trat într'b fază nouă. Pe ziua 
de Miercuri, a fost anunţată 
sosirea la Cluj a d-lni Vaida. 
Partizanii d-sale pregătesc o 
consfătuire şi este vorba ea să 
refuze cu toţii, in mod demon
strativ, de a mai figura pe lis
tele electorale ale partidului 
naţional-ţărănesc.

Averile statului, de peste 80 
de miliarde, au fost scoase de 
sub controlul acestuia şi trans
formate în oase autonome, unde 
sub scutul legilor făcute tot de 
ei, se fură ca in codru.

Noi ne-am luat angajamentul 
ca să aducem in faţa justiţiei 
pe toţi risipitorii banului public 
pentru a se rein trona cinstea.

CE VA ÎNFĂPTUI PARTIDUL 
LIBERAL

Guvernarea partidului naţio- 
nal-liberal va însemna restabi
lirea şi asigurarea ordinei in 
toate ramurile de activitate pu
blică, economică şl financiară. 
Se va veni toi ajutorul credito
rilor prin rezolvarea conversiu
nii datoriilor agricole, prin re
ducerea creanţelor în raport cu 
capacitatea de plată a debito
rului şi in raport cu scăderea 
preţurilor bunurilor. Termene 
mici cu dobânzi mici.

In ceeace priveşte echilibra
rea bugetului, se va reveni la 
principiile cari au stat la baza 
politicii practicată de partidul 
liberal, realizând bugete echili
brate şi reducerea impozitului 
la putinţa de plată a contribua
bilului.

Vom căuta să reînviem credi
tul privat prin abolirea măsu
rilor cari l-au distrus, prin res
pectarea angajamentelor şl 
prin adaptarea instituţiilor di 
credit la noua stare de lucruri.

Contrar celor ce vor să adu
că inflaţia, noi vroim să ră
mânem la sistemul stabilizări 
de astăzi, deoarece nu vrem să 
păţim cum au păţit germani 
şi alte state care s'au grăbit să 
facă- inflaţia.

Vom reface in întregime in
dustria noastră naţională, care 
a fost până acum complet ne
glijată, deoarece toate comen
zile au fost date peste graniţă 
de unde s’au luat sperţuri mari 
depe urma cărora a ieşit fai
moasa afacere Skoda.

In ceeace priveşte îmbunătă
ţirea drumurilor, am luat mă
suri ca în schimbul plăţii to 
natură, să fie reparate drumu
rile din întreg Ardealul şi to 
special din Munţii Apuseni.

Partidul naţional-liberal, to 
vastul său program n’a negii 
jat pe nimeni şi nimic, deoare
ce el cuprinde toate nevoii 
care apasă astăzi asupra ţării 
nevoi ce aşteaptă o justă solu
ţionare din partea guvernulu 
nostru.

Prin mijlocul domniilor voa
stre umblă o serie de demagogi 
reprezentanţi ai diverselor par 
tide cari nici ele nu mai ştii 
ce vor. Să nu vă lăsaţi seduş 
de promisiunile lor, să nu 1 
daţi crezare pentru că ei ni 
urmâreisc altceva decât să vi 
fure voturile.

In situaţia de astăzi, nimen 
afară de partidul naţional-libe
ral nu va putea salva ţara, în 
chee d. ministru Al. Lapedatu 

ALTE CUVÂNTĂRI 
Mai iau cuvântul d. dr. V 

Glăjaru deputat _şi părinte! 
Greeeanu, care spune că gu
vernarea naţional-llberală vi 
însemna, şi restabilirea drago 
stei intre fraţi. 

Naţional-ţârâniştii vroiau sj 
J ne despartă in provincii, pro 
j pagând ura contra regăţenllo 
! cari au luptat pentru desrobi 
I rea Ardealului.

Astăzi nu mai sunt provine! 
ci o singură ţară românească 
înehee părintele Greeeanu.'

*
După întrunirea dela prefec 

tura judeţului, s’a ţinut şedinţ 
delegaţiei permanente a orga 
nizaţiei Braşov.

D. ministru a primit pe dele 
gaţii corpii1 ui didactic, in frun 

I te cu d. Gh. Mu.setescu şi alt 
1 delegaţii de cetăţeni, 
j Seara a fost o masă comun.

1 Decembrie la Baîa-Mare
— Mare manifestaţie pentru d. Stelian Popescu. —  

Concursuri corale •—

Braşov, 4 Dec.
D. ministru Ai. Lapedatu a 
«ut o vizită in localitate.
D-sa a fost primit de o műi
mé imensă de cetăţeni din 
raşui şi judeţul Braşov, in 
mite cu d. Ionel Strat prefec
ţi judeţului, dr. V. Glăjaru 
»st deputat-. Iancu Nan, dr. 
arquiniu Priscu, dr. Bordea, 
r. Liviu Radu, dr. Puşcaru, Gh. | 
iuşetescu, dr. Virgil Voicu, Va- 
sriu Jebeleanu avocat, părln- 
4e Greeeanu, prof. Octavian 
iurglu, dr. Pop, Traian Butu, 
h. Gologan, Manea avocat şi 
Iţii cari l-au salutat pe peron. | 
D. Ionel Strat, prefectul ju- j 

eţului, in numele cetăţenilor, 
ilută pe d. ministru Lapedatu j 
l-l asigură de devotamentul J 
itregului judeţ care şi-a pus 
peranţele in guvernul naţio- j 
al-liberal.

D. dr. V. Glăjaru arată că 
rganizaţia partidului naţional- 
beral din Braşov trebue să fie 
aândră că preşedintele el se 
lumâră printre membrii gu- 
ernulul
Părintele Greeeanu aduce şa

rtul organizaţiei din Hárman.
1 cărei preşedinte este.
D. dr. Virgil Voieü vorbeşte in 

nunele tineretului naţional-U- 
-eral.
tASPUNSUL D-LUI MINISTRU 

AL. LAPEDATU
D. Lapedatu mulţumeşte pen- 

,ru , frumoasa manifestaţie ce 
s’a făcut de cetăţenii Braşovu- 

ui, cari eu toată vremea fri- 
iuxoasă, au venit într’uri nu- 
năr atât de mare întru întâm- 
»inarea d-sale.

Aceasta — spune d-sa —■ do- 
’edeşte încrederea ce toată su- 
larea românească şi-o pune in 
»artidului naţional-liberal 

Programul partidului nostru, 
ixpus incă dela Octombrie tre- 
:ut, arată punct cu punct, so
uth pentru toate problemele ce 
iş te aptă astăzi urgentă rezol
vare.

In alegerile generale, prin 
voturile d-voastre, să ratificaţi 
iotul săvârşit de M. S. Regele 
jrin aducerea la cârmă a par- 
idului. nostru pentru ca să 
putem îndrepta situaţia mize- 
•abilă în care se găseşte ţara 
in urma guvernărilor nenoro
cite din ultimul timp.

Trebue să restaurăm ordinea 
,n toate domeniile vieţii noastre 
publice, să reintronăim cinstea 
ii respectul de avutul public şi 
iă cuxmămă abuzurile şl anar
hia semănată dealungul ţării 
ie naţional-ţărănişti.

ÎNTRUNIREA DELA PRE
FECTURA

Dela gară, d. ministru Lape
datu a pornit, urmat de un 
mare număr de membri, spre 
prefectura judeţului.

D-sa luând din nou cuvântul, 
spune că încă din 1929 partidul 
naţional-liberal a dat alarma 
contra guvernării naţlonal-ţă- 
răniştilon care a însemnat ruina 
acestei ţari. ■

Prin reforma administrativă 
care a costat multe miliarde din 
bugetul statului, ei urmăreau 
să ■ impârţească ţara in regiuni.

Noi am protestat atunci, re- 
trăgându-ne chiar din parla
ment. In ordinea economică şi 
financiară prin legiuirile de tot 
felul, au îngreuiat comerţul, 
făcând să dispară cu desăvâr
şire creditul fără de care nu se 
poate face nimic.

Prin adunările noastre ţinu
te in diferitele centre ale ţării, 
am arătat roadele guvernării 
naţionai-ţărâniste aşa încât la 
un moment dat, toată opinia 
publică din ţară cât şi din 
străinătate s’a atacat de parti
dul national-liberai, singurul in 
măsură să îndrepte situaţia ne
norocită în care ne-a dus tre
cuta guvernare.

Manifestaţia pentru „Liga antirevizionistă“
Românăia Topliţa

—  Serbările aniversării unirii Ardealului

Topliţa Română, 4 Dec.

Sărbătorirea zilei de 1 De
cembrie ziua memorab lă a u- 
niri Ardealului la Patria ma
mă, in acest an coincidând cu 
repetata ş. lăudabila iniţiativă 
a d-lu Stelian Popescu direc
torul ziarului „Universul“, de a 
se înfiinţa ,.L'ga antirevionistă“, 
a dat loc la grandioase manif es
taţii româneşti in localităţle 
din Ardeal.

La Topliţa Română, în ziua 
de 1 Dec., la toate bisericile din 
Idealitate, s’au oficiat te-deu- 
murl pentru M. S. Regele şi 
România Mare.
t In sa'a cinematografului „As- 
tra“ iu prezenţa autorităţilor şi 
celor 4 şcoli primare, s’a execu
tat' un bogat program: décla- 
mări coruri pe voci şi dans na
ţional, sub conducerea d-lui N. 
Oprea d'rectorul şcoalei.

D. Florian Nistor, învăţător, 
a vorbit despre 1 Dec. 1918; d. 
Nie Oprea a vorbit despre uni
rea Ardealului şi curentele re
vizioniste.

S’a anunţat iniţiat'va d-lui 
Ste'ian Popescu marele român 
de a se înfiinţa liga antirevi- 
zlortstâ.

Şcolărimea şi publicul asis
tent a man festat călduros pen
tru d. director al ziarului „U- 
niversul“, apărătorul Ideilor şi 
patrimoniului naţional 

Societatea „Astra“ a organi
zat pentru Duminică 3 Dec. o 
nouă serbare pentru un rea Ar
dealului; iar cu această ocazie 
s’a, pus şi bazeie Ligii antirevi- 
zlonista.

După ieşirea dela biserică, po
porul s’a strâns in sala c nema- 
tovrafuîui.

Diri partea despărţământului 
„Astra’ a vorb’t d. avocat Filip 
despre actul uniri’ Ardealului.

A arătat frământările româ
nilor ardeleni sub stăpânirea 
maghiară, apo' ce s’a făcut oen- 
tru cimentarea unirii, condam
nând păcatul de moarte a ace
lora ce au făcut si fac regiona
lismul cu regăţeni” şl „arde
leni”. disensiune ce poate să 

■ producă bucurie duşmanilor no
ştri.

D. loan Tabarcea, directorul 
şcoalei primare nr. 2, a vorbit 
despre sacrificiile făcute de ro
mân' pentru întregirea neamu- 

. Iul şi curentele revizioniste. 
Părintele Aurel Gliga, presed. 

,Astral“ a arătat rostul serbă
rii de Duminică 3 Dec. pentru 
popor, dând adez’unea pentru 
lini antirevizionistă.

Reprezentantul ziarului ..Uni- 
vereul” d. Nie. Oorea. ca înche
iere, a arătat primejdiile ce a- 
meninţă ţara. cu propagandele 
duşmanilor noştri din lăuntru

şi din afară ca să se iacă re
vizuirea de tratate.

S’a arătat necesitatea de a se 
pune bazele .Ligii antirevizo- 
niste“, acţiune luată de d. Ste
llán Popescu, directorul ziaru
lui „Universul“ şi fost ministru. 
Cu mare entuz asm, întreaga 
sală a aclamat îndelung pe ma
rele român.

La ligă au aderat întreaga a- 
sistenţă cu societatea „Astra“, 
preoţii bisericii ortodoxe, gre- 
co-catolce, stareţul mănăstirii 
I. P. S. S. Patriarh, dir gintele 
oficiului poştal, comandantul 
secţiei jandarmi, corpul didac
tic al şcoaelor primare şi al 
şcoalei de ucen’ci avocaţ i din 
’ocalitate, comunitatea israe’.ltă, 
Reuniunea femeilor române, 
funcţionarii percepţiei cu per
ceptorul, societatea culturală 
rel gidasă „Oastea Domnului“.

După primirea statutelor ce 
sunt in curs de a se întocmi de 
inimosul iniţiator d. Stellán Po
pescu, se va constitui com tetu’.

.Liga antfreviz onlstă“ din 
Topliţa Română îşi va face fi
liale şi în comunele din p’asa 
ei, spre a se intensifica acţiu
nea de culturalizare a poporu
lui pentru apărarea păcii şi pa
triotismului naţional.

---------- oxo----------

Arestarea unui escroc
l a  C lu j

Cluj, 4 Decembrie 
Acum câteva zile, poliţia din 

Ctoj, a prmit un denunţ din 
partea văduvei lui Nicuiae Si- 
laghi contra lui EcDa Csatbi 
pentru sustracţiunea sumei de 
40 mii lei.

Văduva lui Nicuiae Silaghi 
avea două livrete de depunere 
la Banca de credit din Cluj, 
unul în valoare de 120 mii lei şl 
altul de 43 mii.

In cursul lunii Noembrie vă
duva a rugat pe Bela Csathi 
să se ducă la bancă spre a în
casa banii. Acesta ducându-se 
la bancă a reuşit să Încaseze 
suma de 40 mii) lei, de .unde 
mergând la un restaurant de 
pe str. larga, a chefuit până 
noaptea târziu împreună cu 
mai mulţi prieteni, Un timp nu 
s’a mai ştiut nimic de urma 
lui, până acum două zile când 
a fost arestat Ia Miercurea 
Ciuc. Supus unui interogator 
la poliţie, a declarat că bani 
i-au fost furaţi in timp ce 
chefuia la restaurantul din str. 
Iorga. El a mai fost Condam
nat de tribunalul din Bihor la 
trei! ani închisoare, pentru 
şantaj şl excroctierie.

BaAa Mare, 3 Decembrie
Anul acesta 1 Decembrie, îri 

oraşul nostru, s’a serbat cu un 
deosebit fast. Spaţioasa sală a 
teatrului a fost neîncăpătoare 
pen.ru publicul coborât din 
munţi, din jur. Zeci de comune 
cu tineri şi bătrâni, cu preoţi 
şl'învăţători, au venit pentru a 
manifesta trăinicia „României 
Mari” şi a înfiera atitudinea 
neastâmpăraţilor de peste Tisa. 
Serbarea s’a început cu imnul 
Trăiască Regele, după care a 
urmat conferinţă d-lui prof. T. 
Tănase, cu subiect din viaţa 
Ardealului deia 1918.

D-sa ne arată peripeţiile cal
varului. când Ardealul căzuse 
in mâna bandelor bolşevice, 
cari cu trenuri blindate, băgau 
groaza in populaţia paşnică. 
După ce înş ră barbariile şi nu
mărul morţilor nevinovaţi dala 
Arad. Baliş şi Beiuş, conferen
ţiarul ne arată groaza prin care 
a trecut judeţul nostru. Măce
lurile din comuna Bicău şi jur 
sunt ultimele acte de barbarie. 
După ce, în mod mişelesc, îm

puşcă pe preotul Däniia, frate
le prof. de fizăco-chimice dela 
liceul nostru, se năpustesc a- 
supra preotului Silaghi din co
muna vecină Bicâu. Martorii 
povestesc cu groază barbariile 
şi torturile la care a fost supus 
preotul acestei comune, până 
ce a fost aruncat in Someş. La 
Seini cadavrul a fos'-. pescuit 
şl înmormântat.. La Tg.-Lâpuş 
siint uc’şi alţi 18 oameni, prin
tre cari şl învăţ. V. Suciu dir 
Dobric.

MANIFESTAŢIE PEN1RU 
D. STELIAN POPESCU

Când oratorul aminteşte nu
mele d-toi St. Popescu şl-a 
ziarului Universul, care a da’ 
alarma asupra pericolului ce n» 
paşte din partea celor 182 lorz 
revizionişti, publicul a isbucnii 
in aclamaţii şi manifestaţii d< 
simpatie pentru directorul zia
rului nostru. Timp de aproap» 
10 minute publicul a manifes
tat în picioare pentru d. Ste
llán Popescu şi a huiduit p< 
Rotermere.

V i z i t e l e
m em b r e  o r  c o n g r e s u 'u l  

„ G r u c ă i i .  fem ei: o r  
r o m â n e “  Ia B r a şo v

Braşov, 5 Dec. 
Azi dimineaţă congresistele 

au vizitat mai multe aşezămin
te din localitate.

La ora 9 au plecat şi au vi
zitat cu autobuze din faţa ho
telului „Coroana“ căminul de 
ucenici din str. Pe Tocile 5, de 
sub direcţia d-lui Socaci, gră
diniţa de copii „Maria Popescu 
Bogdan“ din str. Ecaterinei, de 
sub direcţa d-nei căp. Istrâti; 
şcoala primară de fete de sub 
direcţia d-nei căp. Rotaru; 
„Saeuglingsheim“ (căminul pt. 
sugaci) din str. Orfanilor, de 
sub direcţia d-nei Gloeckner; 
„Ewanghelisches Walnsenhaus” 
din str. Orfanilor, de sub di
recţia d-nei Gisela Roechs- 
mann; grădiniţa de copii mici 
săsească, din str. Orfanilor, de 
sub direcţia d-nei Tontsch; 
dispensarul „Principele Mir- 
cea“ din str. Hircher, de sub 
preşedinţia d-nei Marg. Blea- 
hu; biserica neagră, liceul de 
fete „Principesa Elena”, din 
b-dul Ferdinand, de sub direc
ţia d-nei Natalia Popescu, pro
filaxia tuberculozei, din strada 
Cloşca, de sub preşedinţia d-nei 
Ana Tanasiu; fabrica de aero
plane L A. R.. de sub direcţia 
d-lui Bastaky.

La ora 1 a fost o masă co
mună la cercul militar oferită 
congresistelor de filială.

--------- xox----------
Liga ant rev.’z’onistă 

la Deva

L a  S i g h e t
Sigbet, 2 Dec. , sala festivă a clubului ,Astra". 

Ziua de 1 Dec. a fost sârbă- Trebue să remarcăm că d-nele

Deva. 4 Decembrie 
încă din primele zále ale 

înfiinţări. „Vgtli Antirevizio- 
niste”, de către. d. Stel’an Po
pescu, directorul ziarului „Uni
versul“,. s’a început şi la Deva o 
vie propagandă de adeziune la 
această Ligă , ,

Câţiva dintre iniţiatorii ma
nifestării antirevizionistă. de 
rândul trecut, d-nti: dr. Eugen 
Tătar, dr. Victor Şuiagă şi 
prof, George Gh'nea, au lansat 
liste de adeziune la Liga Anti
revizionistă, pe cari s’au sem
nat o mulţime de intelectuali 
din Deva. Până acum sunt în
scrişi peste 100. Când se vor 
înscrie toţi intelectuali, listele 
vor fi trimise Ligi Antiirevizlb- 
niste, la ziarul , Universul“. 
Publicul aderă cu mult entu
ziasm, revoltat de atitudinea 
atât de deşănţată a ungurilor 
revizionişti.

•-------- -oxo--------—
C i o c n i r e a  

a  d o u ă  a u t o b u z  3

Cluj, 5 Decembrie 
Azi dimltieaţă, in hotarul co

munei Baclu de lângă Cluj, s'a 
întâmplat um grav accident de 
automobil. Autobuzul nr. 235, 
din Lalău, proprietatea lui Bela 
Almaşi, voind să ocolească pe 
un ţăran, care mergea pe mijlo
cul drumului, a fost lovit de 
autobuzul care face cursa in
tre CLuţj şi Zaláiul Autobuzul a 
lovit şi pe ţăranul, pe care in
tenţiona să-l ocolească.

Cu ran; grave, ţăranul a fost 
transportat la spitalul din' Cluj.

Ştiri d iferite

dela cor au avut o admirabilă 
ideie îmbrăcându-se in costume 
naţionale.

D. <Ilea, preşedintele „Astrel“, 
a ţinut o cuvântare, in care a 
făcut elogiul luptătorilor pentru 
unire.

Apoi corul ,Astsrei“ a executat 
„Imnul Astrel“ şi „Imnul Unirii“ 
iar orhestra, sub conducerea 
d-lui prof. Simu a executat 
mai multe opere.

Artistul Chirvâsuţă, intemele- 
tcrul trupei de teatru românesc 
local, a declamat cu mult ta
lent poezia „Strigoiul“, iar d-ra 
Dancuş a declamat poezia „La 
Icoană“.

La terminarea programului 
artistic a început dansul care 
a ţinut până târziu, după mie
zul nopţii.

L a  C l h a r l a

Gherla, 3 Dec.
Serbarea unirii Ardealului s’a 

făcut in orăşelul nostru intr’un 
cadru înălţător. La ora 11,' s’a 
oficat un Te-Deum la toate bi
sericile, la care au participat 
toate autorităţile civile şi şco
lile.

După masă, în şcoala de gim
nastică a lie. „Petru Maior” s’a 
desfăşurat un bogat program, 
precedat de o admirabilă con
ferinţă, ţinută de directorul li
ceului, d. E. Precup. Au făcut 
bună impresie carurile şi de
cimările,' dar mal ales „Marea 
horă a unirii“, compusă de prof. 
Al. lonescu-Butaş. La sfârşitul 
programului, părintele Man a 
relevat rolul jucat de Gherleni 
în-marele act ai unirii Ardea
lului, la 1 Dec. 1918.

: V / ^ v / V A A / V \ \ A A /
Preţul abonamentului la 
ziarul UNIVERSUL este 

L e i  7 5 0  p e  u n  a n

3 R 0  p e  6  l u n i

„  2 0 0  p e  3  l u n i

M  S 0  p e  1  l u n ă

Garii~tl arestat? 
la Satu-Mara

Cluj, 5 Dec.

;het, de către întreaga popu- 
aţie cu sentimente româneşti, 
iare a dat dovadă că atunci 
;ând este bunăvoinţă şi tragere 
le inimă, se poate face mult 
lentru ridicarea prestigiului na- 
iional.

Cel căruia se datoreşte fru- 
noasa iniţiativă a organizării 
serbării unirii este preşedintele 
asociaţiei ,Astma“, d. dr. Hea, 
care a avut concursul tuturor 
şcolilor din localitate.

La ora 11 toate şcolile, atât 
cele primare cât şi secundare, 
iu fost adunate în sala mare a 
palatului cultural, unde, după 
imnul regal cântat de toate co
rurile şcolilor şi orhestra liceu
lui de băeţi „Dragoş Vodă“, în
trunite sub conducerea d-lui 
prof. Dimitrie Stan, a vorbit 
d-ra prof. Corodeanu, despre 
însemnătatea zilei.

Pe lângă un mic istoric al 
evenimentelor din preajmă 
unirii, d-sa a mai vorbit despre 
suferinţele românilor din Ar
deal în timpul stăpânirii un
gare. încheie indem and tinere
tul la fapte demne de urmaşi 
ai celor ce şi-au dat viaţa pen
tru realizarea visului strămo
şesc.

S’au executat apoi dansuri 
naţionale, de liceul de fete 
„Domniţa Ileana“, şi au cântat 
corurile şcoalelor şl orhestra li
ceului de băeţi. La ora 12 festi
valul s’a terminat pentru a în
cepe cu un program mai bogat 
la ora 18, pentru marele public.

In adevăr, la această oră, 
sala Palatului Cultural era arhi
plină.

De astâdată imnul regal a 
fost executat de corul şi orhe
stra asociaţiei ,Astra“, conduse 
de d. Stan. D. prof. L. Patachi 
a făcut o trecere în revistă a 
istoriei Ardealului, din momen
tul trezirii naţiunii române de 
sub călcâiul maghiar până 
in binecuvântatul moment al 
unirii, pomenind pe toţi acei ce 
şi* au dat obolul moral şi ma
terial intr’u înfăptuirea- visului 
de veacuri .

Apoi s’a desfăşurat un pro-

Ciuj% o Dec»

Autorităţile din Satu-Mare 
au arestat pe Alexandru Beza 
şi Constantin Dumitrescu, 
membri ai Gărzii de Fier. Asu
pra lor s’au găsit revolvere ş 
un mare număr de broşuri şi 
foi volante de propagandă, care 
au fost confiscate.

Autorităţile au depus pe cel 
doi in închisoarea, parchetului 
şl au deschis Împotriva lor ac
ţiune pentru port ilegal de 
arme.

A mal fost arestat la Cluj 
Cluj studentul Ionel Munteanu, 
care avea asupra lui documente 
de călătorie emise pe numele 
Tiber iu Cllnce.>. . i i  ’

-------- xX x--------

î n v ă ţ ă t o r
a m e n i n ţ a t  c u  m o a r t e a

Cluj, 4 Decembrie

Acum câteva zdle, postul de 
jandarmi din Feurdeni (Cluj) 
a primit o reclamaţie din par
tea Iul Gheorghe Raooţi, direc- 
t.oru1 şcoalei primare d n  a- 
ceeaşi comună, că, in ziua de 
30 Noembrie, a . primit o seri- 
soare anonimă. prin1 care < este 
ameninţat că dacă, în termen 
de o săptămână, nu va părăsi 
satul, îi va pune foc la şcoală 
şi .pe el îl va omorî .

Postul de jandarmi făcând 
cercetări, a descoperit pe autor, 
care es'e Vasî’e Câmpean din 
aceiaşi comună. Supus unui in
terogatoriu, acesta a recunoscut 
că el a scris scrisoarea şi apoi a 
pus-o pe o fereastră a locuinţii 
învăţătorului; De asemenea a 
mai declarat că de mult timp 
ii poartă ură învăţătorului, pe 
care voia să-l gonească, pentru 
a aduce pe altul, pe care il sim- 
patiza-

-  I - -

E s c r o c h e r i i l e
unui fals proprietar de

carcere de p'atră
Cluj, 4 Decembrie

Azi înainte die amiază in faţa 
secţiei I a tribunalului din 
Cluj, au continuat desbaterile 
procesului falsului proprietar 
de cariere Zoltán Kovács, acu
zat de excrocherie. Am relevat, 
într’un număr trecut al ziaru
lui. excxocheriile săvârşite de 
acuzat, care a înşelat pe ingi
nerul Gheorghe Stoica şi pe G. 
Pamponius, cu cari a încheiat 
diferite contracte prin cari se 
obliga să le furnizeze cantităţi 
mari de piatră pentru S. A. R. 
M. care a avut in antrepriză 
construirea şoselei Cluj-Ora
dea. ’ ■

Azi au fost ascultaţi d-nii: 
ing. Gheorghe Rompontos; Ha- 
ralambie lonescu şi preotul 
Virgil Pop.

D. ing. Gh. Rompontos, a de
clarat că s’a prezentat la dân
sul Kovács care i-ă spus că 
este mare proprietar de cariere 
de piatră în Ardeal, şi că, ne- 
putandu-se înţelege cu ingine
rul Stoica, a venit la dânsul 
pentru a-i propune să devină 
tovarăşul său. După ce s’au 
înţeles, inginerul i-a dat drept 
garanţie suma de 25 mii lei, 
urmând ca, peste câteva zile, 
să-i dea şi restul de 600.000.

D. Haralamble lonescu a de
clarat că dânsul a luat în a- 
rendâ cariera de piatră dela 
Morlaca dela preotul Virgil 
Pop. Mai târziu acesta a dat 
in arendă aceiaş carieră lui 
Zoltán Kovács, fără să ţină 
seamă de contractul Încheiat. 
D-sa. cere 700 mii lei despă
gubiri dela Zoltán Kovács.

D. Virgil Pop a spus că din 
cauză că d. lonescu nu a plătit 
arenda şi muncitorii, a dat ca
riera în' arendă lui Zoltán Ko
vács, care a transportat dela 
carieră peste 12 vagoane de 
piatră, fără a plăti şi el la rân
dul lui arenda cuvenită, din 
care cauză contractul a fost a- 
nulat, iar cariera fiind dată în 
arendă apoi d-lui inginer Gh.
Stoica. Desbaterile continuă.

CÂMPENI
CURBURI DE APICULTURA 

m tara moţilor. -  S'au 
ţ.nut la şcoala de agricultură 
şi meserii d’n Câmpeni cursuri 
de apiculturâ, organizate de 
Camera de agricultură din 
Turda

Cursurile au 'fost predate de 
d. A. A tanasiu Albina, profe
sor, delegatul Camerelor de a- 
gricu'turâ, pentru propaganda 
apicolă. Cursurile au fost cât 
se poate de interesante, au ţi
nut trei zile şl au. pârtic'pat 
peste 40 apicultori din tara 
moţilor.

Cu această ocazie s’a înfiin
ţat „Asocătia apico’ă“ de că
tre, apicultorii din regiune. 
Scopul asociaţiei este procu- 
raea uneltelor apicole şi desfa
cerea produse’or in comun.

Şcoala de meserii a pus la 
Îndemâna apicultorilor un ate
lier unde-şi pot face s lupii ne
cesari, sub îndrumarea maiştri
lor şi în mod gratuit.

In luna Februarie se va face 
al 4-lea curs de apiculturâ.

CULTURALE.— Duminică 10 
Decembrie se va ţ'ne ia Câm
peni, cercul regional al învăţă
torilor din ţara moţilor, la care 

I va participa şl d. inspector Ni
colas Nistor.

_Lscţla practică se.va.ţ'ne de 
către d. Vasile Lăzâruc, iar 

j eoni. de, către d. lu’lu Ooroliu.
Pentru această dată se aran

jează în localul şc. pr. o expo
ziţie a şcoalei primare şl a , ce
lei de meserii, iar seara se va 
da un ceai dansant, in folosul 
con'ilor săraci.

POLITICE. — La 9 Decembrie 
se va, ţine la Câmpeni o întru
nire politică a partidului Libe
ral, la care va lua parte şi d. 
ministru Cipăianu. E de remar
cat că aceasta e prima întru
nire politică ce se ţine în ţara 
moţilor.

! DICIOSANMARTIN
' INSTALAREA COMISIEI IN

TERIMARE A ORAŞULUI. —
In urma disolvării ' consiliului 
comunal; condus, de d. Dânilă 
Boilă, s’a instalat noua comisie 
interimară compusă din d-nii: 
loan Varga, preşedinte; Teo
dor Stoia, vice-preşedinte; dr. 
Palfy şi ţăranii Pâtru Triton 
şi Dăbâu, membri.

CEAI DANSANT. — Filiala 
Crucea Roşie, din localitate, a 
organizat ta saloanele restau
rau, ului „Carpaţi“ un ceai 
dansant pentru, ajutorarea co
piilor orfani de război şi cri 
săraci de sărbătorile Crăciu
nului.

ORADEA
CALCAT DE TREN.—Alexán;

! dru Baranyi, în vârstă de 50 ârţi,
I din comuna Biharia, a fost căl

cat de trenul de persoane care 
venea dela Satu-Mare spre Ora
dea. In stare gravă, Baranyi a 
fost luat în tren şj adus până în 
gara Oradea, de unde apoi cu 0 
ambulantă a Salvărei a fost tran
sportat la spitalul judejean. 
Sunt puţine speranţe că va scă
pa cu viaţă.

SPARGERE. — O îndrăzneaţă 
spargere s’a săvârşit la tutun
geria din faţa spitalului jude
ţean din bulevardul Regele 
Ferdinand. Hoţii au furat din 
trafic: tutun, ţigări şi cărţi poş
tale, în valoare de peste cinci 
mii lei Traficul este proprieta
tea văduvei lui Matei Szabó.

REVIZUIREA LISTELOR DE 
ALEGATORI LA CAMERA ŞI 
SENAT. — Primăria municipiu
lui Oradea a hotărît, în baza. 
art. 15 din legea electorală pen
tru adunarea deputaţilor şi se
natorilor. să facă revizuirea a. 
nuală a listelor alegătorilor. Re
vizuirea 6e va face în camera 
No. 32 etaj I a primăriei in fie
care zi de lucru de la orele 8 a. 
m. până la ora 2 d. a. cu înce
pere de la 1 până la 31 Decem
brie a. c. laser ier «I şi rectifica
rea în liste se va face în baza 
următoarelor acte originale san 
copie autentică: certificat de
naţionalitate, extras de botez, 
buletin de la biroul poputaţiei, 
brevet industrial, diploma, car
net de identitate, etc., d'ntre 
care certificatul de naţionalitate 
va trebui să fie necondiţionat 
prezentat.

De la 1—31 Ianuarie 1934 lis
tele revizuite de către primăria, 
vor fi afişate la camera No. 32 
etaj primărie şi !a judecătoria 
urbană din localitate.

ARESTAREA UNUI CONTA
BIL.—Poliţia din Oradea a ares
tat pe contabilul Ştefan Timar, 
in vârstă de 27 ani, de la firma 
Faur. Numitul a fost locotenent 
in armata ungară dé unde ’« 
dezertat în 1952 şi a trecut .clan
destin graniţa în România, pen
tru care fapt a şi fost condam
nat la închisoare. Fiind angajat 
la firma Faur, deşi ave« un sa
lariu numai de 1000 lei pe lună, 
ducea totuşi o viaţă foarte lu
xoasă

In urma cercetărilor poliţiei, 
s’a constatat, Că Timar a excro. 
cat firma Faur cu suma de 13 
mii lei. Ie achitarea muncitori
lor, el întocmea câte două liste 
de fiecare plată efectuată. In 
una trecea suma adevărată, iar 
în ale  scria mai mult câte 1000 
şi in alte cazuri Şi 4090 lei mai 
mult Poliţia a confiscat toate 
lucrurile găsite în camera lui 
Timar, iar pe ej l-a înaintat 
parchetului. Excrócnl este şi'stu
dent ■ în anul III la drept în Un
garia.

HOAŢA ÎNAINTATA PAR
CHETULUI. — Jandarmii din 
Salonta au predat poliţiei din 
Oradea pe Elisabeta GegO. in 
vârstă de 24 ani, care, fiind ser
vitoare la preotul Calona, a fu
rat mai multe lucruri

ARESTAREA UNUI HOŢ.,_ 
Poliţia din Oradea a arestat 
pe loan Cugler, originar din 
Satu-Mare, Cugler a săvârşit 
mai multe furturi. Ij plăcea 
să fure mai mult biciclete. E! 
era urmărit de toate poliţiile 
din ţară. A fost înaintat poliţiei 
din Satu-Mare,

DÍSTRÍBUIREA CĂRŢILOR 
DE ALEGATOR LA ORADEA.

In vederea alegerilor pentru 
Cameră • şi Senat, alegătorii din 
muncipiu] Oradea vor ridica 
cărţile de alegător de la judecă
toria urbană Oradea în fiecare 
zi, începând din ziua de 4 De
cembrie până in ziua de 18 De
cembrie. In fiecare zi se vor eli
bera cărţile pentru 2—3 litere.

BAIA MARE

CONCURSURI CORALE. —
Corurile sosite cu ocaz'a 
de 1 Decembrie, din majorita
tea comunelor din judeţ, in 
frunte cu conducătorii lor au 
cân.at pe scena teatrului iocal 
admirab le arii din reperto
riul naţional.

După exetutarea programu
lui. s’a format un comitet sub 
preşedinţia d-lui Damian, pro
fesor de muzică ia Satu-Mare 
şi s’a procedat la împărţirea 
premiilor.

Sunt puţ'ne regiuni unde s» 
pune atâta suflet ca in judeţul 
nostru pentru emanciparea cla
sei de jos. Acest exemplu fru
mos, care se mai păstrează in 
unele părţi ale Ardealului, ca 
O' amintire a vechilor forme de 
conven.re, ar trebui să retori s- 
ze peste tot, mai ales astăzi 
când pătura ţăranului e ame- 
n nţată de atâtea curente sub
versive.

Pentru noi ziua de as’ăzi are 
o îndoită Însemnătate. Pe. lân
gă marele, eveniment istoric, 
concursurile corale cari au mă
rit : prestigiul acestei, z le, ne-a. 
mai evocat şi timpurile trecute 
dela 1872 şi 1881, când s'a. în
fiinţat Soc. teatrală şi corală 
sub conducerea regretatului 
Iosif Vulcan şi care ţa Baia 
Mare • avea centrul1 de acţiune.

SAUŞTE

ZIUA DE 1 DECEMBRIE._La
Sâlişle, şd anul, acesta s'a săr
bătorit z ma de 1 Decembrie, • cu 
deosebită solemnitate. • 1 :

Toate şcoalei©. au participat 
la serviciul divin, unde părin» 
tel Ion Isacu a rostit o. înălţă
toare predică.

Şcoalele şi-au desfăşurat a-
poi fecare aparte, programul 
serbării

La gimnaziul mixt, cuvânta
rea directorului AL Iosof. a fost 
precedat de imnul regal şi: ur
mat de recitări şi cântece pa
triotice, executate de corul şooa- 
lel sub conducerea d-rel prof. 
Ana Olajoş.

La şcoala primară, ’ cuvânta
rea ocazională a fost rostită de 
d. director 1C.. Sava, deasemsnî 
încadrată, de cântece . eroice 6Î 
recitări.

La şcoala de menaj a vorbi* 
d-na. -prof. Aurelia ■ Pieşca.
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Viaţa politică
I — —

N a ţ io n a l - ţ ă r ă n iş t i i  ş i  a t i t u d in e a
lui Dem. Dobrescu

UNIVERSUL

In cercurile naţional-ţărănis 
te se svoneşte că şeful orga
nizaţiei Capitalei, fostul minis
tru de finanţe, intenţionează să 
oblige consilierii comunali 
demisioneze în bloc, spre

sa
a

provoca demisia primarului 
Dem. Dobrescu.

Această măsură ar fi un răs
puns la atitudinea primarului 
general după căderea guvernu
lui naţional-ţărănist.

Manifestul partidului poporului
D. mareşal Averescu, şeful 

partidului poporului, a lansat 
un manifest electoral din care 
extragem următoarele :

După ce se arată, că aceasta 
este a crncea alegere în mai 
puţin de şase ani, — şi aceasta 
şi din vina alegătorilor cari 
n’au ştiut să-şi aleagă cârmui- 
tori — d. mareşal Averescu pre
cizează, că răul a început din 
1927, după plecarea partidului 
poporului dela cârmă.

Răul s’a agravat apoi prin 
venitrea partidului naţional-ţă- 
rănesc. Trecerea acestui partid 
pela cârma statului va rămâne 
pururea, în istoria noastră po
litică, o pagină dinantea căreia 
urmaşii noştri îşi vor acoperi 
faţa de reuşine.

După ce critică venirea parti
dului liberal la guvern, d. ma
reşal Averescu relevă înfăptui
rile celor două guvernări ale 
partidului) d-sale.

Adresându-se alegătorilor, le 
spune: V’am cerut totdeauna 
să nu vă lăsaţi ademeniţi de 
făgăduielile înşelătoare, ce vi 
se fac în faţa urnelor. V’am 
sfătuit stăruitor, să nu daţi vo
turile voastre decât oamenilor 
ia carii faptele se potrivesc cu 
vorbele. Nu m’aţi ascultat. 
Greşelile voastre le plătim &- 
cum, scump, cu toţii Fiindcă 
stî votat i;-lăţea ori aşa cum 
aţi votat, am ajuns să vedem,

într’o ţară bogată şi mândră 
ca a noastră, sărăcie şi) jale.

Ca şi până acum, cred că 
mijloacele cele maii potrivite 
pentru îndreptarea lucrurilor 
sunt:

1) Mai mult respect pentru 
legile ţârii începând cu Cons
tituţia. Nimic nu treliue să 
despartă Coroana de forţele 
reale şi sănătoase ale naţiunii, 
singurele chemate să-i asigure 
existenţa şi desvoltarea;

2) Mai multă cumpătare şi 
mai multă chibzuinţă în întoc
mirea legilor noui. Cele votate 
cu atâta grabă, pentru satisfa
cerea intereselor nerăbdătoare 
ale partizanilor, în anii din ur
mă, trebue să fie revizuilte.

3) Mai multă măsură în 
cheltuelile publice, cari tre
bue să fie potrivite cu puterile 
de plată ale poporului, supri
mând tot ce nu este necesar şt 
menţinând numai ceia ce este 
imperios necesar pentru func
ţionarea normală a organelor 
Statului.

4) Mai multă grijă de presti
giul şi creditul ţării in afară şi 
mai multă ordine precum şi 
mai multă autoritate înăuntru.

5) Mai multă cinste in viaţa 
publică prin chemarea la răs
pundere şi pedepsirea exem
plară a celor vinovaţi de abu
zuri.

Cheltuiala principală a ilumi
natului o reprezintă nota de . 
curent electric lată de care 
preful becului este neînsem
nat. Un bec de calitate in- 
ferioară poate fi eftin la 
cumpărare, aceasta este însă 

o economie iluzorie, ţinând 
seama de marele consum de 
curent.

Cumpăraţi deci

numai

întrunirea liberală dela Cluj
—  Cuvântarea d-Iui ministru Al. Lapedatu. —  

Gruparea georgistă a revenit in partid —
Cluj, 4 Decembrie

Astăseară, la clubul partidu
lui naţional-liberal s’a ţinut o 
întrunire la care a participat şi 
d. ministru Alex. Lapedatu.

A participat un număr foarte 
mare de membri, astfel că sala 
a fost neîncăpătoare.

D. prof. Ganea, secretarul ge
neral al ministerului sănătăţii, 
a salutat pe d. prof. Lapedatu, 
în calitatea sa de ministru al 
Ardealului şl şeful organizaţii
lor din Ardeal, ale partidului.

D. prof. Lapedatu a rostit a- 
poi un discurs, cu privire la si
tuaţia politică.

D-sa, a spus, în rezumat, ur
mătoarele :

Prezenţa la Întrunire _a unui 
număr atât de impunător de 
membri este o garanţie câ ideia 
partidului naţional-liberal a 
prins rădăcini în Ardeal.

Partidul a venit la putere, 
convins că, fără autoritate, li
nişte şi muncă, nu se poate în
treprinde o guvernare sănă- 
ţoasă

Partidul detestă demagogia, 
care nu este compatibilă cu fi
rea Iul.

Singurul lucru de care se lasă 
condus este conştiinţa conducă
torilor săi. Numai astfel soco
teşte el că va reorganiza viaţa 
publică a ţării.

A arătat apoi că, prin veni
rea la putere a partidului, s’a 
prăbuşit o legendă mincinoasă, 
dovedind însă că între Coroană 
şi între partidul liberal nu 
există niciun fel de dezacord.

Alegerile cari vor urma vor fl 
un adevărat plebiscit, prin care 
ţara se va pronunţa pentru gu
vernul naţional-liberal.

A vorbit apoi despre felul 
cum a fost privit guvernul ac
tual in străinătate şi a arătat 
că niciodată un guvern din ţară 
n’a avut o presă atât de favo
rabilă, ca actualul guvern şi a- 
cest lucru se explică prin fap
tul că străinătatea insăşi a ob
servat că partidul acesta va a- 
duce ordine şi o bună gospodă
rie în ţară.

Analizând programul guver
nului a arătat că el are două 
puncte, deopotrivă de urgente 
şl de importante şi anume, re
zolvarea chestiunii conversiunii 
şi problema caselor autonome.

In ceeace priveşte problema 
conversiunii, guvernul va aduce 
o astfel de soluţie, care să alba 
în vedere capacitatea de plata 
a debitorilor şi, în acelaş timp 
să se refere la toate categoriile 
de debitori.

In ceeace priveşte casele au
tonome, d-sa a arătat că ele au 
fost un fel de instituţiuni de 
exploatare ale banului public şi 
guvernul actual este decis cu 
hotărîre nu numai să le desfi
inţeze, dar să cerceteze neregu
lile cari s’au comis la aceste 
case şi să dea pe mâna justiţiei 
pe cel vinovaţi.

Nu este nicio chestiune mai 
importantă, care să fi scăpat 
grijei actualului guvern.

Inţenţiunea partidului este ca 
să inaugureze o guvernare frucj 
tuoasă şi serioasă, prin care sa 
obţină încrederea naţiunii faţa 
de partid şi, in acelaş timp, să 
sporească încrederea Coroanei 
faţă de partid.

A vorbit apoi despre misiunea 
Istorică a partidului national- 
liberal, arătând că el şi de data 
aceasta are o misiune istorică.

După guvernarea destrăbălată 
a partidului care a părăsit pu
terea, partidul naţional-liberal 
are chemarea de a reorganiza 
viaţa publică şi aşa, după cum 
el între 1922—26. a avut acea 
guvernare epocală, în care a a- 
vut atât de frumoase şi rodnice 
înfăptuiri, tot aşa, el de data 
aceasta, prin refacerea institu- 
ţiunilor desorganizate de guver
n u l  precedent, va înscrie o pa
gină glorioasă în istoria parti
dului şi, în acelaş timp, în isto
ria ţării.

A făcut apoi un anei căldu

ros către toată lumea, ca să 
susţină actualul guvern şi a 
spus că aceasta este o datorie 
personală a fiecăruia, şl fiecare 
bun patriot şi om conştient tre
bue să susţină actualul guvern, 
pentru înlăturarea unei anarhii, 
care ar putea să vină, in lipsa 
guvernării pricepute a partidu
lui liberal.

Cuvântarea d-lui prof. Lape
datu a fost primită cu vii a- 
plauze.

GRUPAREA GEORGISTĂ
A REVENIT LA PARTIDUL 

LIBERAL
După cuvântarea d-lui prof. 

Lapedatu, a plecat o delegaţie 
la gruparea georgistă, la d. a- 
vocat dr. Ştefan Fabius, a că
rui reintrare în partid s’a a- 
nunţat la timp.

Delegaţia aceasta a invitat pe 
georgişti la clubul partidului 
naţional-liberal şl ei s’au pre
zentat în bloc, reînscriindu-se 
cu toţi în partidul naţional- 
liberal, intregindu-se din nou 
astfel organizaţia din Cliuj a 
partidului liberal.

Gruparea georgistă din duó 
în felul acesta se poate socoti 
deplin lichidată, iar partidul li
beral ca întregit, în situaţia lui 
de acum câţiva ani.

O nouă indrumare
in gospodăria Capitalei

— Declaraţia d-lui Em. Dan, gerantul primăria- 
tului general —

D. Em. Dan, primarul gene
ral gerant al Capittalei, a făcut 
eri dim. declaraţii reprezen
tanţilor presei in legătură cu 
actele trecutei conduceri co
munale a municipiului şi cu 
nouille directive pe care înţele
ge să le ia actualii conducători 
în gospodărirea Capitalei.

„DESECHILIBRU“ \
D. Em. Dan a spus:
„Nu s’a terminat ancheta 

hotărîtă de ministerul inter
nelor în gestiunea comunală. 
Aştept să vedem ce va stabili 
ancheta, pentruca atunci să 
spunem cetăţenilor, răspicat, 
adevărul.

„In ce priveşte însă, admi
nistraţia trecută, privind in 
general, ea se poate caracteri
za printr’un complet desechili- 
bru. Pretutindeni se vede că 
activitatea n’a avut o coordo
nare. S’a lucrat i'ără program, 
fără plan şi fără studii se
rioase.

POTOP DE PROCESE CU 
CETĂŢENII

„Nu s’a respectat legea; nici 
drepturile oamenilor. Din a- 
ceastă cauză avem, azi, un po
top de procese cu cetăţenii. 
Pentruca oamenii să fie cât 
mai mult şicanaţi, s’au dat 
ordine la contencios să nu pună 
dosarele la dispoziţia justiţiei 
In această privinţă vom căuta 
să punem in lege posibilitate

autorităţii Judecătoreşti, să 
poată avea cu precădere dosa
rele necesare.

dărâmările
„In ce priveşte dărâmările 

pentru înoirea oraşului, le vom 
opri.

CE VOM FACE
„Vrem ca după perioada de 

desechilibru, să vină perioada 
de cuminţenie şi echilibrare a 
intregei acţiuni în conducerea 
municipiului nostru.

CONSTRUCŢIILE
„E cunoscut că, de câţiva ani 

încoace, au început o mulţime 
de construcţii, în afara planu
lui de sistematizare. Vom căuta 
să împiedicăm construcţiile ce 
se fac dela periferia Capitalei 
spre suburbane şi dela subur
bane spre Capitală, fiindcă, 
altfel, în puţin timp, ne vom 
pomeni cu o Capitală pe care 
n’o vom mai putea cunoaşte 
nici noi.

„Zona de plantaţie, centura 
verde, care înconjoară Capi
tala, trebue protejată!

„In vederea aceasta, vom 
convoca pe specialiştii noştri, 
pe primarii de sectoare şi pe 
ced dela suburbane, ca să stu
diem depe acum, in timpul ier
nii, problema construcţiilor 
fără rost, ca astfel, in primă
vară să se pună capăt desor- 
dinei în construcţii.

„Şi în ce priveşte averea bă
nească a comunei, nicăiiri nu 
trebue mai multă economie, ca 
in tezaurul ei.
PLANUL DE SISTEMATIZARE

„Suntem hotărîţi să reluăm 
examinarea planului de siste
matizare, care, aşa cum e, nu e 
decât un mic studiu, ce trebue 
mult refăcut.

In ce priveşte felul cum se 
aplică contractul pavajelor, mi 
s’a adus la cunoştinţă că lasă 
foarte mult de dorit. Vom căuta 
să vedem, întru cât antrepre
norii nu s’au ţinut de condiţii
le stipulate în contract şi vom 
lua măsurile impuse de împre
jurări.

COMPLETĂRILE D-LUI 
MATAK

La această expunere a fost 
de faţă şi d. AI. Matak, ajuto
rul de primar gerant, însărci
nat cu conducerea serviciilor 
tehnice.

Privitor la „potopul“ de pro
cese despre care a vorbit d. 
Dan, d. Matak a spus:

„Sunt cetăţeni cari nu s’au 
mai adresat justiţiei aştep
tând o nouă administraţie co
munală, care să-i îndreptă 
ţească.

„In conducerea comunală de 
sub primariatul d-lui Dobres- 
cu, n’a fost numai desechilibru.

„A domnit bunul plac.
„Pentru planul de sistemati

zare n’a existat un calcul bă
nesc. nicio repartizare in timp. 
Nu există un aviz dat de comi
sia de sistematizare. Nu s’a ţi
nut seamă de obligaţiile ce 
are comuna, faţă de planul 
care e azi în aplicare.

„Iar în chestia pavajetar, am 
constatat scăderi în exercitarea 
lucrărilor. Aceste vicii compro
mit contractul şi impun măsuri 
serioase“.

*
D. Mihail Berceanu, ajutorul 

de primar gerant, va face azi 
la ora 10 dim. declaraţii presei 
în legătură cu situaţia finan
ciară a municipiului.

n. g.
----------xox----------

Noul post de emisiune ungar

S o s i r e a  i n  C a p i t a lă
a  d -lu i p r o fe so r  dr. J o s e  A rce

Cu rapidul Dacia a sosit Liuni, 
la ora 2 d. a., in Capitală, d. 
prof. dr. Jósé Arce, celebrul 
chirurg din Buenos-Ayres, care 
a fost invitat de facultatea 
noastră de medicină spre a ţi
ne o serie de conferinţe. D-sa 
întoarce, cu această ocazie, vi- i

D. ministru Tătărăscu ia Deva
— Expunerea prog ramului de lucru —

Deva, 3 Dec.
D. ministru Tătărăscu, după 

recepţia dela prefectura jude
ţului Hunedoara, a venit la clu
bul partidului libenal, urmând 
să aibă consfătuirea proectată 
cu membrii delegaţilor din ju
deţ.

Sosind la club, unde a fost 
îndelungat ovaţionat, a spus că, 
funcţiunea de preşedinte al or
ganizaţiei partidului liberal, din 
judeţ, va rămâne mai departe, 
tot d-lui Vulcu, iar d-sa va pri
mi preşedinţia de onoare.

In expunerea situaţiei actu
ale a ţării şi a programului de 
xnuncă al partidului, d. minis
tru Tătărăscu a declarat urmă
toarele;

„Pentru a putea lua moşteni
rea rea lăsată de guvernul tre
cut, se impun jertfe grozave din 
partea partidului liberal. Fac 
apel ia sentimentul d-voastră 
de jertfă, căci să ştiţi că cu a- 
devărat trebue să ne jertfim. 
Să ne considerăm cu toţii mo
bilizaţi. Greutăţile sunt mari, 
jertfele de asemenea, şi deci cu 
toţii trebue să ne sacrificăm. 
Vom doborî salariile, vom mun
ci gratuit, numai să salvăm 
ţara. Vă rog să mă ajutaţi căci 
ajutându-mă pe mine, serviţi 
guvernul, serviţi ţara. Vom face 
4 mari întruniri, in patru punc
te ale judeţului interesându-ne 
de starea acestui judeţ atât de 
bogat, dar cu locuitori săraci. 
Vom da impuls muncii, vom re
deschide fabricile, vom schimba 
legea conversiunii, vom scădea 
impozitele, vom activa comer
ţul, ne vom interesa de comer
ţul de vite, de păduri. Vom re
duce numărul funcţionarilor. 
Vom da afară pe toţi cei numiţi 
fără nici o bază legală, numai 
pentru secătuirea tezaurului1.

Pot conta pe d-voastră sau 
nu ? (Urale şi ovaţiuni prelun
gite). . .

Ne vom interesa de adminis
traţie, de industrie, comerţ, 
scoală, biserică, şosele, poduri, 
târgurile de vite, reducerea 
taxelor; toate vor fi revizuite 
şi se va face dreptate. Drep
tate pentru obidiţi şi pentru cei 
mulţi şi încercaţi.

if-vând chiar departamentul

D. PROF. JOSE ARCE 
zita pe care a făcut-o în Ar
gentina savantul nostru neuro
log d. prof. G. Marinescu,

In gara de Nord, ilustrul oa
spete a fost întâmpinat de 
d-nii: Ricardo Olivera, mini
strul Argentinei ia Bucureşti; 
prof. dr. N. Gheorghiu. recto
rul universităţii; prof. dr. I. 
Bălăcescu, decanul facultăţii 
de medicină; prof. dr. G. Mari- 
iiMWPPnram'niniM-----------------

neseu, prof. C. Daniel, prof. 
dr. I. Iacobovlci, agreg. dr. I. 
Jianu, dr. Jovim, dr. G. Buttu, 
dr. Vasiüiu, dr. D. Mavrodin, 
dr. Victor Dimitrlu, dr. Mircea 
lomescu, etc. etc.

D-sa este găzduit 1» Athe- 
née Palace.

La ora 3, d. profesor Arce a 
fost primit de d. Duca, preşe
dintele consiliului de miniştri 
şi apoi de d, prof. dr. C. Ange- 
lescu, ministrul instrucţiunii şi 
al cultelor.

Savantul argentinean va fi 
primit in audienţă şi de M. S. 
Regele.

D. profesor Arce nu este nu
mai un abil chirurg, ci şi emi
nent om politic al Argentinei, 
unde e preşedintele Camerei de
putaţilor.

Personalitatea sa ştiinţifică de 
primul ordin este cunoscută in 
toată lumea. Vizita sa la noi 
constitue un plăcut omagiu a- 
dus medicinei româneşti, d-sa 
fiind primul savant al Ameri- 
eii latine care vizitează ţara 
noastră.

Profesorul Arce va ţine câte
va conferinţe la facultatea de 
medicină (marele amfiteatru) 
şi va executa câteva operaţiuni j 
în clinicele d-lor profesor Ia- 
cobovici (la spitalul Brânco- | 
venesc) şi ale d-lor profesori l 
C. An gel eseu şi C. Daniel (la : 
spitalul Colţea).

Joi, va vizita clinica de neu- I 
rologie a d-lui profesor G. Ma
rinese u.

WIMPASSING
C H N E E S C H U H E

D a m a  e l e g a n t ă  

p o a r t ă  n u m a i

ŞOŞONI WIMPASSING

Corul ţăranilor din Cosmin

industriei şi comerţului, mă voi 
îngriji de comerţ, mine, căr
buni, aur, făcând ca această 
bogăţie inertă acuma, să curgă 
pe viitor, căutând să vin cât 
mai des prin acest judeţ, pen
tru a le pune în valoare.

A fost pus prefect d. dr. 
Mioc. ştie toată lumea ce a 
realizat dânsul la Petroşani şi 
pentru aceasta a fost pus pre
fect ca să facă pentru întreg 
judeţul ceeace a făcut pentru 
Petroşani.

Peste tot să fie muncă şi 
dreptate până la sacrificiu. Am 
spus acum 6 luni că vom veni 
la putere azi. aşa a fost. N’am 
venit însă la loc de desfătare, 
ci la muncă şi suferinţă.

Soarele s’a ridicat să ne lu
minez» şi Dumnezeu să ne 
binecuvinteze“.

Cu aceasta întrunirea s’a 
sfârşit.

-------- XXX--------

Fioroasa crimă din Jurilofca

Tulcea, 3 Dec.
In Jurilofca s’a .petrecut o fio

roasă crimă in următoarele îm
prejurări :

Ivan Manciu şi Stoian P. Ba
roc din Caramanchioi fiind beţi 
s’au dus la lipoveanul Idhim 
Betrov din Jurilofca. Aici se mai 
a-flia şi Dumitru Malciu cu care 
au continuat să bea.

La un moment dat s’a iscat o 
ceartă intre Manciu, Barac şi 
Dumitru Malciu. Barca s’a luat 
la bătaie cu Malciu. loan Mian- 
ciu văzând că Barac e lovit, s’a 
înarmat cu un lemn şi repezin- 
du-se asupra lui Dumitru Mal
ciu l-a lovit de două ori în cap. 
Victima a căzut în nesimţire.

După trei zile, starea pacien
tului înrăutăţindu-se, a fost 
nevoe să fie internat în spita
lul din Babadag, unde după 
câteva ore a încetat din viaţă.

Criminalii au fost arestaţi şi 
înaintaţi parchetului urmând 
să li se confirme mandatele. 
După facerea autopsiei, cada
vrul a fost predat familiei.

Budapesta, 4 (Radar). — Pos
tul gigantic de radioemisiune, 
cu o putere în antenă de 120 ki
lowaţi, a fost inaugurat.

Pilonul principal al antenei 
acestui post de emisiune este 
înalt de 314 metri şi este aşezat 
in insula Csepel, de pe Dunăre.

Directoarele şi directorii de 
scoli secundare din Capitală au 
fost convocaţi, Luni seară, la o- 
ra 5, in localul Casei şcoalelor, 
spre a avea o întrevedere cu d. 
prof. C. Angelescu, ministrul 
instrucţiunii.

Au asitat şi d-nii: C. Kiri- 
ţescu, directorul general al în
văţământului superior; T. A- 
lesseanu, administratorul gene
ral al Casei şcoalelor; Ilie Pur- 
caru, directorul general al în
văţământului profesional şi I. 
Bratu, directorul general al în
văţământului secundar.

D. ministru dr. C. Angelescu, 
adresându-se directoarelor şi 
directorilor, a spus că a ţinut 
să aibă această întrevedere cu 
conducătorii şcoalelor pentru a 
le cere să se repună ordinea în 
învăţământ şi pentru a cu
noaşte nevoile urgente ale şcoa- 
lel. *’

S’au făcut în ultimii ani u- 
nele schimbări in legiuirile şco
lare şi în programele de studii, 
schimbări care nu numai că 
n’au contribuit la o ameliorare 
a învăţământului, dar au avut 
un rezultat cu totul contrar.

Dacă situaţia aceasta ar mal 
dăinui, am ajunge la un adevă
rat dezastru al şcoalei.

D. ministru dr. Angelescu a a- 
rătat în linii largi cum inten
ţionează d-sa să reorganizeze 
şcoala secundară.

Pentru aceasta însă şi pentru 
repunerea şcoalei pe vechile fă- 
gaşuri, d. ministru a cerut di
rectorilor de şcoli tot concursul 
lor şi o muncă neostenită.

Din partea directorilor a vor
bit d. Ştefan Pop, directorul co
legiului naţional „Sf. Sava”.

D-sa a arătat greutăţile în 
care se sbat în prezent direc
ţiunile de şcoli din cauza lip
surilor materiale.

Comitetele şcolare nu mai pot 
face faţă plăţii personalului 
administrativ şcolar, care a fost 
trecut pe seama lor, iar părinţii 
elevilor au fost supuşi la grele 
contribuţiuni pe cari nu le mai 
pot suporta.

In altă ordine de iedi, d-sa a 
arătat câ programele analitice 
sunt supraîncărcate, cerându-se 
elevilor sforţări peste puterile 
lor.

D. Pop a cerut d-lui ministru 
să studieze posibilităţile de a se 
relua pe seama ministerului 
plata personalului administrativ 
şcolar, o mai mare grijă de 
drepturile materiale ale profe- 
scorilor şi revizuirea progra

mei analitice.
A promis apoi tot concursul 1 

directorilor de şcoli.
Adunarea s’a sfârşit la 6 şi 

un sfert.
------- xXx-------

P r o t e j a r e a
producătorilor de lână 

din ţară
Ministerul de industrie a fost 

sesizat că producătorii de lână 
din ţară întâmpină greutăţi la 
desfacerea ei pe piaţa internă, 
din cauza importului de zdren
ţe de lână care sunt întrebuin
ţate pe scară întinsă la fabri
carea postavurilor.
Ministerul de industrie vrând 

să ajute pe producătorii de 
lână din ţară a oprit importul 
de cârpe de lână.

Cu această măsură, se va da 
un imbold mai mult la creşte
rea oilor.

îmbrăcaţi in modestul lor 
port bucovinean, cu mâinile 
încrucişate pe piept, smeriţii 
ţărani din Cosmin-Bucovina— 
dirijaţi de şeful lor, părintele 
protopop lancovshi — au venit 
şi au dat trei concerte in Bu
cureşti—la Ateneu, la Gib şi la 
Radio—şi unul la Tâncăbeşti. 
Patru audiţiii, în mai puţin de 
24 de ore ! Este un record, ne
bătut încă, mi se pare...

Repertoriu mare, bogat, for
mat din coruri de mărimi di
verse. de conţinut variat: re
ligios, naţional, erotic, de au
tori români şi străini. Totul 
ştiut pe din afară.

N’am putut afla dacă erau 
notişti, sau învăţaseră după 
auz. Ştiu doar eă tot ce au cân
tat a fost bine şi fidel executat. 
Iar în cazul când au învăţat 
după auz, greutatea fiind mai 
mare, meritul se urcă propor- 
ţitonai.

Acest „cor bărbătesc" posedă 
voci medii din punctul de ve
dere calitativ. Doi başi pro
funzi—solişti—fac excepţie : şi 
in calitate şi în instrucţie, a- 
mândoi fiind superiori. Oste-

Ş ed in ţa  s o c .  p en tru  stu d iu l tu b er cu lo ze i
—  C o m u n i c ă r i  ş i  d i s c u ţ i i  i n t e r e s a n t e  —

Aseară, s‘a ţinut o şedinţă la 
sediul societăţii pentru profi
laxia tuberculozei, la care au 
făcut comunicări interesante 
d-nl dr. docent Liviu Câmpea- 
nu, medic primar al spitalului 
„Gh. Mârzescu“ din Braşov, dr. 
M. Niasta,. M. Blechman, C. 
Băcanu, M. Popper, Gottlieb, 
Teltei, M. Popper, A. Crăciu- 
nescu, S. Ciomac şi Davidescu.

D. docent dr. Liviu Câmpea
nu a prezintat un caz de tu
berculoză pulmonară cu caver
ne, la care tratamentul cu 
pneumotorace nu a reuşit, din 
cauza că plămânul nu a putut 
fi comprimat din cauza unor 
aderenţe. Aceste aderenţe fi
xau pulmonu! de peretele to
racic şi nu permiteau suprima
rea cavernei.

Prin operaţia lui Iacoboeus, 
d. dr. Câmpeanu reuşeşte să 
secţioneze aceste aderenţe 
transformând pneumotoracele 
insuficient în unul ideal.

Pacienta a suportat în . con
diţii bune operaţia, caverna 
după câteva zile a fost redusă 
in mod impresionant şi este pe 
cale să dispară complet. Sta
rea bolnavei s‘a ameliorat 
mult, temperatura a scăzut la

normal, iar tusa a dispărut a- 
proape complet.

Această operaţie atât de uti
lă ameliorează tratamentul cu 
pneumotorace al tuberculozei 
pulmonare cu 25—50 la sută.

D. dr. Câmpeanu este de pă
rere. ca operaţia să fie făcută 
de un chirurg expert în chirur
gia pulmonară, care este în 
stare să evite diversele com
plicaţii, pe cari un neexpert în 
această specialitate nu poate 
să le combată cu succes.

D-nii dr. M. Nasta, Blech- 
man şi Bacanu au tratat des
pre inocularea conţinutului 
gastric ca metodă de diagnostic 
în tuberculoza pulmonară; dr. 
Popper, Gottieb şi Teitel, des
pre : „Test electric pentru i- 
denitificarea frenlcului în in
tervenţia chirurgicală; dr. M. 
Popper despre : „Colapsotera- 
pia bilaterală combinată“ ; dr. 
Crăciunescu, Blechman, Cio
mac şi Davidescu au pus în dis
cuţie un caz de tumoră pseu- 
do-chistică la baza pulmonulul 
drept; iar d. dr. Blechman a 
făcut consideraţiuni asupra 
diagnosticului diferenţial re
trospectiv intre caverna tuber
culoasă şi abcesul pulmonar.

neala drumului şi a execuţiilor 
n’au atins însă de cât foarte 
puţin delicatele voci de tenor 
întâi. Toarte celelalte voci s’au 
menţinut în toată vigoarea lor.

Perfectă, unitatea pe părţi. 
Chiarf cei doi başi, solişti for
mau o singură voce, când cân
tau împreună.

Foarte bună unitatea de an
samblu. O disciplină ireproşa
bilă.

Execuţia ? Cu totul supe
rioară mediului din care a por
nit ; precizie ritmică, intonaţie 
justă, armonie exactă. Nuanţe 
fine, variaţie de mişcare. Pie
se lungi şi grele s’au menţinut 
în acelaşi ton, în aceeaşi ener
gie, delicateţe, vioiciune, dela 
un capăt la altul. In totul, lu
cru bine făcut şi desăvârşit.

E surprinzător pentru un cor 
de ţărani!

Multe coruri de „domni"... 
ar trebui să ha lecţie dela aceşti 
ţărani vânjoşi cari. din robi 
docili ad pământului au deve
nit mucenici liberi şi conştienţi 
ai măreţii ariei muzicale.

Constatăm câ ţara noastră e 
plină de talente muzicale. Gre
ul nu e să le căutăm îndelung... 
Ele ne ies singure în cale. Nu e 
greu nici să le cultivăm... Ele 
sunt foarte docile. Greul e 
numai să găsim apostoli capa
bili, buni la inimă şi entuziaşti 
cari să le puie în valoare. Pă
rintele Iancovschi, făuritorul 
acestui cor, e un asemenea 
apostol. Onoare tuturor ! Sun
tem mândri de ei, exemple vii 
ale vredniciei româneşti!

Unui asemenea cor, i se cu
venea o primire proporţională 
cu puterile lui şi cu speranţele 
vii ce punem în valorificarea 
virtuţilor întregului nostru 
neam. „Fiica—Bucovina—o vi-
nit la mamă — România._Şi
mama n’o primit-o“, a- spus 
plin de amărăciune şeful coru
lui. Justificată amărăciune! 
Cprul n’a avut primirea cuve
nită. — De ce ? Cauzele rezidă 
m noi: desdnteresarea şi laşi
tatea noastră pentru muzică 
ce mobilează sufletul omenesc’ 
nesc.

Ştefan Popescn
profesor la Academia regală 
de muzică din Bucureşti. 

>•+»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦■♦
Spre a fl prompt serviţi, 

d-nii abonaţi sunt rugaţi, ca 
la orice reclamaţie sau schim
bare de adresă, să binevoiascâ 
a ne trimete eticheta cu care 
primesc ziarul; şi la KEINOl- 
REA ABONAMENTULUI a lipi 
pe cuponul mandatului poştal 
eticheta abonamentului expirat.

Coiislatuarea c-iui ministru or. Angeiescu
cu directorii şi directoarele şcolilor secundare din Capitală
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De Sf. Nicolae
dăruiţi cadoul pe care aţi dori sa-lprimiţi sau... 
procuraţi-va singuri o bucurie3 cumpărându-vâ

ce doriţi.

G a l e r i e s  L a f a y e t t e
vă dă posibilitatea de a oferi 
rudelor, prietenilor, daruri 
superbe, practice şi folo
sitoare, fără ca să cheltuiţi 
mult. Alegeţi din miile de 
obiecte pe care le puteţi 
dărui şi care vor procura 

bucurie.
A z i  între orele I 0 'i2 —  12%  va  

avea loc R e v i s t a  M o d e l o r .

C o p ilu l D v.
are nevoie de 
hrană substanţială

Ei va m â n c a  cu mai 
mulfă poftă servindu*i ceea* 
ce-i place. Este un lucru 
ştiut că buna dispoziţie a 
unui copil se daforeşte în 
bună parte n u t r i t i u n e i .  
Legumele, compoturile  ̂şi 
marmeladele „Grivita" sunt 
atât de gustos preparate, 
încât sunt întotdeauna pe 
placul tuturor copilaşilor.

1

lull

Fab'ricele $fefănescu*Gri* 
vita se aprovizionează cu 

legume şi fructe din regiuni 
unde recoltele sunt din cele 

mai reuşite. Aduse la fabrică, 
sunt a l e s e  şi preparate în 

modul cel mai higienic după 
cele mai moderne metöde. Fiind 

ermetic închise şi riguros con* 
frolate înainte de a fi puse în 

vânzare, sunteţi s i g u r  că veti 
mânca o conservă bine preparată. 

Prefindeti furnizorului Dv. con* 
servele o r i g i n a l e  . „ G r i v i f a “. 
Depozitul făbriceit Sir. Lipscani, 87

C o w S & u l c l ’ e

G M TV H TA
AS*a»

EXPLOZIA DIN ARICEŞTI-
PRAHOVA

A d u n a r e a  g e n e r a l ă
a asoc. generale a micilor industriaşi

Fiecare sex In lumea a- 
ceasta, are de purtat cru. 
cea sa.

Când otrava infecţiunel a 
intrat in organism, nu ră
mâne nici un colţişor cât de 
intim şi de secret,’ care să nu 
rişte a fi infectat mai cu. 
rând, sau mai târziu.

S E M O R I,
produsul universal recunos. 
cut ca un profilactic consti
tuit pentru femei, este de un 
real folos oricui îl va între
buinţa.

SEMORI posedă o putere 
bactericidă, omorând gono. 
cocii întrun minut.

Puterea sa desinfeotantă 
este superioară, fiind cu uşu
rinţă întrebuinţat acolo unde 
alte metode nu au dat un re
zultat pozitiv.

La farmacii şi drogherii.
3600

Cum $1 su prim aţi -  

m iro su l Greu din gară
Nu este ral ca să aveţi în 
jurul d-voastră persoane 
cari au un miros greu şi 
suferă de o răsuflare fetidă. 
Este o stare foarte jenantă, 
atât pentru bolnav câc şi 
pentru anturajul său. In 
unele cazuri, când este un 
dinte cariat, aceasta pri
veşte pe dentist. Din ne
norocire în 80% din cazuri 
mirosul rău din gură este 
rezultatul direct al unei 
constdpaţii rebele — mai 
alles la femeie. Acesta este 
începutul unei serii de 
boli mai serioase: anemie, 
hemoroizi, nevralgii, mens
truaţii anevoioase, obezita
te, diabet, etc.,. Nu aştep
taţi de a ajunge acolo. Ce
reţi) dela farmacistul dv. 
Laxativul Chatelain. Luaţi 
un comprimat, seara, îna
inte de culcare şi de a doua 
zii, veţi simţi o bună stare 
generală. Este un produs 
Chatelain, preparat de că
tre Laboratoarele Urodo- 
nalului, sub direcţiunea şti
inţifică şi controlul unui 
profesor qnorififc la Facul
tatea de medicină, membru 
al Academiei de medicina, 
asistat de 26 doctori şi far- 
cdstii

L A X A T I V

CHATELAIN
Flaconul original lei 75.

La farmacii şl droguerii.
L___ _ ' 3600

Duminică, 3 Decembrie, a 
j fost la sediul asociaţiei din str. 

Academiei 1, adunarea gene
rală a acestei organizaţiuni.

Biroul este format din d-nii: 
Al. Ardeleanu, preşedinte, Eu
gene Hubert şi Petre Georges
cu, secretari, ştefan Teodor es- i 
cu şi Nicolae Cojocarii.

D. Ardeleanu citeşte puncte
le din ordinea de zi. Anunţă a- 
poi prezenţa d-lui Gheorghiu, 
secretarul general al ministe
rului muncii.

Face un istorie al luptelor 
duse de asociaţia dela înfiin
ţare şi până azi, arătând că 
numărul membrilor a crescut 
în Capitală la 600, având şi 6 
filiale în provincie.

In ordinea revendicărilor 
d-sa cere tratament egal pen
tru toate organizaţiile de mici 
patroni la acordarea lucrării- 
lor de stat, judeţ şi comună: 
degrevarea impozitelor fiscale 
şi comunale ; modificarea le
gii de unificarea asigurărilor 
sociale, dizolvarea Camerei de 
muncă şi înfiinţarea camere
lor de meserii cil organizaţii 
pe bresle.

D. G, Râdulescu, vice preşe
dintele asociaţiei, face un is
toric asupra modului cum au 
decurs alegerile la Camerele 
de muncă, arătând că cei cari 
sunt aleşi azi sunt prin frauda 
cărţilor de alegători. Cere d-lui 
secretar general să intervină 
pentru dizolvarea Camerelor 
de muncă.

D. Gheorghiu, secretarul ge
neral al ministerului muncii, 
mulţumeşte adunării 1 pentru 
primirea făcută; asigură aso
ciaţia că va susţine în faţa 
d-lui ministru memoriul cu 
doleanţele cuprinse în el. Gu
vernul este animat de cele mai 
bune sentimente pentru clasa 
micilor patroni şi va căuta ca 
prin fapte nu prin vorbe să o 
ajute. Asigură organizaţia de 
tot concursul său.

D. I. Bărbulescu, prim cen
zor, face darea de seama a 
.. .................— ............ .

organizaţiei citind raportul 
cenzorilor şi bilanţul asociaţiei. 
Adunarea dă descărcare de 
gestiuni comitetului.
D. St. Teodorescu face darea 

de seamă a filialei Broşteni, 
care a început cu 20 de mem
bri şi azil numără 120.

D. loan Baboi face darea de 
seamă a filialei Grand.

D. Iossf Cristescu face darea 
de seamă a filialei Dealul Spi
rei care numără 80 de membri 
devotaţi şi solidari în organi
zaţie.

D. Mişu Sanitarei arată că 
filiala Dudeşti este în plin pro
gres de organizare.

D. Stoica Ionescu aduce sa
lutul filialei Obor şi scuză lip
sa d-lui M. Stoicescu, preşe
dintele filialei. D-sa arată că 
în Obor roadele muncii d-lui 
preşedinte s’a văzut, sunt pes
te 140 membri înscrişi în or
ganizaţie.

D. Ierceanu din partea filia
lei Filaret arată că filiala este 
în progres şi toţi meşteşugarii 
acestui sector sunt înscrişi în 
organizaţie. Mai vorbesc d-nii: 
Lozinschy, Dumitrescu, din 
partea sect. Floreasca, Petre P. 
Zamfirescu, S. Pres man, Benti 
Leíbovíci, P. Georgescu, I. Di- 
nescu, N. Stoica, D. Marian, 
Sava Bela, N. Eremta şi N. Co
jocarii.

S’a procedat la alegerea prin 
vot secret a 5 membri în comi
tet.

Au fost aleşi d-nii: Eugen Hu
bert, B. Zamfirescu, S. Pres- 
man, St. Teodorescu şi St. Pă- 
traşcu. S’a ratificat alegerea 
d-lor : G. Lozinschy, Gh. Ni- 
culescu, M. Postelnicii şi Emil 
Fosch.

Au fost aleşi cenzori d-nii : 
P. Georgescu, N. Stoica, D. Io- 
nescu; supleanţi d-nii: B. Lei- 
bovici, Parizianu, N. Eremia şi 
N. Cojocaru, S’au modificat 3 
articole din regulament şi a- 
dunarea a votat excluderea 
din organizaţie a d-lui I. Za- 
harescu.

MEMENTO
CALENDAR

MERCURI, 6 DECEMBRIE 
Ortodox: f  St. Nicolae Arhiepis

copul Mirei Lioliiei (f3H2).
Catolic: f  St. Nicolae Arhiepisco

pul Mirei (t3H0).
Protestant: Nicolae.
Evreesc: 18 Kislev. 5604. 
Mahomedan: 18 Şafoan 1352. 

v
Răsăritul soarelui 7,38.
Apusul soarelui 16,35.

L A M P A  R A D IO

incendii la P loeşti
Ploeşti, 4 Decembrie

Un puternic incendiu s’a de
clarat la clădirea în care se a- 
flă instalată vama poştei. Dân- 
du-se alarma la faţa locului au 
sosit două autocisterne de pom
pieri sub comanda căpitanului 
Mihail Maneca, începând ime- 
diat  ̂ operaţiunile de stingere. 
După o muncă de aproape o 
oră focul a putut fi localizat. 
Au ars complet o cameră a c. 
f. r.-ului şi una din magaziile 
poştei, unde era depozitată ar
hiva vămii şi un stoc întreg de 
baloturi de mătase. Din cerce
tările făcute de d-nii Serban 
Lilu, chestorul municipiului, C. 
Vierul, secretarul chesturii şi 
reprezentanţii parchetului, s’a 
constatat că focul a luat naş
tere dela o sobă aşezată lângă 
peretele de paiantă al magaziei.

Pagubele trec de suma de 
100.000 lei.

Din cauza unui coş defect s’a 
aprins atelierul de clsmărie al 
d-lui Tudósé Bonderf din str. 
Cavafi nx. 13. Anunţându-se 
pompierii a sosit la faţa locului 
o autocisternă care a reuşit să 
stingă focul după o jumătate 
de oră.

Pagubele ating suma de 15 
mii lel.

In cursul zilei de eri alt in
cendiu s’a declarat ia casele pa
rohiale din Treistiurl-Prahova. 
Focul, alimentat de vânt, ame
ninţa să se întindă la casele 
din împrejurimi.

Alergând sătenii, s’a reuşit să 
se stingă focul după o muncă 
încordată de câteva ore.

Au ars casele parohiale şi 
nişte magazii din apropiere. Fa- 
gruibeie se evaluează la suma de 
50 mii lei .

Ploeşti, 4 Decembrie 
Eri dtupă amiază, s‘a produs 

la baia societăţii „Steaua-Ro- 
mână“ din Ariceşti, o explozie 
în următoarele împrejurări: 

Din cauza unei spărturi în 
conducta principală, gazele au 
umplut una din încăperile ate
lierelor în care lucrau sondorii 
I. Vasile, de 24 ani şi Tudor 
Ion de 28 ani. Gazele aprin- 
zându-se dela flacăra unei 
lămpi, s‘a produs o puternică 
explozie care a distrus camera, 
incendiind-o. Cei doi lucrători 
au fost scoşi de tovarăşii lor şl 
transportaţi la spitalul „Bol- 
desou“ din localitate unde d. 
dr. Mircea Botez le-a dat în
grijirile necesare. Ei au faţa şl 
corpul arse de flăcări. ',

- ------XX X-----

-x x x -

La digestiuni slabe , anemie, slăbire,
chîoroză. îmbolnăvirea glandelor, ecze
me, furuncule, apa naturală purgativă 
,FRANZ-JOSEF“ regulează în mod de
săvârşit activitatea intestinelor, atât 
de importantă. Recomandat de medici.

2800
-xox-

Târguri de Si. Niculae
De sf. Niculae se ţin urmă

toarele târguri: la Moineşti 
(Bacău); la Tescani (Bacău) ; 
la Paşcani (Baia); la Tupilaţi 
(Román); la Glerăneşti (Te- 
cuci) la Galbenu .(R.-Sărat),

R A D I O
MERCCURI, 6 DECEMBRIE 
394 m. BUCUREŞTI 12 kw.

13: Bursa, cota apelor Dunării.
Concert de prânz (plăci): Uver

tură la „Vecerniile Siciliene“, de 
Verdi, executată de orch. simfoni
că din Milano, dirijată de Antonio 
Guamieri. Visul unul vals, de Os
car Straus, şi Patimeurii, vals de 
Waldteufel, executate de orchestra 
Odeon. De ce?, de Schumann, şi 
Vals în do diez minor, de Chopin, 
executate la piano de Jan Pade
rewski. Fantasúe din „Tiefland“, de 
d'Albert .executată de orch. simfo
nică din Berlin, dirijată de Alt. 
Szenidrei, Mosaik, potpuriu de Karl 
Zimmer, executat de orch, Dalos 
Bela.

14: Radio.jurnal.
14,15: Muzică uşoară (plăci).
18: Orchestra Radio: Ambroise

Thomas: Uvertură la opera comică 
„Mignon“. Bizet: Suită de orches
tră nr. 1 din „Carmen“. Zeller: Pot
puriu din „Vânzătorul de păsări“; 
Dvorak: Legenda nr. 4; Rapsodia 
slavă nr. 3.

19: Radio-jurnal.
19,15: Orchestra Radio: Geiger:

Dela A. la Z„ potpuriu. Leopold: 
Tempi passati, vate de concert. 
Suppé: II prima autore, idilă pen
tru flaut, solo. Meyerbeer: Dansul 
făcliilor nr. 1. Joh. Strauss: Mars 
persan.

20: Grlgore Drăgoescu: Bâncheri 
de altă dată.
20,20: Muzică instrumentală (plăci) 

Canaonetta din concertul de vio
lină op. 35 de Ceaikowsiki, şi An
dante din „Concertul în la minor“ 
de Goldmark, executate la viblină 
de Heifetz. Studiu în do minor, de 
Chopin, vals în la bemol de Brahms 
şl Preludiu în la bemol major, de 
Chopin, executate la pian de Percy 
Grainger. Cântec de leagăn, de A- 
rensky, şi Fuga de Tartini-Kreis- 
l«r, executate la violină de Lianei 
Tertis.

20,45: Prof. Daşcovicl: Sarmize- 
getura.

21: Anton Adrian Sarvaş, violină: 
Padre Martinii: Andantino; Vitali: 
Giacona; Mendelssohn: Pe aripile 
cântecului; Kreisler: Caprice Viem- 
nois.

21,30: Radu Patrulius : Katy
Mansfield.

21,45: D.na Aida Helta, canto: 
Rich. Strauss: a) Mâine; b) Imi 
port iubirea; c) Serenadă. Brahms: 
a) In curtea bisericii; b) Fierarul.

22,15: D.na Florence Coandă-Lu- 
paşcu, harpă; V. Jianu, flaut şi 
Al Stavrachc, violă: L. Rohoeinski: 
Suite bréve.

22,45: Radio.jurnaL
23: Taraful Radio, dirijat de Gr. 

Drniicu: Muzică românească. (Trans
misiune dela Restaurantul Enescu). 

*
Heilsberg, 60 kw. 276,5 m.: 20: Vi

ne Sf. Nicolae! 21,05: „Croitorii din 
Schönau“. 23: Concert nocturn.

Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren
ţa, Torino, Genova, Triest): 2\ : 
Ştiri. 2il,1S: Comedie, apoi faimifară, 
muzică de dans şi concert dela Ca
fenea.

Mühlacker (Stuttgart), 60 kw. 
360,6 m.: 21: Actualităţi. 21,10:
Concert filarmonic. 23: Ştiri. 23,45: 
Plăci şi ştiri sportive. 0,15: Conver
saţie ou plăci. 1: Muzică nocturnă. 
2,50: Cântece şi anecdote de Sf. 
Nicolae.

Leipzig, 120 kw. 389,6 m.: 20: Sf.
Nicolae. 21,10: Cantate din Silezia 
superioară. 22,30: Cântece popu
lare. 23: Ştiri. 23.30: Din operete
clasice.

Katowice, 12 kw. 408,7 m.: 23,05: 
Transmisiune din Vilma. 24: Poşta.

Roma. 50 kw. 441,2 m.: 21: Ştiri 
şi plăci. 2(1,30: Dramă muzicală.'

Zürich, 60 kw. 459 m.: 20,50:
„Othello“ .operă în 4 acte. 21.40: 
Ştiri.

Langenberg, 60 kw. 472.4 m.: 21:
Actualităţi. 21,10: Concert filarmo
nic. 23: Ştiri. 28.4«: Plăci. 24 : 
Sport.

Fraga, 120 kw. 488,6 m.: 20,26 ;

Două piese într'un act. 21,05: Con
cert filarmonic. 28,1(5: Ştiri.

Viena, 100 kw. 518,1 m.: 16,25:
Ora copiilor. Ii6,35: Plăci. 17,35: Ora 
tineretului. 17,50: Conferinţă. 18,25: 
Muzică austriacă modernă. 19,10 : 
Femeile şi (sporturile. 20: Concert 
distractiv. 21,15: Literatură. 21,45: 
Sciheitch. 22,10: Esperanto. 22,40 : 
Crăciunul în Austria. 22,50: Miu- 
zioă de bar,

München, 60 kw. 352,9 m.: 21 :
Ştiri. 21,10: Concert seral, 23,30 : 
Cântece populare.'23: Ştiri. 23,35: 
Din operete clasioe.

Budapesta, 18 kw. 550,5 m.: 20,30: 
Reprezentaţie de gală la Operă. 
20,30: Orchestră de ţigani. 0,15: 
Serată finlandeză.

Varşovia, 120 kw. 1411 m,:. 2)1 : 
Muzică polonă. 22.15: Göncért de 
pian. 23,-05: Vilna. 0,05:~ Plăci. -

Berlin (Königswusterhausen), 60 
kw. 1635 m.: 20: Vine Sfântul Ni- 
oolae! 21,05: Contoert de orchestră, 
â2: Ştiri. 22,45: Program variat. 
24: Din operete.

JOI, 7 DECEMBRIE 
394 m. BUCUREŞTI 12 kw.

13: Bursa, cota apelor Dunării. 
Concert de prânz (plăci): Uvertură 
la „Muta din Porţiei“, de Aiuber, e- 
xecutată de orchestra Polydor. Pot- 
puri din „Friedericke“, de Fr. Le- 
har, executat de orchestra Grete 
Ewrier. Serenadă melancolică op. 
26 şi Serenadă op. 48 de Ceaikow- 
ski, executate la violină de Jascha 
Heifetz. Delir, vals de Joh. Strauss 
şi Noapte cu lună pe Alster, vals 
de Fetras, executate de oroh. O- 
deon. Trebue să fie glumă!, pot- 
puri.de şlagăre de Morena, execu
tat de orchestra Fred Bind Rhyt- 
m teams.

14: Radio-,jurnal.
14,15: Muzică uşoară (plăci).
17,15: Teodor Păun eseu: Lectură.
17,30: D-na Evaniia Costinescu :

Cântece pentru copii, de d-na Ioa
na Ghica-Comăoeşti. A venit un 
lup. Sosirea borzelor. Acul. Oiţa. 
Iarba. Cel mai bun vin.

17,45: Alexandrina Demetrescu : 
Viaţa copiilor.

18: Orchestra Gr. Dinicu: Arii 
naţionale. Lehar: Dragoste de ţi
gan. Elly Roman: Azi cânt numai 
pentru ţine, tango. Mărită-te mân- 
dro cu bine şi Şapte scări. Maurice 
Yvain: Rien qu’en se frdlant, vals. 
Fi'bioh: Poemă. Boccherini-Kreis- 
ler: Allegretto (solo violină Or. 
Dinien).

19: Radio-jurnal.
19,15: Orchestra Gr. Dinicu: Aş

vrea să te fac să înţelegi. Ca la 
Breaza. Vasitascu: In dragoste am 
crezut uşor, boston; Romanţe şi a- 
rii naţionale. Liszt: Rapsodia un
gară nr. 2. Arii nationale.

20: G. M. Cantaeuzino: Epoca
saltă, sau transformarea ideii de 
personalitate.

20,20: N. Herescu: Cronica dra
matică.

20,40: „Carmen“, operă In 4 acte 
de G. Bizet (plăci).

După actul I: M. Sorbul: Lec
tură.

La sfârşit: Radio-jurnal.

1 Heilsberg, 60 kw. 276,5 m.: 21,06-1: 
I Balul spălătoreselor şl al birjarilor. 

23: Ştiri.
Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren, 

ţa, Torino, Genova, Triest): all :
Ştiri şi plăci. 21,10: Transmisiunea 
unei opere.

Mühlacker (Stuttgart), 60 kw. 
360,6 m.: 21,10: Muzică serală.
22,10: Potpuri muzical. 23,20: Ştiri. 
23,45: Plăci. 0,48: Sport. 1,10: Mu
zică nocturnă.

Leipzig, 120 kw. 389,6 m.: 21,30: 
Seară veselă. 23,20: Ştiri. 23,50: 
Muzică şi dans.

Katowice, 12 kw. 408.7 m.: 22:
Plăci.

Roma, 50 kw. 441,2 m.: 21,45 : 
Miuzică din opere. 28: Muzică de 
dans. 24: Ştiri.

Zürich, 60 kw. 459 m.: 20,30 :
Recitări. 21,30: Recital de pian. 22: 
Ştiri. 22,10: Coruri bărbăteşti. 22,45: 
Audiţie despre Paganini.

Langenberg, 60 kw. 472,4 m.: 
21,10: Muzică serală. 23: Ştiri.
2330: Ştiri. 23,45: Plăci. 24: Oră 
veselă de dans. 0,46: Sport. 1,10: 
Plăci.

Praga, 120 kw. 488,6 m.: 20,30: 
Sf. Nicolae. 21,25: Quartetul On- 
ciricek. 2E: Brno. 23: Ştiri. 23,15 : 
Compoziţii de Smetana.

Viena, 100 kw. 518 m. : 16,50 : 
Plăci. 17,50: Conferinţă. 18,20: Con
cert. 19: Conferinţă. 20: Concert 
simfonic. 2I1.4S: Concert distractiv. 
23,40: Muzică de dans.

München, 60 kw. 532,9 m.: 21,30: 
Seară veselă. 23,20: Ştiri. 2(4: Muzi
că de dans.

Budapesta, 18 kw. 550,5 m.: 20.45: 
Politica externă. 21,45: Orchestră 
de salon. 23: Ştiri. 23,20: Muzică 
optară,

Curier Jndiclar
î n a i n t ă r i l e  p e  l o c  f ă r ă  s p o r  d e  s a l a r i u ,  

a l e  m a g i s t r a ţ i l o r
înalta Curte de casaţie s. III 

a juidiecat Lumi oel dintâi nelcurs 
în casare ce s'a pornit pe ches
tiunea obligativităţii sporului 
de salarii pentru magistraţii 
înaintaţi pe ioc.

Procesul însuşi— şi mai ales 
soluţia lui — preocupau deo
potrivă câteva sute de magis
traţi, din toată ţara, aflaţi în 
această categorie; de aceea şi 
interesul hotărîrii de eri a su
premei instanţe e de evident 
interes.

Iată speţa:
Primul preşedinte al tribu

nalului Constanţa (d. Emiliam 
Alexandrescu) îndeplinind con- 
diţiumiile le-gii — de a fi înain
tat în grad de consilier de 
Curte de apel — a acceptat în* 
naintarea chiar pe loc, fără sa
lariu, în acelaş chip cum au 
mai procedat (şi mai înainte 
şi după d-sa) sute de magis
traţi.

Ministerul spre a preîntâm
pina orice risc, şi-a liuat însă 
două măsuri de prevedere: în
tâi a primit din partea înain
taţilor declaraţii scrise, forma
le, în sensul că faţă cu starea 
dificilă a finanţelor ţării, re
nunţă până la ameliorarea, lor 
la sporul aferent gradului nou; 
şi apoi în chiar înaltul decret 
respectiv a trecut aceeaş spe
cificaţie răspicată că înainta
rea se face, la cererea respecti
vului şi de acord ou el, fără 
spor de salariu.

Prudenţa departamentului 
justiţiei dovedit, curând, 
indicată, căci cei mai mulţi 
dintre  ̂cei înaintaţi în aceste 
condiţiuni au revenit asupra 
renunţării şi şi-au cerut, prin 
acţiuni în  ̂ justiţie, drepturle 
pe trecut şi viitor, semnalând 
că salariul e un drept legal le
gat de funcţie şi că orice tran
zacţie asupra-i e inoperantă 
şi ilegală.

Iar cel dintâi proces, mai cu 
răsunet, a fost al d-lui Ale
xandrescu.

Curtea de apel din Bucureşti 
i-a respins insă acţiunea ca 
nefondată.

Spre a decide astfel a avut 
în vedere că petiţionarul recla
mă salariul; că atacă adică re
fuzul ministerului de a i-1 plă
ti; şi că declară inexistent din 
punct de vedere al legii actul 
de renunţare,

Curtea a considerat insă că 
baza de drept a actului minis
terului nu e nici reducerea 
consimţită, nici declaraţia res
pectivă — ci îns-uş decretul de 
înaintare fără sporuri.

Or, în aceste condiţiuni, a 
hotărît instanţa de fond, urma 
să fie eventual atacat acest 

I decret (ceeace nu s‘a discutat 
măcar).

S‘a făcut şi recurs.
înalta Curte, însă, secţia III, 

a respins Luni şi recursul ca ne
fondat confirmând astfel în 
totul deriziunea Curţii de apel.

A n c h e t a  t r a f i c a n ţ i l o r  d e  s t u p e f i a n t e
Luni s’au terminat cercetările 

în afacerea traficanţilor de stu
pefiante.

D. jude instructor Rosmovea- 
nu a luat lungi declaraţii far
macistului Grünberg din Bra
şov asupra împrejurărilor în 
care a fost surprins pe când 
vindea cocaină şl heroină unor 
clienţi şi l-a confruntat apoi 
înigâlos’ c-u clienţii în chestiu
ne (Alin Constantines cu ş. a.) 
denunţătorii şi cu unii martori.

Be pare că furnizorul de 
prafuri stupefiante dela Bra
şov — titularul farmaciei Mi

nerva — loachim Grünberg 
din localitate — n‘a avut legă
turi cu cei trei traficanţi din 
Capitală; Şapira, Finkeimann 
şi dr. Hornstein. Lucra pe cont 
propriu.

In orice caz, s’a verificat că 
isprava sa e de sine stătătoare 
din punct de vedere al riscuri
lor penale ce o aşteaptă.

In consecinţă, cercetarea ei 
s‘a disjuns în favoarea parche
tului tribunalului din BTaşov, 
căruia i s‘au şl trimis actele de 
urgenţă.

P r o c e s u l  p r i m p r e ş e d î n ţ i e i  C u r ţ i i  

d e  a p e l  d i n  B u c u r e ş t i
Am scris la timp despre ac

ţiunea în contencios făcută de 
d. Nicolae Radovici, perşedinite 
la Curtea de apel din Bucureşti 
s. II contra înaltului decret re
gal prin care a fost numit ca 
prim preşedinte al acestei Curţi 
d. Alex. Stârcea, fost prim pre
şedinte al trib, IlfoV.

Procesul e sorocit a se judeca 
zilele acestea.

Luni, reclamantul a introdus

îridouă motive suplimentare 
sprijinul acţiunei sale.

D-sa susţine anume că actul 
die autoritate atacat urmează în 
orice caz să fie anulat deoarece 
s’a dat cu violarea art. 119 din 
legea de organizare judecăto
rească, nefiind motivat obiectiv 
şi legal.

S’a dispus comunicarea acte
lor noui părţilor din proces.

J u r i s p r u d e n ţ ă  i n  m a t e 

r i a  t e s t a m e n t e l o r  

m i s t i c e

Testamentul mistic al de
functului Gheorghiu din jud. 
Dorohoi fusese atacat de moş
tenitorii săi pentru motivul că 
în procesul verbal de subscriere 
făcut de judecătorul delegat la 
domiciliul testatorului, nu se 
constatase nici realitatea boalei 
sale nici nu se stabilise iden
titatea testatorului în confor
mitate cu legea autentificărei 
actelor ci numai prlntr’un avo
cat care nu fusese şi scriitorul 
testamentului. Trib. Dorohoi 
respinsese acţiunea dar Curtea 
de Cernăuţi a' anulat testamen
tul pe motivul că şi la testa
mentele mistice procesele ver
bale trebue să conţină ace
leaşi constatări ca şi la testa
mentele autentice, întru cât le
gea de autentificare din 1886 
a completat codul civil în aceas
tă privinţă.
_Chestiunea venind prima oa

ră înaintea înaltei Curţi de ca
saţie s. I şi- ivinidiu-'se 'diver,giniţă 
de opiniuni, reeuirsul s’a jude
cat Luni din nou pledând din 
partea recurenţilor d. G. Du- 
mitresou, iar din partea intima
ţilor d. C. Xeni, d. procuror ge
neral punând concluzii pentru 
casare. înalta Curte a respins 
însă recursul confirmând deci
zia Curţii de Cernăuţi, care a- 
nulase testamentul.

I n  m a t e r i e  s i l v i c ă

înalta Curte de casaţie s. III
— admiţând recursul făcut de 
d-nii C. şi I. C. Cireşeanu din 
Ploeşti în proces ou ministerul 
domeniilor — a statornicit că 
deriziunile de punere sub re
gim silvic pronunţate cf. art. 
18 din. codul silvic, riau autori
tate propriu zisă de jurisdicţie 
administrativă ci de autoritate, 
astfel că sunt susceptibile de 
acţiune in contencios.

Pentru fond, procesul s‘a a- 
mânat la 4 Iunie 1934.

C a z u l  F o r ţ u

Instrucţia judiciară în aface
rea agresiunii poliţieneşti în
tâmplată zilele trecute — sub 
guvernarea naţlonal-ţărănistă
— d-lui prof. Grigore Forţu, s’a 
încheiat.

Cercetările au ajuns la un
punct mort, ce duce la clasarea 
dosarului.

S’a stabilit din unele mărturii 
că, în adevăr, s’a produs la un 
moment dat în faţa locuinţei 
d-lui Forţu o discuţie — mai 
mult sau mai puţin violentă — 
între d-sa şi oarecari persoane, 
neMentificate. Şi s’a stabilit de 
asemenea că, socotindu-se în 
legitimă apărare şi în orice caz 
sub ameninţare, d’. Forţu a des
cărcat un foc de revolver con
tra primului agresor, pe care 
l-a rănit şi în care câţiva mar
tori au recunoscut pe un fost 
sergent jandarm Aurică Popes- 
cu.

Nu s’a produs însă nicio re- 
clamaţie penală, în cauză, din 
partea victimei şi nici nu s’au 
articulat elemente precise cari 
să poată forma baza unei ur
măriri penale.

De aceea ancheta s’a termi- 
nat fără rezultat

F a l i t  f r a u d u l o s

Trib. Ilfov s. H a judecat Luni 
proceisul falimentului firmei 
Vellou Cantaragiu din comuna 
Chiajna.

Inculpatul — osândit deunăzi 
în lipisă la trei ani închisoare 
corecţională — s’a apărat eri, 
în opoziţie, în prezenţă.

Reprezentantul ministerului 
public a cerut să se facă severă 
aplicare a textelor legii, semna
lând că falitul după ce a adu
nat pasiv de aproape 600 mii 
lei (cu un capital de lei 20 mii, 
în edecuri) a înstrăinat totul, 
în preajma faliment Ului, prin 
acte simulate de vânzare către 
un cumnat al său.

Tribunalul a osândit pe cul
pabil la un an închisoare

I n t r e  a c ţ i o n a r i  ş i  s o c i e 

t a t e

Trib. Ilfov s. I corn, urma să
juderae Luni o interesantă acţiu
ne de anulare.

Reclamanţi au fost d-nii Leo- 
nida Arvanidi din Paris şi Ermil 
Glaser din Bucureşti, iar acţiu
nea purta contra deciziei ulti
mei adunări generale a acţio
narilor societăţii petrolifere 
„Prahova” din Capitală (bul. 
Carol), pe motiv că, de ani în
cheiaţi majoritatea acţiunilor 
fiind grupate în mâinile unei 
întreprinderi străine şi ale pre- 
puşilor acesteia, veniturile toate 
sunt camuflate sub formă de 
amortizări excesive şi nesincere, 
şi rotunjiri de creanţă, astfel că 
acţionarii n’au mai apucat să 
încaseze nici o centimă în con
tul dividendelor.

Judecata s’a amânat la 17 Ia
nuarie.

M o a ş ă  c r i m i n a l ă

Camera de punere sub acuza
re a Curţii de apel din Bucu
reşti a judecat Luni opoziţia fă
cută de moaşa Elisabeta Cons- 
tantinescu contra jurnalului 
tribunalului local prin care i s’a 
confirmat mandatul de arestare 
emis Impotrivă-i de d. jude ins
tructor al cab. 2 pentru crimă 
de provocare de, avort mortal.

Camera de acuzare l-a res
pins opoziţia.

D i v e r s e

Curtea de apel, s. HI, urma să 
judece Luni procesul agitaţiilor 
comuniste — asmuţite contra 
liniştei publice — în care sunt 
implicaţi lotaşii lui Gustav Ar
nold.

Din cauze procedurale însă 
procesul s’a amânat la 11 crt.

— D. judţe instr. Oprescu a a- 
restat Luni pe plut. pensionar 
C. Negoescu din corn. Principele 
Mihai, autorul crimei pasionale 
din prel. Baicului.

Preţul abonamentului la 
ziarul UNIVERSUL este: 

Lei 750 pe un an
" 380 pe 6 luni
„ 200 pe 3 luni
«. 80 pe 1 lună

Abonamente se lîac
la 1 şi 16 ale fiecărei luni
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C ontinuăm  publicarea adezi un ilo r p r im i te :

A sociaţia genera lă
M u lt s tim a te  D om nu le  

S te lia n  Popeşcu,
N u  a  tre cu t încă  anu l, de câ n d  

ţa r a  în treagă  în tr 'u n  s in g u r  
g â n d  şi în tr 'o  sin g u ră  s im ţire  
a re a c ţio n a t cu  to a tă  h o tă rîrea  
f a ţă  de p ropaganda  rev iz io n istă  
a  d u şm a n ilo r  n e îm p ă c a ţi ai h o 
ta re lo r  ţă rii. R ă sp u n su l a fo s t  
a tâ t  de ca tegoric  şi a tâ t  de 
dârz, în c â t se p u te a  crede  în  
lin iş tirea  tu rb u ră rilo r  o rd ine i \ 
in te rn a ţio n a le , p e n tru  m u ltă  
vrem e. A m  fo s t  p rea  o p tim iş ti. 
A c ţiu n ea  d u şm a n ilo r  a c o n ti
n u a t fă ră  a s tâ m p ă r  şi roadele  
a ceste i a c ţiu n i p e r s is te n te  de  
in d u cere  în  eroare a op in ie i p u 
b lice d in  unele  ţă r i p u te rn ic e , se 
p o t c o n s ta ta  d in  nou .

D eci, ce  s'a fă c u t  n u  a ju n g e , 
e nevo ie  de o c o n tra a c ţiu n e  or
g a n iza tă  şi p e r m a n e n tă . T rebue  
să  d e m o n s tră m  z i de  zi şi p re 
tu t in d e n i  în  lu m ea  m are  s f in ţe 
n ia  şi te m e in ic ia  d rep tu rilo r  
n o a stre  im p re sc r ip tib ile ; tr e 
bue să  fa c e m  să  se ş tie  că în treg

F edera ţia  genera lă
r  D o m nu le  D irector,

La apelul d-voastră . „Fede
ra ţia  gen era lă  a d em o b iliza ţi
lor“ răspunde cu to a tă  însu fle
ţire a  la  m obilizarea conştiin ţei 
naţionale  cu care s ’a u  solidari
z a t toa te  sufletele rom âneşti 
p en tru  a p ă ra re a  tra ta te lo r  de 
pace, g a ran te  ale d rep turilo r 
istorice şi suveran itâ ţe i noastre  I 
naţiona le  şi a -ş i a firm a crezul *

Grănicerii
D -lui STELIAN POPESCU, di

rectoru l ziarulu i „Universul-', 
Bucureşti.

I n  n u m e le  a  p e s te  140 m ii 
g ră n ic e r i  b ă n ă ţe n i ,  r id ic a ţi  
p r in  v o in ţa  R eg elu i n o s tru  
iu b it la  b a ta l io n  g ră n ic e re sc  
d e  g a rd ă  re g a lă , ş i pe c a re  a m  
c in s te a  s ă - i  re p re z in t,  ţ iu  să  
d e c la r  so lem n  c ă  a d e ră m  cu 
to t  e n tu z ia sm u l n o s tru  l a  L i-

a Românilor uniţi
n e a m u l ro m â n esc  e s te  ga.ta să 
apere p a tr im o n iu l său  n a ţio n a l  
p â n ă  la  u lt im a  p ic ă tu ră  de 
sânge, C eeace vo m  o p u n e  în să  
p e s te  g ra n iţă , treb u e  să  fie  c o n 
f ir m a t  p r in  ce vo m  fa c e  a c a s ă !

In im o su l ş i  p o tr io tic u l Dv. 
a p e l p e n t r u  în f i in ţ a r e a  L ig ii 
a n t ire v iz io n is te  iz v o ră ş te  dec i 
d in t r ’o n e c e s i ta te  n a ţ io n a lă  
d e  to ţ i  s im ţită .

De a c e e a  a d e r  d in  to a tă  i-  
n im a  la  în f i in ţa r e a  L ig ii a n 
tire v iz io n is te . F a c  a c e a s tă  d e 
c la r a ţ ie  de a d e z iu n e  a t â t  p e r 
so n a l c â t  ş i  în  c a l i ta te  d e  
p re ş e d in te  a l  A so c ia ţie i g e -  i 
n e ra le  a  ro m â n i ţo r  u n iţi .

P rim iţi. D om nule S telian  Po
pescu, în c re d in ţa re a  celor mai 
ales'-' sen tim ente.

V A LERIU  P O P  
fost m in is tru  al ju s t i
ţiei, preşedintele Asocia
ţie i generale a R om â

n ilo r un iţi
Cluj, la  1 Dec. 1933.

a dem obilizaţilor
ei care se con fundă cu acei a l 
tu tu ro r  rom ânilor liberaţi p rin  
je rtfe le  lor de sânge şi cari nu 
vor m ai p rim i in  vacii vecilor, 
u rg ia  robiei.

„F edera ţia  g enera lă  a d em o 
b iliza ţilo r ',  îm p ă r tă şe ş te  in to 
tu l constitu irea  ..Ltgel a n ti- r e -  
v iz io n is te  ro m â n ă “.

P. P reşed in te, I. B rezo ianu , 
S ecre tar general, M iha il C ris- 

tescu ,

bănăţeni
ga a n t ire v iz io n is tă , f i in d  g a ta  Í 
în  o rice  c lip ă  a  a d u c e  to a te  i 
sa c r if ic ii le  p e n t ru  R ege, C re - | 
d in ţa ,  N a ţiu n e  şi p e n t ru  a p ă -  | 
r a r e a  in te g r i tă ţ i i  P a tr ie i  n o a 
s tr e  m ă r i tă  p r in  v o in ţa  si 
j e r t f a  n e a m u lu i ro m â n e sc  şi 
c o n s f in ţ i tă  de D u m n ez eu l m o 
şilo r ş i s tră m o ş ilo r  n o ş tr i .  

P reo t Coriolan B uracu 
Preşed. C om unită ţii g ră n i

ce reşti d in  C aransebeş

Astra Basarabiei
D -lui STELIAN POPESCU, „U- 

n iversul“, Bucureşti.
Chişinău, 4 Dec. 

A sociaţiunea „A stra B asara
biei", să rbă to rind  îm plin irea a  
15 an i dela u n irea  Ardealului, 
în  num ele num eroasei asisten ţe

afirm ă n ec lin tita  h o tă rîre  a  a- 
p ă ră rii actualelor h o ta re  ad e 
râ n d  necond iţionat la  ac ţiunea  
Ligii an tirevizioniste în tem e ia 
tă  de d-v., ne în frica tu l stegar al 
rom ânism ului activ  şi conştient.

P reşedinte, Ion  Pelivan.

Ofiţerii inferiori pensionari
Dom nule director,

La apelul d-voastră , ofiţerii 
inferiori pensionari răsp u n d  cu 
d rag  şi ou to t suifletul lor şi cer 
înscrierea in  liga an ti-rev izio- 
n istă .

O fiţerii pensionari răspund  
ungurilo r revizionişti 

Noi vrem  pace, d ar nu  n e  te 
m em  de război.

Deleg, com it. ofiţ. inf. pens. 
Căp. pens. A ninoşanu N -lae

Federaţia funcţionarilor particulari
D om nule  d irector,

F edera ţia  asocia ţiilor p ro fe 
siona le  de fu n c ţio n a r i p a r tic u 
lari d in  R o m â n ia  cu to a te  or
g a n iza ţiile  şi sec ţiile  d in  ţară , 
a filia te  ei se  asociază d in  to a tă  
in im a  la p a tr io tic a  şi ro m â n ea 
sca dvs. in iţ ia tiv ă  a în fi in ţă r i i  
„Ligii a n tirev iz io n is te“.

A se  vorb i a s tă z i de  re v izu i
rea  tra ta te lo r  e s te  o n eb u n ie  la 
care n ici u n  popor c iv iliza t şi 
n ic i o m in te  să n ă to a să  n u  se va  
ralia .

S a cr ific iu l de sânge al m a r 
tir ilo r  N ea m u lu i ro m â n esc  cari 
au că zu t in  m are le  războ i a

p e c e tlu it p e n tru  to td e a u n a  m a 
rea  U nirea a ro m â n ilo r  şi rea -  
lip irea  p ro v in c iilo r  ro m â n eş ti la
p a tr ia  m a m ă .

Noi, fu n c ţio n a r ii p articu la ri, 
cari n e -a m  d a t tr ib u tu l de  sâ n 
ge fă ră  şovăire, ne  în sc r ie m  cu  
to ţi i  p â n ă  la  unu l. în  L iga  a n 
tirev iz io n is tă , în f i in ţa tă  de  m a 
rele ro m â n  şi n a ţio n a lis t d. 
S te lia n  P opescu, d irec to ru l m a 
re lu i z ia r  „U niversul“ ş i- l  a si
g u ră m  că n u  vo m  d esarm a  
p â n ă  câ n d  tr u f ia  m a g h ia ră , 
să lb a tică  ş i agresivă  n u  va  f i  
în fr â n tă .

Preşed in te, Al. I lia d  R o m â n u l  
S ecre tar g -ra l, Al. C. M arin

S o c ie ta tea  M ărăşeşti a fo ştilo r lup tă to ri, invalizi, 
văduve, orfani, vo lun tari, c e rc e ta ş i şi surori de 

c a rita te  din cam paniile  1 9 1 3 -1 6 -1 9
r D om nu le  D irector,

Societatea „M ărăşeşti" a  foş
tilo r lu p tă to ri d in  război, la a -  
pelul d-n iei voastre , ad resa t 
poporului rom ânesc p r in  m arele 
şi p a trio ticu l ziar „U niversul“, 
înţelegem  să răspundem , con
form  sen tim entelor adânc p a 
trio tice ale m em brilor cari com 
p u n  societatea „M ărăşeşti“, cu 
cea m ai m are h o tă rîre  la fo r
m area  „Ligei an tirevizioniste 
rom âne", pen truca, s trâ n s  u n iţi j 
in  ju ru l steagulu i r id ic a t de j 
d-nia- voastră , să  a ră tă m  po
poarelor prietene, ca şi in am i- I 
cilor noştri, că, deşi în su fle ţiţi 
de cel m ai p ro fund  s im ţăm ân t 
pacific, ne vom ap ă ra , de va 
fi nevoie, p â n ă  la  u ltim a en e r
gie, in te g rita tea  pa trie i noastre , 
în tre g ită  cu sângele moşilor, 
străm oşilo r şi a  celor 800.000 de 
eroi.

F elic itându-vă p en tru  p a tr io 
tic a  d -n ie i voastre in iţia tivă.

p rim iţi a s ig u ra rea  celor m ai 
distinse sen tim en te,

P reşed in te  activ,
I. S im io n escu

S ecre tar general,
Al. Gr. S tu p ă n e sc u  
27 N oem brie  1933

„EXPRESUL"
Soc. de  a ju to r  m u tu a l şi la eşi-  
rea  la  pen sie  a fu n c ţio n a r ilo r  

C. F. R .
D o m n u le  D irector,

L uând  cu n o ştin ţă  de frum osul 
gest p a trio tic  al m arelu i si r ă s 
pând itu lu i ziar „UNIVERSUL" 
p en tru  în f iin ţa re a  Ligei A nti
revizioniste co n tra  vrăşm aşilor 
N eam ului Rom ânesc care p â n 
desc d es trăm area  a’eestui S tat.

Socie tatea „Expresul" a  func. 
C.F.R. de to a te  categoriile cu 
u n  n u m ăr de 64 filiale în  to t 
cuprinsu l R om âniei-M ari, a -  
vând  peste  12.000 m em bri, se 
înscrie şi ia  p a tre  la  acest m are 
a c t  p e n tru  a  în frân g e  ideile 
u rm ărite  de că tre  cotropitorii 
neam ulu i nostru.

P reşedinte, G h. Ionescu  
S ecre tar, A n. I lera
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Subsemnatul_ _ _
de profesiune  _ _ _
cu domiciliul in ...

ader la principiile şi scopurile Ligii antirevizioni
ste şi rog să fiu înscris printre membrii ei.

Sémnatura,
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Rugăm a completa acest buletin cât mai citeţ, a-1 de 

t a ş a  şi a-1 trimite la ziarul „Universul“ cu menţiunea:
pentru „LI GA A N T I R E V I Z I O N I S T Ă “

d p i  „Grupării femeilor române"
— ■ »«S O :

Şedinţa de după amiază
Braşov, 4 Dec.

D -n a  ALEXANDRINA CAN- 
TACUZINO ş i-a  co n tin u a t dis
cursul a s t f e l :

Ne trebue gospodina, care gos
podărind  căm inul, să  ştie  să 
gospodărească ţa ra  crescând fe
ciori de je r tfă  pe a lta ru l patriei.

Vrem o disciplină ascetică, 
care pornind din fam ilie să se 
S trângă in  În treaga  a lcă tu ire  a  
societăţii rom âneşti. în ţe legem  
ca naţionalism ul nostru  să fie 
spre valorificarea ca lită ţilo r 
specifice, iar nu  spre exp loata
rea  slăbiciunilor noastre .

N aţionalism ul nostru  este cu
cernic. II sim ţim  pulsând  de 
departe. N aţionalism ul nostru  
nu  este in to leran t, el în să  nu  
cunoaşte la ş ita tea  sub nici o 
form ă. Vrem conlucrare cu to 
ţii, d a r înţelegem  ca noi cei 
băştinaşi, Isvoriţi d in  aces t p ă 
m ân t, să-l s tăp ân im  netu i’DU- 
ra ţ i  şi ca to ţi copiii no ştri să 
aibe loc de fru n te  în  to a te  ad 
m in istraţiile  acestei ţă ri. Toate 
aceste tran sfo rm ări le dorim  pe 
calea unei bune în ţe legeri în 
tre  to ţi factorii d irigu ito ri ai 
ţâ rii. Nu se poate să m ergem  
Înain te cu un  a p a ra t a t â t  de 
costisitor, cu un  S enat în  p lină 
som nolenţă, care este a n tic a 
m era Cam erei, şi unde un  n u 
m ăr aşa  de în sem n a t de sen a
to ri încasează ven itu ri ce ar fi 
bine venite p en tru  reo rgan iza
rea a rm ate i şi a serviciului sa 
n ita r . Nu se m ai poate conce
pe o C am eră cu u n  n u m ăr aşa  
de m are de dep u ta ţi aleşi a i 
cluburilor, p en tru  care ţa ra  
p lă teşte  sum e foarte  m ari.

I n t r ’un av â n t de cum inţenie 
patrio tică , să  chibzuim  câ t este 
tim p, la  reform ele esenţiale de 
în tă r ire a  v ieţii de s ta t. Trebue 
să form ăm  o ideologie care să 
dea loc de f ru n te  elem entelor 
sănătoase, obligându-le pen tru  
v iitorul lor, a nu  se sp rijin i pe 
bugetul statu lu i. Să nu  ni se 
spună că este prim ejdios a face 
asem enea încercări, ad ev ăra ta  
prim ejdie vine din fap tu l că nu  
se m ai pot cu rm a m etode ce 
a tin g  forţele vitale ale naţiun ii. 
P regătirea  p en tru  asem enea 
tran sfo rm ări trebue făc u tă  toc
m ai sub auspiciile unor oam eni 
încerca ţi şi iub ito ri de ţa ră . Ei 
să deschidă drum ul m arilo r 
p refaceri şi să n u  lase ca ţa ra  
singură să -şi croiască drum uri

noui p rin  f ră m â n tă r i  pericu
loase.

In  chestiunea d rep tu lu i de 
vot a l fem eilor au  vorbit şi 
d-nele Sofia M eteş şi Lucia dr. 
S tinghe, care au su sţinu t două 
rapoarte  docum entate şi cari 
au făcu t im presie in  rândurile  
congresistelor.

S’a  d a t cu v ân tu l apoi d-nei 
A lexandrescu, care a făcu t 0 
expunere asu p ra  celor desbătu- 
te in  congresul in te rn a ţio n a l al 
femeilor, la  Chicago, la care 
d -sa  a  p a rtic ip a t ca delegată a 
Rom âniei.

D-sa a a ră ta t  că în  acest 
congres, tim p  de 6 zile, s’au 
desbătu t problem e varia te  din 
p u n ct de vedere naţional, po
litic şi social. Astfel au f o s t : 
secu rita tea  p rin  m uncă, prin  
pu te rea  de cum părare  îm potriva 
forţelor destructive, prin  gu
v ern ăm ân t, o po rtun ita te  prin 
educaţie, o po rtun ita te  p rin  
tim p  liber, etc. F iecare d in  a- 
ceste chestiun i au  fost a n a li
zate în  p a tru  conferin ţe susţi
n u te  de cele m a i au torizate re
p rezen tan te  ale elem entului fe- 
m enin. F oarte  an im a tă  a  fost 
şed in ţa in  care s’a  pus in  dis
cuţie tem a  „Securitate prin  
g u v ern ăm ân t“ , când  au fost 
expuse cu m u ltă  com petenţă 
teza com unistă , teza fascistă  şi 
teza dem ocrată.
■ C onferen ţia ra  expune congre- 

siştilor o serie de co n s ta tă ri fă 
cute cu prile ju l congresului de 
la  Chicago şi conchide că d a
to r ită  h o tă ririlo r lua te  la  acest 
congres fem inism ul se desăvâr
şeşte, şi p en tru  p rim a oară, o 
m işcare fem in istă  cu caracter 
universal, a reu ş it să Îmbine 
a t â t  de spon tan  şi generos sco
pul şl interesele fem inism ului 
cu m isiunea şi idealism ul fe
m in ită ţii.

BANCHETUL ŞI SERATA

P rim ăria  m unicipiului nostru  
a  oferit asea ră  un b an ch e t in  
saloanele cercului m ilitar, după 
care a u rm a t o se ra tă  d a tă  in 
onoarea congresistelor, sub 
p reşed in ţia  d -ne i şi d-lui gen. 
Florescu.

Cu aces t prilej s’a  execu tat 
şi un  bogat p rogram  m uzical, 
su s ţin u t de tâ n ă ru l A ndrei Râ- 
peanu  şi d - ra  Moga, elevi ai 
conservatoru lu i „A stra“ din lo
ca litate .

La ora 7 ju m ă ta te , d -n a  A- 
lexand rina  C antacuzino rid ică 
şed in ţa  m ulţum ind  congresiste . < 
lor p en tru  la rga  contribu ţie de- j 
pusă in  vederea rezolviril a tâ to r  I 
problem e in teresan te , care fo r
m ează p reocuparea p rincipală  a 
g rupării fem eelor rom âne.

BANCHETUL

In  saloanele Cercului militair 
a  fost un  banchet, o ferit con
gresistelor de filia la  Braşov a 
„G rupării fem eilor rom âne” .

A to a s ta t d -n a  SOFIA METEŞ 
am in tin d  clipele n eu ita te  d in a 
in tea  unirii, când  d -n a  A lexan
d rina  C antacuzino  a ş tiu t să  se 
apropie de su fle tu l ardelenilor, 
la  a linarea  su ferin ţe lo r că ro ra  
a  con tribu it in/tr’o la rg ă  m ăsură . ,

D -na CANTACUZINO răsp u n 
de in  cuvin te im presionante. 
D -sa a r a tă  fap te le  care  o lea- J 
gă, in că  d in  tim pul copilăriei, i 
de A rdeal şi spune că  a u rm ă 
r i t  cu m u lt in te res luptele fe
m eilor rom âne de aici, în  f ru n 
te  cu d is tin sa  prezidentâ, d -n a  
M aria B. Baiulescu, a  cărei a c 
ţiune şi a cărei figu ră  au fost 
înscrise pe vecie în  isto ria  ţârii. 
D acă in tre  „G ruparea  fem eilor 
rom âne" şi „R euniunea fem ei
lor rom âne d in  Ardeal" există 
unele deosebiri de m etodă, a -  
cestea nu  po t în tu n eca  figu ra 
m aréi lu p tă to a re  naţionaliste  
M aria B. Baiulescu, a  cărei au 
to rita te  răm ân e  în treag ă  şi n e 
con testa tă .

Vorbesc apoi d-nele A liistar- 
C hişinău şi dr. Alma M. Popo- I 
zici-Cluj, d upă  ca ri d -n a  I 

A lexandrina C antacuzino rid ică | 
p ah a ru l p en tru  p resă şi z iarişti 
m ulţum ind  „Universului", care 
a  d a t  un  la rg  concurs „G rupă
rii fem eilor rom âne", in  lu p ta  
ce o duce p en tru  binele general.

*
La ora 9 seara, a fost in  sala 

te a tru lu i „R eduta", un  concert 
sim fonic, d ir ija t de d. prof. 
C onstan tin  Bobescu. concert da t 
in  onoarea congresistelor.

— -------oxo —- ...—

Doleanţele
pensionarilor subofiţeri 

din Sibiu
Sibiu, 3 Decembrie

Ziua II
A tre ia  şed in ţă  a congresului 

s’a  deschis la o ra 10 jum „ in 
sa la Cam erei de com erţ. S ’au 
d iscu ta t o serie de chestiun i in 
te resan te. A prezidat d -n a  Ale
x an d rin a  C antacuzino, care a 
d a t cuvân tu l d-nei A lexandrina 
Floru.

D -sa a  su sţin u t u n  d e ta ila t

ra p o rt a su p ra  chestiun ilo r de 
educaţie.

D -ra  Silvia Slăvescu a  sus
ţ in u t teza a s u p r a : „Nouilor
concepţii in  educaţie şi in s
trucţie" .

*
Ş ed in ţa  a  fost suspendată  la  

o ra  1.

A patra şedinţă
Ş edin ţa a  4-a s’a deschis la 

o ra 4 d. a. A p rez id a t d-na A- 
lexandrina  Cantacuzino.

CINEMATOGRAFUL CA M IJ
LOC EDUCATIV SI RADIODI

FUZIUNEA

D -na MARGARETA ATANA-
SIU a vorbit despre .C inem a
tografu l ca mijloc educativ  şi 
radiodifuziunea". C inem atogra
ful şi radiodifuziunea, — spune 
d -sa  — su n t fa'etori v ita li şi o 
expresie a  v ieţii noastre  com 
plexe. Sub aspectu l religios, 
ştiin ţific  şi artistic , su n t m ijlo
cul cel m ai eficace şi rap id  în  
educaţia  m asselor. C inem ato
graful şi radiod ifuziunea po t fi 
fac to ri im p o rta n ţi de p ropagan 
dă, în  vederea educaţiei m ora
le a  m asselor şi educaţie i p a
cifiste. F ilm ul educativ  poate 
pune in  valoare gândirea, ş tiin 
ţa , a rta , în ţe legerea d in tre  po
poare.

Consiliul in te rn a ţio n a l al fe- 
meiior şi Societatea N aţiunilor 
au aco rda t cea m ai m are im 
p o rta n ţă  cinem atografului. Este 
nevoe de se lecţionarea film elor 
ca efectu l educaţiei m asselor 
să fie eficace.

Se va prezen ta  u rm ăto area  
m oţiune g u v e rn u lu i: 1) Cenzu
ra re a  film elor să fie m u lt m ai 
severă.

2) Să se in te rzică cu desăvâr
şire num erele de rev istă  la m a -  
tineuri.

3) Femeile să  fa'eă p a rte  din 
comisia de censură.

4) Să se facă  apel la  corpul 
didactic fem enin, p recum  şi la  
fem ei com petin te  cari, în  mod 
benevol, să controleze frecven
ta re a  şi a to m sfera  cinem ato
grafelor şi să  facă  rap o a rte  
săp tăm ânale  in s titu ţiilo r  în  
drept.

5) In terz icerea  afişa ju lu i sce
nelor obscene, dela in tra re a  ci
nem atografelor.

Ia  cuvân tu l apoi d -n a  CA- 
LIOPE DIMESCU vorbind des
p re  „Tribunalele de copii".

CERCETAREA PATERNI
TĂŢII

D-na av. IORDACHESCU vor
beşte despre „C ercetarea p a 
te rn ită ţii" . Codul no stru  civil 
cuprinde o serie de dispoziţiuni 
nedrep te, ca ri lezează interesele 
unor categorii de ce tă ţen i. D is- 
poziţiunile p riv itoare  la  orga
n izarea  fam iliei p lasează fem eia 
in  s ta re  de in fe rio rita te  fa ţă  de 
soţu l său.

_ De asemenea-, în  a fa ră  de că 
sătorie, fem eia şi a lă tu r i  de ea, 
Copilul, au de su fe rit depe u rm a 
vitregiei legii civile.

Este cazul p revăzu t de a rt. 
307, care in terzice m am ei de 
a -ş i cău ta  ta tă l  copilului.

Legea n u  perm ite  fem eii n e 
căsă to rite  legitim  să  a ra te  si să 
u rm ărească  pe ta tă l  copilului, 
spre a -1 obliga să  contribue, în  
lim ita  m ijloacelor, la educaţia 
şi creşterea  copilului său. Sub 
povara ruşin ii şi a  desnădejdei, 
fem eia su feră  consecinţele ne- 
prevederii sale.

C hestiunea copiilor p lăpânzi,
lăsaţi la voia Întâmplării, a fră

m â n ta t  om enirea secole dea- 
rân d u l şi ea şi-a  găsit deslega- 
rea  de m u ltă  vrem e in  quasi- 
u n an im ita te a  s ta te lo r civilizate. 
Spiritu l nou al revoluţiei f ra n 
ceze respinge odioasa concepţie 
ce predom ina om enirea in  p r i
v in ţa  copiilor n a tu ra li, care f ă 
cuse ca oam eni geniali, ca Bos- 
suet şi M ontesquieu să propo
văduiască, cum că pedepsirea 
pârinţiilor p rin  copii este o 
d rep ta te  divină.

Vechiul d rep t francez cu 
prinde îm potriva copiilor nele
gitim i num eroase sancţiun i de 
ordin  p rivat, prescrise de d rep
tu l canonic. C ătre sfârşitu l se
colului al 15-lea, s itu a ţia  copi
lului n a tu ra l s ’a îm b u n ă tă ţit 
p rin  d isp a riţia  incapacită ţii de 
ordin public.

In  ce priveşte stab ilirea p a 
te rn ită ţii na tu ra le , vechiul 
d rep t francez a adm is to td e au 
n a  recunoaşterea , ca cea mai 
p erfec tă  dovadă de p a te rn ita te . 
C ercetarea p a te rn ită ţii pe calea 
ju siţie i e ra  adm isă deasem eni, 
fă ră  n ic i-o  restric ţiune  incre- 
d in ţân d u -se  judecă to ru lu i cea 
m ai la rg ă  pu te re  de apreciere.

In  1556, H enric II  a d a t o o r
d o n an ţă  p rin  care fem eia era 
ob ligată să  declare m a g is tra tu 
lui num ele presupusului ta tă .

In  baza acestor d e c '/ a ţ i i ,  
presupusul ta tă  era obligat să 
se căsă to rească  cu acea femee, 
ori să  se spânzure.

D upă ce sch iţează  felul în  
care trebuesc a lcă tu ite  legiui
rile n o as tre  p en tru  recunoaşte
rea  p a te rn ită ţii, con feren ţia ra  
închee sp unând  câ G ruparea 
fem eilor rom âne, în  p e rm an en 
tă  p reocupare de s itu a ţia  fe 
m eii şi a  copilului, îşi face un 
p u n ct de onoare de â cere gu 
vernului, cu u ltim a nergie, să 
facă  cu u n  ceas m ai de vrem e 
rep a ra ţiu n e a  acestei ch in u ito a
re n ed rep tă ţi.

EDUCAŢIA MORALA ŞI SEXU
ALA A TINERETULUI

D -n a  dr. ALMA M. POPOVI- 
CIU desvaltă apoi in te resa n tu l 
ra p o r t tr a tâ n d  despre „Educa
ţ ia  m orală şi sexuală a tin e re 
tu lu i”.

D -sa  a r a tă  s ta re a  m orală şi 
s a n ita ră  în  care ne a flăm  sp u 
n ân d  că, cap ita lu l nostru  bio
logic cel m ai de preţ, tinerim ea, 
se sbate în tr ’un  im pas greu. 
Spre _a proceda cu folos in  a -  
ceastă  direcţie, trebue să cer
cetăm  cauzele desechilibrului 
m oral, in  care se găseşte tin e 
re tu l şi să  găsim  m ijloacele ne
cesare.

E nevoe abso lu tă de o colabo
ra re  a tre i fac to ri im p o rtan ţi şi • 
anum e : părin ţii, şcoala şi ine- , 
dicul. U n fac to r im p o rtan t p en - | 
tru  oţelierea organism ului tine- ! 
re tu lu i în  lu p ta  con tra  im ora
lită ţi i  şi co n tra  situaţie i este e- 
du ca ţia  fizică.

D -na  dr. Popoviciu. după ce 
relevă v ia ţa  exagerată  a tin e 
retu lu i, recom andă organizarea 
de conferin ţe igienice, ca a p ă 
ra re  m orală şi dem onstraţii in 
clinici şi muzee p en tru  tin e re 
tul de toate gradele.

O parte dintre pensionarii sub
ofiţeri din Sibiu sunt nemulţu
miţi de felul cum este condusă 
filiala Societăţii subofiţerilor 
pensionari.

In şedinţa ultimă s’a ridicat 
mai multe chestiuni, ce ar tre
bui să intereseze pe cei în 
drept. Din motive neînţelese d. 
Vrânceană preşedintele centra
lei Bucureşti n'a fost prezent 
la această şedin)ă.

Preşedintele filialei Sibiu, d. 
Dubenschi, din nenorocire, im 
minoritar, după ce aduce elogii 
preşedintelui Vrânceană comu
nică măsura comitetului filialei 
de a mări cotizaţiile lunare, o- 
bligând la pluta lor şi pe cei 
cari nu domiciliază în Sibiu. Pen
sionarii sunt nemulţumiţi de 
procedeul speculant al celor doi 
preşedinţi, cari, pentru deplasă
rile lor. pe lângă cotizaţii be
neficiază de sume grase de bani 
ce ie strâng dela membrii socie
tăţii.

Cotizaţiile strânse de centrala 
d-lui Vrânceanu se ridică ia 
circa 450.000 lei. fără să ştim în 
ce folos se strânge această cumS.

Un bun preşedinte, pentru de
plasările sale, n’ar trebui să re. 
curgă la alte sume de bani 
strânse de pe spinarea bieţilor 
pensionari, multumindu-se a su
porta cheltuielile din sumele co
tizate.

Deasemenea preşedintele Du
benschi are copilăroasa pretenti- 
une, ca pe drapelul românesc în 
perspectivă de înfăptuire din 
Siibseriptiune publică, să alătu. 
roze şi culorile drapelului să
sesc.

La această pretentiune se opun 
tofi subofiţerii pensionari ro
mâni. susţinând, ea d. Vrâncoa- 
nu să ne arate număi'ul acelor 
volutari saşi, cari au luptat pen. 
tru înfăptuirea României Mari, 
iair, dacă într’adevăr au Înotat, 
atunci ce rost au să pretindă un 
drept absolut nelogic şi ilegal ?

Saşii sunt protejaţi ca şi ro
mânii în toate drepturile lor.

Pensionarii subofiţeri se mai 
opun şi contra avantagiilor acor
date ajutorilor de sublocotenenţi, 
cari la pensionare primesc 20.000 
lei primă de echipare, pensie de 
sublocotenenţi, iar pe deasupra 
mai primesc 80.000 lei rentă. Ei 
sunt de părere sa li se taie a- 
cestora sau renta de 80.000 lei. 
sau prima de echipare, iar pen. 
sia de sublocotenent să se re
ducă la pensia de subofiţer, 
mai ales că unii dintre ei ocupă 
şi funcţiuni publice.

Se cere o urgentă anchetă din 
partea autorităţilor în drept 
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Eşuarea unui vapor 
grecesc

C onstan ţa . 4 Dec.
Posturile T. F. F. din locali

ta te  au  recep ţiona t as tăz i sem 
nale d isperate de S.O.S. tr a n s 
mise de pe vaporul „Agamé
in eon", sub pavilion grecesc.

Pe la o ra  10,30, vasul a Comu
n ic a t că a  eşua t pe un banc 
stâncos în  apropiere de capul 
„Caliacra". F u rtu n a  fiind în  
toiu, s itu a ţia  vasului e extrem  
de periculoasă.

în tre g u l echipaj a p ă ră s it v a 
sul, eşind la  uscat. C om andan
tu l te leg rafiază c i  a  răm as la 
bord.

In  a ju to ru l său  a plecat dela 
C onstan ţa  salvatorul K ing Lear.

Vasul eşuat are un to n a j de
4.000 tone. El venea spre Con
s ta n ţa  cu m ărfuri.

------- xXx-------

Singurul Remediu 
Dumnezeesc

Sciatica!
Chinurile SCIATICEI, u rm ă 

rile ei triste  (topiri de m uşchi 
Varice, etc.), cum şi LUMBAGO 
(radiculitele), Nevritele gene
rale, Reum atism ele capulu i şi 
articu lare , d ispar — se vindecă 
radical şi in  scu rtă  vreme, n u 
m ai cu tra tam e n tu l special şi 
sigur, p rin tr 'o  lungă experim en
tare.

al
Doctorului

Dumitru Grigoriu-Argeş
Vechiu m edic ş e f  de Spital.
Specializat la  olinicile din 

V iena-Paris-Leysin-B olonia.
BOLI INTERNE, ELECLTRO- i 

RADIOLOGIE - ORTOPEDIE. | 
S tab ilit definitiv  în  B ucureşti 

Str. E năch iţă  Văcărescu No. 3. 
C onsultaţii zile de lucru 10-12, 

4-7 p. m.
Telefon 3.89-67. 283

O CUTIE FRUMOASA
PENTRU

SĂPUNUL 01ldeDINTI
CURATĂ - ECONOMICĂ 
ELEGANTĂ - PRACTICĂ 

INUZABILĂ
Această nouă cutie brevetată 
este ultima creafiune Gibbs. Ea 
se fabrică în 6 culori şi permite 
întrebuinţarea săpunului de dinţi până la ultima bu* 
câţică fără de a strica peria de dinţi.

A / S A A A A A A A A A

•Expoziţia it Acuarelei
Aesther

Sir. P ia  Brâtfanu 12
(Parcul lo an id )

D eschisă p â n ă  la  20 Dec.
,  1 0 -1  şi 3 - 7 .
5 A A A A / W W W

V a p o r u l  „ALBA IULIA“
pleacă în ziua de 1 5  D ecem brie a.C. din

C on stanţa , pentru porturile :
I s t a m b u l — P ireu —M alta—N a p o ll-M a r-
s i i ia —B arcelona $1 A lger.
întoarcerea la Constanţa Intre 16—19 ia 
n u arie  Costul unui bilet redus pentru călăto
ria circulară este :
Clasa I cu cabină şi m asă Lei 13.932  
In clasa  III cu cabină şi m asă Lei 9360

In fo rm a ţiu n i la  D i r e c ţ i u n e a  S e r v i c i u l u i  M a r i t i m  
D o m ă n ,  B -dul E lisabeta, B ucureşti şi la  A g en ţiile  S.M.R.

MAGAZII  $1 LOCALURI INDUSTRIALE
dela 50 — 600 m. p. cu linie de garaj, apă, canal, etc.

de memmnr ia 
FabriceEe Române Unite la lea  13 Septembrie 143.

F i C O N T R A
bătăturilor

EDOL
1 întrunirea frontului 1
Asanarea urbană şi rurală

D um inică s’a  ţ in u t în  sala 
„T ransilvania" o În tru n ire  a 
fron tu lu i A sanarea u rb an ă  şi 
ru ra lă , sub p reşed in ţia  d-lu i N. 
C. Georgescu.-

D -sa deschizând în tru n ire a  
spune că ce tă ţen ii debitori se 
găsesc astăzi în tr ’o situa ţie  
grea, da t fiindcă se află  in  p re -  j 
ziua alegerilor, când a r  fi t r e 
bu it să form ăm  o m assă com 
p a c tă  p en tru  ca p rin  votul no 
s tru  să a ră tă m  partidelo r poli
tice şi guvernului, că debitorii 
rep rez in tă  o fo rţă  politică reală.

Exam inează m anifeste le p ro 
g ram  ale partidelo r de opoziţie 
şi a l guvernului, oprindu-se la 
tre i din ele care su n t m ai clare 
şi m ai bine in ten ţio n a te .

C ând e vorba de m an ifestu l 
partidu lu i n a ţio n a l-ţă răn esc , — 
p artid  m are cu tre i capete şi cu 
tre i program e — la guvern, cu 
program  reac ţio n a r căm ătăresc  
şi în  opoziţie cu altu l la rg  de
m ocrat, u ltradem ocrat, Acest 
p a rtid  a  s ta t  la  pu tere 5 a n i 
şi a fost incapabil să rezolve 
chestiunile economice, p en tru  
că e compus d in  oam eni cu in 
terese opuse in tereselor reale 
ale ţărei.

D .'m . WAGNER, unul d in tre  
in iţia to rii m işcărei ipotecaţilor 
şi datornicilor, anatem izează pe 
to ţi aceia cari au c ă u ta t să  p ro 
fite  de nenorocirea în  care se 
a flă  debitorii, p en tru  a-şi creia 
s itu a ţii politice.

D. N. NICULESCU vorbeşte 
despre ac tiv ita tea  câ to rva d in 
tre  foştii conducători.

D. IOACHIM IMBRIOANE, 
delegatul asociaţiilor de debi
to ri d in  B anat, declară că a 
lu a t p a rte  la  în tru n ire a  dela 
M arna, unde a co n s ta ta t cu 
foarte  m u lt reg re t că  acolo sub 
p re tex tu l ap ărăre i in tereselor 
debitorilor e ra  o ac ţiune po liti
că  deghizată.

T erm ină dec larând  că cerce
tâ n d  felul de a  lucra al o rgan i
zaţiilo r de debitori d in  cap ita la  
ţăre i, s ’a  convins că singu ra  or
gan izaţie  care este în  a fa ră  de 
politică e F ro n tu l a san a re a  u r 
b an ă  şi ru ra lă , la  care înţelege 
să  afilieze asociaţiunile de de
b ito ri d in  B anat, unde u n iţi cu 
to ţii lao laltă , vor lu p ta  p ân ă  
ce vor învinge.

D. GHEORGHE CRISTESCU 
descrie pe la rg  fazele p rin  care 
a trec u t m işcarea ipotecaţilor 
şi datornicilor, a ră tâ n d  cum  o 
parte  d in  cei aduşi în tre  ei 
i-a  înşe la t că u tâ n d  să  tra g ă  
p ro fitu ri politice d in  m işcarea 
debitorilor.

T erm ină ru gând  guvernul să 
dea m ai m u ltă  a ten ţie  poporu
lu i producător, care rep rez in tă  
97 la  su tă  d in  populaţie.

în tru n ire a  s ’a te rm in a t la  ora 
2 d. m„ an u n ţân d u -se  cea vii
toare p en tru  D um inică 10 De
cem brie a. c„ to t în  sa la  T ra n 
silvania din bu levardul Schitu  
M ăgureanu Nr. 6 .

------ IPX................

AL J L  a s  5L 3 T »  * e  
l â i e i i t a

„Z E P H I R“
şi econom ia num ai cu s o b a

cu încă lz irea  
co n tin u ă  de aer 

Kg. lemne încălzeşte 
o c a m e r a  norm ala 0F0

Dez.  S z á n t ó  & Fiu 
F a b r ic a  d e  r u lo u r i  ş i  s o b e  O ra d e a .

P ro sp e c te  g r a tu i t ! Depozit: Recom in, Bucureşti. 
Câmpineanu 9, C en tra la  T echnică, Smârdan 28,

Electrocutat
Iaşi, 4 Dec.

T ân ăru l G heorghe Popa, lu 
crând  la rep a ra rea  unu i fir e- 
leotric dela co fe tăria  „George" 
a fost electrocu ta t.

El a  în c e ta t d in  v iaţă.

----------X X X ---------

Accidentul de tren
din tunelul Palas

C o n sta n ţa , 4 D ecem brie
In  gura  tune lu lu i Palas, in 

tre  şine, a fost găsit azi d im i
n ea ţă , in  nesim ţire , m uncitoru l 
Vasile Pugas.

T ra n sp o rta t la  sp ita l el nu  
ş i-a  rev en it in  sim ţiri. V ictim a 
are la  cap şi pe corp lovituri.

Se presupune că a fost su r 
prins de tre n  şi lovit.

A APARUT

Universul copiilor 
şi al tineretului
In im a  şi m in tea  anim alelor,

după contele von Bülow.
S tră je ra  tro iţe i din drum , po

ezie de N. G bew ulescu.
O m ul-gorilă, povestire de a -  

ven tu ri ex trao rd inare , trad u ce
re d in  englezeşte.

T udorică şi A ndrei a re s ta ţi la  
New-York.

F a ta  de ’m p ă ra t în d u rera tă ,
poveste de C. V. Soare.

P ag in a  jocurilor: num ele des- 
legătorilor, ale p rem ian ţilo r şi 
al cam pionului pe 1932-1933.

Norocul lui Chariot, desene 
în  colori cu explicaţii în  versuri. 

P oşta  redacţiei, etc.
I lu s tra ţii de Pascal . 
Exem plarul, 5 lei.

Maladii secrete
O prejudecată pe care nu »vem 

destule cuvinte pentru a o combate 
este aceia de a considera ea „se
crete” maladiile oragnelor genjto- 
urlnare, a vecizei şi a anexelor sale.

Consecinţele funeste a acestei fal
şe pudori pentru individ cât şi pen
tru rasă, sunt incalculabile.

Cu toate acestea este nevoie de a 
acţiona repede PAGEOL cel mal 
puternic dintre antisepticele uri
nare, linişteşte suferinţele, opreşte 
scurgerile, calmează prostata 

PAGEOL procură o uşurare ime
diată şi constitue un tratam ent pe 
cât de energie pe atât de definitiv.

L> farmacii «I Drofuaril

PAGEOL
C itiţ i „Veselia“
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T E L E G R A M E  D I N  S T R Ă I N Ă T A T E
I t a l i a  n u  p ă r ă s e ş t e  S o c .  N a ţ i u n i l o r

Roma, 4  (R adio-C en
tr a l) . —  M inisterul de 
externe italian a autori
z a t  agenţia  „Internatio
nal N ew s Service“ , să  pu
blice că to a te  svonurile  
despre retragerea Italiei 
din S ocietatea  Naţiunilor

n’au nici o bază serioasă.
M arele sfa t fa sc is t  se  

va ocupa intr’adevăr cu  
atitudinea Italiei fa ţă  de 
Societatea  Naţiunilor, dar 
despre o retragere a Ita
liei nu poate fi vorba.

S ta tu tu l S oc .N aţiu n ilor  nu va  fi m od ifica t
Praga, 4 (Radio-Central).— 

In legătură cu ştirile despre o 
eventuală reorganizare a Soc. 
Naţiunilor, ziarul „Lidove No- 
viny“ anunţă din Geneva, că 
numeroşi jurişti internaţio
nali s’au ocupat de câtva 
timp cu propuneri, cari ar în
lătura pretinsele lipsuri ale 
instituţiei dela Geneva.

Profesorul Bourquin, dele
gatul belgian la Soc. Naţiuni
lor, şi-a exprimat înainte de 
plecarea d-lui Avenol Ia Ro
ma, unele păreri personale a- 
supra Soc. Naţiunilor şi din 
acest lucru s’au născut fel de 
fel de combinaţii asupra unui 
plan de reorganizare a Soc. 
Naţiunilor.

De atunci au început la 
Geneva discuţii asupra pre
tinsei necesităţi de a se mo
difica statutele Soc. Naţiu
nilor.

In cercurile bine informate 
din Geneva combinaţiile asu

pra reorganizării Soc. Naţiu
nilor sunt considerate ca pre
mature.

In situaţia de azi o reorga
nizare a Soc. Naţiunilor este 
tot aşa de periculoasă ca re
vizuirea tratatelor de pace.

Deoarece reorganizarea Soc. 
Naţiunilor ar urma să facili
teze revizuirea tratatelor de 
pace, statele cari ar fi lovite 
prin acest fapt în primul 
rând în interesele lor, vor lua 
fără îndoială măsurile res
pective, aşa cum s’a întâm
plat cu pactul celor patru 
puteri, spre a se asigura ca 
interesele lor să nu fie peri
clitate din cauza dorinţelor 
unor puteri prea pretenţioase.

Momentan, trebue să se aş
tepte rezultatul consfătuirilor 
d-lui Avenol la Londra, când 
se va afla exact şi punctul de 
vedere englez în această ches
tiune.

L i t v i n o v  l a  R o m a
<0>

—  I m p o r t a n ţ a  î n t r e v e d e r i l o r  c u  d .  M u s s o l i n i  —

Italia se opune Anschlussului
Viena, 4 (Rador). — Zia

rele de azi se ocupă pe larg 
de evenimentele din Spania 
şi de vizita d-lui Litvinov 
Ia Roma. Ele nu îac însă co
mentarii ci se mulţumesc 
să publice la loc de frunte 
telegramele din Roma şi 
Madrid.

Tot fără comentariu este 
publicată şi ştirea din Ro

ma, după care, din sursă 
autorizată s’ar fi comunicat 
că Italia se va opune în 
orice caz Anschlussului şi 
chiar numai unei discuţii 
asupra acestei chestiuni. 
Ştirea adaugă că astăzi ca 
şi în trecut, Italia este ferm 
hotărîtă să asigure indepen
denţa politică a Austriei.

Roma, 4 (Rador). — Ziarele co. 
mentează întrevederea care a 
fost eri, între d-nii Mussolini şi 
Litvinov.

Precizând eă întrevederea a 
durat o oră şi zece minute, zia
rele scrin că trebue să te mul
ţumeşti eu comunicatul oficial, 
destul de clar, fără să te dedai, 
astfel cum fac ziarele altor ţări, 
la un joc de pronosticuri mai 
mult sau mai puţin originale şi 
interpretări mai mult sau mai 
puţin prezumţioase.

întreaga presă subliniază fap. 
tul că întâlnirea dintre d-nii 
Mussolini şi Litvinov constitue o 
nouă contribuţie La acţiunea în
treprinsă pentru limpezirea ra. 
porturilor internaţionale şi prin 
urmare la cauza păcii.

Pe de altă parte se scoate în 
relief viul interes cu care gu
vernele străine şi opiniile publi
ce respective urmăresc întreve
derea dela Roma. Acest interes 
dovedeşte că se apreciază im
portanţa fiecărui act de politică 
externă al d-lui Mussolini şi că 
se atribue Uniunii Sovietice o 
importantă funcţiune internaţio
nală, funcţiune care i-a fost ne
gată multă vreme.

AUDIENŢA LA REGE
Roma, 4 (Rador). — D. Litvi

nov a fost primit într’o audienţă 
de Regele Victor Emmanuel al 
3-lea.

Roma, 4 (Rador). — Dnpă au
dienţa care a avut-o la rege şi 
care a durat dela 11 la 12, d. 
Litvinov a plecat cu automobilul 
în împrejurimile Romei, pentru

a vizita noul oraş Littoria, pre- | bunătăţire ale pământului, dela 
cum şi vastele lucrări de im- j Agropontin.

Scena audienţei lui Litvinov la rege
Paris, 4 (Prin radio). — „LTn- 

transigeant“ scrie astăzi: 
„Deschizând din limuzina am

basadei sovietice d. Litvinov a 
suit, astăzi, la ora 11, scările 
Quirinalului, însoţit de minis
trul Rusiei la Roma şi de o in»- 
punătoare suită. Introdus ime
diat într’o sală de lângă cabi
netul regelui, d. Litvinov a con
templat ou interes, bogatul mo

bilier al încăperii. Ce va fi gân
dit ministrul bolşevic respirând 
atmosfera Quirinalului? Ce va 
fi gândit Majetatea Sa, câteva 
minute după aceea, când revo
luţionarul se înclina în faţa sa? 
Pentru prima oară se aflau în 
faţă un revoluţionar şi un mo
narh prea catolic şi conservator 
al tradiţiei“.

Papa nu va primi pe Litvinov
Cetatea Vaticanului, 4 (Ra

dor). — Din cercurile bine in
formate ale Sfântului Scaun se 
desmint ştirile cari pretind că 
d. Lutivinov ar fi luat contact 
direct sau indirect cu repre. 
zentanţii Vaticanului, în cursul

vizitei la Roma.
Cât despre o eventuală au

dienţă a d-lui Litvinov la Pa
pa, o asemenea posibilitate a 
fost totdeauna considerată ca 
fantezistă şi absurdă.

Un ziar francez despre iniţiativele d-lui Mussolini
Paris, 4 (Rador). — „Journal 

des Debats“ publică astăzi sub 
sem nătura lui Pierre Bemus, un 
articol consacrat vizitei d-lui L it
vinov la Roma.

„Ar fi zadarnic, scrie Pierre 
Bemus, să se pretindă că a r  putea 
fi determ inat cu exactitate care 
este subiectul conversaţiilor dela 
Roma. Asupra acestor conversaţii 
nu  s‘au  dat până  acum decât in 
dicaţii sumare. Putem  fi totuş si
guri că ele vor purta  asupra tu tu 
ro r m arilor acţiuni internaţionale.

„Cum am  a ră ta t şi eri, chestiu
nile extrem orientale şi relaţiile 
încordate in tre Japonia şi Rusia 
Sovietică au  alcătu it unul din su
biectele convorbirilor dela Roma, 
dar ele nu  au fost totuş decât un 
element intr*un ansam blu mai 
v a s t

■ x o x ------

,,N'u ne vom înşela desigur, dacă 
vom spune că d. Mussolini încear
că o apropiere, in tr‘o oarecare m ă
sură, în tre Germania şi Soviete. 
Orientul apropiat şi Balcanii nu au 
fost deasemeni neglijaţi în conver
saţiile dela Roma.

„Tot ceeace întreprinde ac tua l
mente Ducele trebue să fie u rm ă
rit foarte de aproape.

„El caută să îndeplinească ope
ra ţii întinse, cari, în  am ănuntele 
lor, sunt uneori obscure şi p ri
mejdioase şi cari au drept scop 
esenţial — şi aceasta este limpede 
— de a da Italiei, care încearcă o 
mie de feluri de combinaţii, o s i
tuaţie cu to tu l specială.

„Este o partidă curioasă, care, 
aşa cum este jucată, nu este dealt
fel lipsită de riscuri şi chiar, s‘a r  
putea spune, plină de curse“.

0 moţiune a congresului

socialiştilor unificaţi francezi
Paris, 4 (Rador). — Congre

sul socialiştilor unificaţi a a- 
doptat, în unanimitate, o decla
raţie prin care partidul preci
zează că va sprijini orice sfor
ţare de disciplină colectivă a 
majorităţei de stânga, regru
pată pe baza unui program 
precis.

Declaraţia subliniază necesi
tatea unui guvern de salvare 
publică, amintind că obiectivul 
partidului rămâne ocuparea 
durabilă şi eficace a posturilor 
de comandă, pentru construirea 
unei noui ordine economice şi 
pentru a duce o politică inter
naţională, adaptată nevoilor 
momentului.

-xox-

D. d’O rm esso n  d e s p r e  p e r s p e c t iv e le  
unor n e g o c ie r i fr a n c o -g e r m a n e

' Geneva, 4 (Rador). — „Jour
nal de Geneve“ publică un ar
ticol semnat de d. Vladimir 
d’Ormesson, prin care autorul 
articolului socoteşte că pers
pectivele negocierilor franco- 
germane nu par să meargă 
prea departe, dacă se judecă 
bine situaţia.

Este imposibil, scrie d. d’Or
messon, de a concepe o apropi
ere în afară de cadrul Societă- 
ţei Naţiunilor şi fără celelalte 
puteri.'

Autorul articolului se arată 
convins asupra faptului, că ni

meni nu ar refuza să consimtă 
la o destindere franco-germa- 
nă, la conversaţii şi schimburi 
de vederi, sau la stabilirea u- 
nui modus vivendi onorabil in
tre Franţa şi Germania, aşa 
cum a fost preconizat Lie d. 
Boncour. Adevăratele probleme 
se pun pe planul internaţional, 
astfel că adevăratele soluţiuni 
nu pot fi decât tot in acelaş 
cadru. Pacea va fi o organiza
ţie colectivă, bazată pe o răs
pundere colectivă, sau nu va 
fi nimic din toate acestea, ter
mină articolul menţionat.

Rezultatul alegerilor de balotaj din Spania
-  S ituaţia  p artidelor in  noua Cameră —

r îO >

A p l i c a r e a  l e g i i
împotriva partidelor inamice in Cehoslovacia

tu r ţ it it ;  >—
cialişii germani şi naţionali- 
germani din districtul Karlsbad, 
au fost puşi sub supravegherea 
poliţiei.

Corespondenţa lor va putea 
fi cenzurată.

Ei sunt obligaţi să se prezinte 
de trei ori pe zi ia poliţie şi n’au 
voe să participe la vre-o întru-

Madrid, 4 (Rador). — Mi
nisterul de interne a comu
nicat rezultatul pentru 81 
din cele 95 mandate, câte 
au fost de ales la cel de al 
doilea tur de scrutin.

Partidele de dreapta au 
obţinut 23 mandate, centrul 
26, stânga cu extrema stân
gă 32 mandate, dintre care 
unul al comuniştilor şi 29 
al socialiştilor.

Deşi nu se cunosc încă 
rezultatele din 14 circum
scripţii, la alegerile pentru 
balotaj, se crede că situaţia 
partidelor, în urina alege
rilor de balotaj va fi urmă
toarea: partidele de dreapta 
vor avea 20? mandate (119 
centru şi 88 radicali); par
tidele de stânga vor avea 
150 de mandate, iar socia
liştii vor avea 116 mandate. 
Noua Cameră va avea ast
fel 4?3 de deputaji.

ATENTAT
Madrid, 4 (Rador). — Noap

tea trecută. două bombe au fă
cut explozie in faţa marilor ca
fenele ale oraşului, cauzând pa
gube materiale. Accidente de 
persoane nu sunt.

CIOCNIRI
Madrid, 4 (Radio-Central).— 

In mai multe localităţi s’au 
produs azi ciocniri între socia-

llşti ş4 radicali de dreapta.
La Baracaldo lângă Bilbao o 

persoană a fost ucisă, iar alte
le grav rănite in cursul unei 
astfel de ciocniri.

La Tarasa au fost arestaţi 61 
comunişti.

In Catalonia 25 birouri ale 
sindicatelor muncitoreşti au 
fost sigiflate de poliţie.

S e  v a  p r o d u c e  c r i z ă  d e  g u v e r n  ?

I n t r a r e a  i n  v i g o a r e

a pactelor de neagresiune dintre 
Rusia şi ţările  limitrofe

M oscova, 4  (Prin ra
d io ). —— A stăzi au intrat 
în vigoare pactele  de n e
agresiune, sem n ate  la  
Londra între Letonia şi 
Estonia de-o parte şi în 
tre U. R. S. S. şi Rom â
nia, Turcia şi A fganistan  
de altă  parte.

-------- xX x--------

Cum au fost scăpaţi 7 negri 

de pedeapsa cu moartea
! New-York, 4 (Rador-Central 

I. N. S.). — Din Dekatur se a- 
nunţă :

La redeschiderea procesului 
împotriva celor 7 negri, acuzaţi 
că ar fi necinstit două fete al
be, s'a produs azi un fapt sen
zaţional.

Una dintre fete a trimis tri. 
bunalului o scrisoare în care 
spune că afirmaţiile despre 
necinstirea ei şi a prietenei ei 
sunt inexacte.

Cealaltă fată a dat şi ea mai 
înainte o declaraţie similară.

In urma acestui fapt, acuza
rea nu mai are nici un argu
ment spre a cere condamnarea 
celor 7 negri la moarte.

-------- xX x--------

E x p o z i ţ i e  d e  v i t e ,  

c u  m u z i c ă

Plan germano-ungar
pentru  anexarea Austriei si Transilvaniei
Paris, 4  (R adio-C en

tr a l) . ---- „R epublique“
com entând într’un articol 
de fond cam pania revizio
nistă, dusă de contele B e
thlen în Anglia, spunei 
referindu-se şi la m işca
rea hitleristă  din Transil
vania şi Austria, că Un
garia şi Germania, de co 
mun acord, caută să rea
lizeze alipirea Transilva

niei la Ungaria şi alipirea  
Austriei la Germania.

In cazul acesta , d. M us
solini ar fi cel înşelat.

Micile problem e, Dal
m aţia şi Albania, nu tre- 
buesc să ascundă Italiei 
m arele pericol, ce s ’ar 
n aşte  pentru Italia prin 
închiderea drumului dela  
Praga la O desa, datorită  
Germaniei.

Catastrofă de aviaţie în Italia
Roma, 4 (Radio-Central).— pajului aerian au fost ucişi.

In apropiere de Parma s’a 
prăbuşit un hidroavion al va
sului de război „Zara“ şi a 
luat foc.

Toţi trei membri ai echi-

O a doua nenorocire s’a în
tâmplat în portul Livorno, 
unde s’a prăbuşit deaseme- 
nea un hidroavion militar.

Trei persoane au fost ucise.

Lege pentru intrarea străinilor
i n  G e r m a n i a

Berlin, 4 (Radio-Central). — 
După o informaţie particulară, 
ministrul de interne Frick a de- ] 
clarat că se va veni, curând, cu ' 
o lege asupra şederii străinilor 
în Germania.

Viză de intrare în Germania I 
se va acorda în special germa. >

nilor din alte state şi arienilor 
din rassa nordică.

Persoanele, cari nu sunt de 
origină ariană curată, nu vor 
primi viza decât în cazuri ex
cepţionale şi pentru un scurt 
timp.

Jap on ia  c o n s tr u e ş t e  torp iloare u şo a r e
Moscova, 4 (Prin radio). — 

Ţinută să urmeze prescripţiile 
tratatelor navale încă in vi
goare, Japonia se despăgubeşte 
prin construirea unor vase care 
vor produce surpriză chiar în 
rândul specialiştilor. Şantierele 
din Osaka vor începe în anul 
viitor construirea mai multor 
flotile de torpiloare uşoare, de

circa 500 tone deplasament, 
înarmate eu tunuri şi tuburi 
lans-torpile, vasele din această 
serie cu tonaj redus vor fi con
struite după modelul „torpilelor 
de buzunar“, cu alte cuvinte nu
mai din materiale tari şi umoare 
şi cu o utilizare a spaţiului dusă 
la maxim.

Madrid, 4 (Rador). — Cei cinci 
miniştri, cari reprezintă în gu
vern partidele republicane de 
stânga şi cari hotărîseră eri să 
demisioneze, nu şi-au pus deo
camdată planul în execuţie. Gra
vele turburări la care s’ar fi pu
tut aştepta guvernul cu prilejul 
alegerilor de cri ar fi putut, 
dacă se produceau, să facă pe 
reprezentanţii stângei să revină 
asupra hotărîrii lor. Or, în mo
mentul când ei luau acea hotă- 
rîre, guvernul, întrunit în con

siliu, după ce a ascultat expune
rea primului ministru, a decre
tat starea de alarmă pe tot te
ritoriul repubîiicei.

Faţă de ameninţarea mişcării 
extremiste, conducătorii partide
lor de stânga şi miniştrii cari re
prezintă aceste partide în gu
vern vor avea o nouă întrunire. 
Deocamdată ei vor aştepta pro
babil să se ţină un nou consiliu 
de miniştri pentru a-şi fixa defi
nitiv atitudinea. Consiliul se va 
ţine mâine.

S t a r e  d e  a l a r m ă  i n  t o a t ă  ţ a r a

Madrid, 4 (Rador). — D. A- 
velio, ministru de interne, a pri
mit astă-noapte la ora 1 şi 30 
pe ziarişti, cărora ie-a comu
nicat următoarele rezultate, de
ocamdată neoficiale, ale alege
rilor: centrul 207 mandate;
stânga 167; extrema stângă 93; 
în total 473 deputaţi.

D. Avelio a dat instrucţiuni 
pentru ca proclamarea defini
tivă şi oficială a rezultatelor a- 
legerilor să se facă cei mai târ
ziu Joi, dat fiind că deschide
rea parlamentului este fixată 
pentru Vineri.

Autorităţile au luat măsurile 
de precauţiune pe cari le impli
că declararea stării de r/vrmă 
în toată ţara. Guvernatorii pro
vinciilor au comunicat popu-

'■ — 1 O — — —

laţiei hotărîrile guvernului. Ne
gustorii de arme continuă să 
predea autorităţilor armele pe 
cari le posedă, fie în mod spon
tan, fie la cerere. Nu se semna
lează nici un incident. La ora 1 
şi 30 noaptea ministerul de in
terne a anunţat că atât la Ma
drid cât şi în provincie e liniş
te completă.

Starea de alarmă implică con
stituirea unor tribunale cu pro
cedură urgentă, care vor judeca 
imediat delictele contra ordinei 
sociale. Primul tribunal de acest 
fel a funcţionat la Madrid, spre 
a judeca procesul unui redactor 
dela un ziar extremist, autorul 
unui articol violent împotriva 
guvernului.

Budapesta, 4 (Radio-Central).
— Studenţii dela politehnică au 
decis să nu asiste azi la cursuri, 
dacă la acestea vor veni şi stu
denţi evrei.

Studenţii s’au dus la facul
tatea de filozofie, au pătruns în 
sălile de cursuri şi au cerut sus
pendarea cursurilor.

Rectorul a reuşit să convingă 
pe studenţi să părăsească facul

tatea.
Au mers apoi în faţa univer

sităţii, unde s’au produs cioc
niri cu poliţia. Şi în alte părţi 
ale oraşului s’au produs ciocniri 
între studenţi şi poliţişti.

Cursurile au fost suspendate 
până la 7 Decembrie.

La Debreţin s’au produs dea- 
semenea turburări.

În ce p e  v â n z a r e a  băuturilor a lc o o lic e
in  S tatele-U n ite

În trev ed erile  d-lui Dinu Brătsanu la  P aris

New-York, 4 (Radio-Central I. 
N. I.). — Ziua de mâine este pri. 
ma zi, de 1? ani încoace, când 
ee va putea vinde, fără nici o 
restricţie băuturi alcoolice.

19 state din 48 au renunţat la 
prohibiţie.

Aceste 19 state fiind cele mai 
mari din cele 48, jumătate d,n 
populaţia Stateior-Unite va pu
tea serba evenimentul de mâine.

La New-York se fac pregătiri 
febrile, întrucât se crede că mâi
ne se va înregistra un record de 
consum de alcool.

In faţa portului din New-York 
se află mari cantităţi de whishy, 
licheururi şi vin.
CUM VA FI ÎNMORMÂNTATA 

PROHIBIŢIA
New-York, 4 (Rador). — Plâ- 

cerea de a gusta băuturile al
coolice. va pierde farmecul la 
New-York şi in alte mari cen
tre. întru cât mâine ori cine 
va putea să bea orice băuturi 
spirtoase.

Restaurantele, berăriile, ho
telurile şi cafenelele din New- 
York fac mari pregătiri pentru 
mâine, pentru a înmormânta 
prohibiţia în sunetele orches
trelor şi a ovaţiona revenirea 
lui Bachus.

Paris, 4 (Radio-Central. — 
D. Dinu Brătianu, ministrul de 
finanţe român, a vizitat azi di
mineaţă pe d-nii Paul Bonnet, 
ministrul de finanţe francez şi 
Marchandeau, ministrul buge
tului.

Mâine, d. Paul Boncour, mi
nistrul de externe, va oferi în 
onoarea d-lui Dinu Brătianu un 
prânz, la care va fi invitat şi 
ministrul României la Paris.

D. Dinu Brătianu intenţio
nează să intre în legături cu 
numeroşi politiciani francezi.

In cursul zilelor următoare, 
d-sa va vizita pe d-nii Chau- 
temps, premierul francez, Sar- 
raut şi Pierre Cot.

Deăbia în ultimele zile ale 
şederii sale la Paris, d. Dinu

rcotc i.a va-jjuctx c octic >-
poartă diferite băuturi alcooli
ce, licheoruri şi vinuri renumite 
din Europa, sunt în apropierea 
coastelor Americei. La frontie
ra canadilană stau gata în
cărcate pentru a trece frontie
ra în Statele Unite, mai multe 
sute de autocamioane.

Autorităţile eliberează în 
grabă licenţele pentru vânza
rea spirtoaselor. Poliţia din 
New-York a anunţat că toţii 
cei care vor vinde produse al
coolice fără licenţă, vor fi a- 
mendaţi imediat.

--------xXx--------

Vizita Suveranilor bulgari
la Belgrad

Belgrad, 4 (Raciio-Central). 
— Perechea regală bulgară 
va sosi înainte de 14 Decem
brie la Belgrad, unde va ră
mâne câteva zile.

Regele şi regina Bulgariei 
vor fi însoţiţi de d. Muşanoff 
şi vor fi oaspeţii perechei re
gale iugoslave.

----------S.OX ........  ■*r -

Brătianu va lua contact cu po
sesorii de rente româneşti.

¥
Paris, 4 (RadorL — Agenţia 

,Havas“ comunică :
D. Georges Bonnet, ministrul 

finanţelor, a avut azi o între
vedere cu d. Dinu Brătianu, 
ministrul de finanţe al Româ
niei.

Cei doi miniştri de finanţe 
s‘au întreţinut asupra chestiu- 
nilor financiare franco-româ- 
ne, în special asupra negocie
rilor pe cari d. Brătianu le va 
relua cu reprezentanţii purtă
torilor francezi de titluri ale 
împrumuturilor româneşti.

D. Brătianu va avea probabil 
mâine o întrevedere cu d. 
Paul Boncour, ministrul de 
externe al Franţei.

In sta la rea  noului con siliu  d e s t a t
al cantonului Geneva

— Depunerea jurământului —
Geneva, 4 (Rador). — Noul 

consiliu de Stat al cantonului 
Geneva, compus în majoritate 
din socialişti, a depus azi dimi
neaţă jurământul în catedrala 
Sfântului Petru.

Rupând o veche tradiţie, ma
joritatea noului consiliu de Stat 
a hotărit că magistraţii nu vor 
mai merge în cortegiu dela pri
mărie la cadetrală pentru de
punerea jurământului, că ofi
ţerii nu vor mai asista în cor
pore la această ceremonie şi că

jurământul nu va mai fi depus 
pe biblie.

D. Nicole, preşedintele con
siliului de Stat şi şeful parti- 

I duliui socialist, a ţinut un dis
curs în care a subliniat că 
„partidul socialist genevez ia 
pentru prima oară in mâini răs
punderea conducerii Sfatului“. 
D-sa a adăugat că acest fapt 
este unic în Elveţia şi că Ge- 

’ neva este primul canton care 
j face această, experienţă.

Statele-Unite au acceptat 

rata oferită de Italia

W ashington, 4 (Radio- 
Central I. N. S.). — Statele- 
Unite au acceptat plata par
ţială de un milion dolari 
oferită de Italia în contul 
ratei de 2.133.000 dolari cu 
scadenţa la 15 Decembrie.

Londra, 4 (Rador). — La
Smitfield s’a deschis azi dimi
neaţă expoziţia anuală de vite 
grase.

Pe lângă interesul obişnuit, 
expoziţia din acest an prezintă 
şi un amănunt comic: organi
zatorii, observând în anii pre
cedenţi că animalele pierdeau 
din greutate din cauza enervării 
oe care le-o pricinuia agitaţia 
publicului şi sgomotul, s’au gân
dit să întrebuinţeze muzica pen
tru calmarea animalelor. In a- 
cest scop au fost instalate pu
ternice difuzoare in mai multe 
puncte ale expoziţiei. Efectul 
acestei măsuri nu se cunoaşte 
deocamdată.

-------- xX x--------

Comisariatul pentru ajutora

rea refugiaţilor din Germania
Geneva, 4 (Rador). — Prima 

şedinţă a consiliului de rdmi- 
ntetraţie al înaltului comisa
riat creat pentru ajutorarea 
refugiaţilor israeliţi sau de al
te naţionalităţi, din Germania, 
se va ţine Marţi la Lausanne, 
într’o sală a universităţii lo
cale.

Consiliul de administraţie va 
fi prezidat in mod permanent 
de lordul Cecil1., delegatul bri
tanic. El este alcătuit din de
legaţii a 15 state, cari au ade
rat până acum şi anume : Ar
gentina, Belgia, Spania, State
le-Unite, Franţa, Italia, Polo
nia, Brazilia, Marea Britarte, 
Uruguay, etc.

_____ xX x_____

PARTIDUL FASCIST ENGLEZ

Restabilirea unităţii
In conducerea bisericii evanghelice din Germania

Berlin, 4 (Rador). — Monse
niorul Mueller, episcopul su
prem al bisericii protestante 
unite din Germania, a renun
ţat la titlul său de protector al 
mişcării creştinilor germani.
Se ştie, că mişcarea creştinilor 

germani tinde să conformeze 
dogma protestantă la principii
le politice naţional-socialiste.

Odată cu gestul episcopului

Mueller, ministrul eclesiastic al 
bisericii protestante unite a 
promulgat o lege, care interzi
ce membrilor acestei biserici a- 
filierea la partide sau grupări 
de politică religioasă.

Serviciul de presă protestant 
declară că această lege este un 
pas hotăritor spre restabilirea 
unităţii în conducerea bisericii 
evanghelice a Reichului.

A rd erea  palatu lu i ju stiţ ie i din Istam bul
Istambul, 4 (Rador). — Un 

j violent incendiu a distrus a- 
1 proape in întregime palatul 
j de justiţie.
I Pagubele sunt evaluate la 
un milion lire sterline (circa 
600 milioane lei). Flăcările au 
distrus o jumătate de milion 
de documente, din care cau
ză, lucrările judiciare vor fi 
paralizate.

Incend'ul s’a declarat încă 
de aseară şi n’a putut fi po
tolit decât azi dimineaţă. Tot

-------- x x x --------

Suma primită de d. Hender

son dela Soc. Naţiunilor

Londra, 4 (Rador).—Sir John 
Simon, ministrul afacerilor 
străine, răspunzând la o între
bare, car.e i-a fost adresată de 
un deputat în şedinţa de azi a 
Camerei Comunelor, a declarat 
că d. Henderson, în calitatea sa 
de preşedinte al conferinţei de- 
zarmărei, a primit dela So
cietatea Naţiunilor suma totală 
de 71.945 franci elveţieni.

-------- x x  x--------

GRAV ACCIDENT DE AVIAŢIE
IN ANGLIA

timpul a domnit mare neli
nişte cu privire la biserica is
torică, Sfânta Sofia, actual
mente transformată în mos- 
cheie. In adevăr, scântei şi 
aşchii de lemn incandescente 
săreau până pe acoperişul bi
sericii, astfel că a fost nevoie 
de o muncă încordată pentru 
salvarea monumentului isto
ric.

Din arhivele palatului de 
justiţie n’a putut fi salvat 
nici un dosar.

Londra, 4 (Rador). — Două 
avioane militare s’au ciocnit 
din cauza ceţei, în apropiere de 
localitatea Pewsey. din ţinutul 
Wilthire.

Pilotul unui avion a fost car
bonizat, iar cel de al doilea, a 
încercat să se salveze cu para
şuta, însă paraşuta nu s’a des
chis, astfel că s’a zdrobit de 
pământ.

-XX*-

Londra, 4 (Rador). — „Sun
day Dispatch“ publică un inter
view cu sir Mosley, şeful par
tidului fascist englez.

In acest interview, sir Mosley 
anunţă că fasciştii britanici au 
hotărit să cucerească un număr 
ridicat de mandate parlamen
tare în viitoarele alegeri, în aşa 
fel încât să poată introduce re
gimul fascist în Marea Britanic, 
pe cale constituţională.

După datele publicate de zia
ristul care a luat interviewul lui 
sir Mosley, partidul fascist bri
tanic („British Union of Fas
ciste“) ar grupa un milion de 
membri înscrişi.

--------xX x--------

Accidentul de automobil

al a taşatu lu i m ilitar englez la 
Budapesta

Budapesta, 4 (Rador). — A- 
taşatul militar al Angliei la 
Budapesta, colonelul Mac Far- 
lano. mergând cu automobilul 
la Viena, în apropiere de Gőrr 
a suferit un grav accident.

Automobilul condus de colo
nelul Mac Farlane. în care se 
găsea şi soţia sa. la un viraj a 
lovit o piatră kilometrică, răs- 
turnându-se în şanţ. D-na Mac 
Farlane, deşi a fost aruncată la 
o mare distantă, a scăpat nea
tinsă. Colonelul insă a fost 
nrinx sub maşină, fiind grav 
rănit.

Un autobuz care face cursa 
între Budapesta şi Viena, a ri
dicat ne ataşa,tul militar al An
gliei. conducându-l la spitalul 
din Gőrr, unde s’a constatat câ 
el are 4 coaste rupte.

Chestiunea Sarre singurul punct de discordie
in tre Franţa şi G erm ania

—  Comentariile unui ziar german —

Berlin, 4 (Rador). — Co. 
mentând chestiunea terito. 
riuluî Saare, „Koelnische 
Volkszeitung“ scrie:

„Acei cari creiază compli. 
caţii în chestiunea amintită 
compromit pacea europeană. 
Pacea nu poate fi întemeiată 
decât pe drept şi niciodată 
drepturile Germaniei asupra 
acestui teritoriu n’au fost

mai puţin îndoielnice decât 
astăzi, când Saare trebuie să 
reintre la sânul patriei ma
me, cu sau fără plebiscit.

„Raporturile intre Franţa 
şi Germania vor fi complet 
limpezite, atunci când ches. 
tiunea Saare îşi va fi găsit 
soluţia şi anume singura so. 
luţie, care este conformă cu 
dreptul”.

P r o te s t  in C am era  c e h o s lo v a c ă ,
împotriva propagandei revizioniste maghiare

Praga, 4 (Radio-Central). — 
In cursul dezbaterilor bugetare 
dela Cameră, a luat cuvântul 
d. Ivanka, deputat national-de
mocrat. D-sa a vorbit despre 
campania revizionistă a conte
lui Bethlen în Anglia, campa
nie ce a numit-o „cea mai 
obraznică falsificare a adevăru
rilor istorice“.

D-sa şi-a exprimat mirarea, 
că contelui Bethlen nu-i este 
ruşine să se unească cil spionul 
Jehlicka. (N. R. Jehlicka este un 
renegat slovac, care s’a pus în 
serviciul ungurilor).

Oratorul a spus apoi:
„Revizionismul este o reven- 

j dicare a aristocraţiei maghiare, 
j în timp ce poporul maghiar 
j vrea să trăiască în pace cu ve- 
[ cinii săi.

Europa nu se va bate pentru 
I interesele Ungariei. Mica Inţe- 
j legere însă, trebue să aibe grije 
ca nimeni să nu fie greşit in
format prin propaganda ma
ghiară.

Noi nu vom ceda nici un pe
tec din teritoriul nostru.

Dacă Ungaria nu vrea să 
trăiască cu noi în relaţii ami-

cale, atunci nu ne va rămâne 
decât să organizăm astfel rela
ţiile noastre economice, încât 
să nu mai contăm pe Ungaria“. 

-------- XX x--------

Deputat, complice la aten

tatul contra d-lui Venizelos

Atena, 4 (Rador). — Minis
trul de justiţie a cerut Camerei 
ridicarea imunităţii parlamen
tare a deputatului Mavroma- 
chalis.

Deputatul Mavromachalis se 
află actualmente la Paris şi 
este inculpat de complicitate ■ 
în atentatul comis, astăvară, 
împotriva d-lui Venizelos şi a 
soţiei sale.

Se ştie, că din acest atentat, 
d. Venizelos a scăpat, din feri
cire, neatins. In schimb d na 
Venizelos a fost uşor rănită, 
trebuind să stea câtva timp în
tr’un sanatoriu.

-xXx-

-  D o m i c i l i i
Prag.a, 4 (Radio-Central). — « 

Noua lege împotriva partidelor ; ; 
inamice statului a fost aplicată ; 
azi pentru prima dată. j ]

Fostul fruntaş naţional-socia- j 
list german, învăţătorul Lan- j 
ghaus, care locueşte la Fischern, j 
lângă Karlsbad, a fost expulzat ' ( 
din districtul Karlsbad până la : i 
sfârşitul anului 1935. j i

Ceilalţi fruntaşi naţional-so-

A o i t a t i i  s t u d e n t e s t i  i n  U n g a r i a
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ULTIMA ORA
Presa engleză

împotriva agitaţiilor revizioniste
—1 Un articol semnificativ apărut in ,.Daily Express” —

Londra, 5 (Radar). — 
„Daily Express' publică un 

articol de fond subt titlul de 
„îngrijorări pentru Ungaria“, 
în care se ridică împotriva a- 
gitaţiei la care se dedau unii 
deputaţi englezi în favoarea 
revizuirii tratatului dela 
Trianon.

Ziarul serie :
„Cine alege pe deputaţii 

noştri ? Marea Britanic, ori 
Ungaria ? Unde este intere
sul lor, în Europa Centrală, 
ori in centrul Angliei? In 
Brandford, ori în Budapesta ?

„Un mare număr din a- 
ceşti deputaţi s'au întrunit 
la Camera Comunelor, în 
sala comitetului, pentru a 
asculta pe contele Bethlen, 
care expunea plângerile ma
ghiare.
1 „Este mai mult decât se

poate aştepta, într’o Cameră, 
unde nu se aude nici un tri
bun care să dea glas nemul
ţumirilor Britanici înfome
tate. I

„Ce avem noi cu Ungaria? 
Ea doreşte recâştigarea teri
toriilor pierdute. Doreşte re
vizuirea tratatului dela Tria
non.

„Dacă vom interveni în 
această chestiune, vom dă- 

I râma Cehoslovacia şi Iugo
slavia şi România.

„Ceva mai bun de făcut 
din partea deputaţilor englezi 
ar fi să se ocupe de tratatul 
dela Locarno, care ne priveşte 
şi pe noi. Şi ár trebui să stă
ruie a se da înapoi ţărănimii 
britanice, subt forma de lo
turi mici, pământul pe care 
această ţărănime l-a pier
dut“.

T r a f i c u l  r o m â n o - p o l o n o - l e v a n t i n
Direcţiunea serviciului comer

cial ofr., a hotărât să pună în 
aplicare de la 15 ort., suplimen
tul n  din tariful direct de 
mărfuri polono-român - levan
tin.

Acest tarif a fost aplicat de 
la 1 Aprilie 1932 şi priveşte tran
sporturile de mărfuri, în tran
zit prin România, cu destinaţia 
ţărilor din Levant.

Guvernul englez
şi proclamarea in dependenţei Irlandei

B A R C Ă  C U  P E S C A R I  R Ă S T U R N A T Ă  
D E  F U R T U N Ă  IN  D U N Ă R E

Londra, 4 (Rador). — Criza 
care domneşte in relaţiile dintre 
Anglia şi Irlanda pare să se a- 
propie de sfârşit. Membrii gu- 
vernului britanic s’au întrunit 
în consiliu de cabinet pentru a 
stabili atitudinea ce trebuie să 
fie luată în urma scrisorii d-lui 
de Valera, care pune precis în
trebarea dacă Statul liber irlan
dez poate să aleagă între repu
blica independentă şi imperiu, 
fără a-şi atrage măsuri de re
presalii.

Se presupune că guvernul bri
tanic, in răspunsul său, va con
testa. temeiul juridic al oricărei 
măsuri irlandeze cu tendinţe se- ‘ 
paratiste.

f Brăila, 5 Decembrie
Căpitănia şi poliţia portului 

au. fost înştiinţate că o neno
rocire s’a • Întâmplat pe Dunăre, 
la punctul Grâpeni, la câţiva 
km. de Brăila.

Din cauza furtunii care con
tinuă să bântuie şi a valurilor 
mari, a fost răsturnată o bar
că in care sé aflau 3 pescari: 
Marin Covanoiuc, Andrei Antim 
şl Alex. Bucov.

Din cauza uraganului puter
nic şi a gerului năpraznic, ca
re trecuse de 17 gr. sub zero, au 
găsit refugiu la coliba unui 
prieten al lor, de lângă Brăila.

Crezând că se pot întoarce la 
căminurjie lor din satul Gră- 
penl, cei 3 pescari au plecat de 
acolo cu barca. Pe. la mijlocul 
Dunării vântul a răsturnat bar

ca în care se aflau.
O luptă disperată s’a încins 

între aceştia şi valurile fluviu
lui.

Săteanul Grigore al Ioanei, 
care treicea Dunărea cu lotca, 
auzind ţipetele disperate şi a- 
j ungând la locui unde neferici
ţii se luptau ou moartea, a reu
şit să salve_ze pe Alex Bucov şi 
Andrei Antim.

Cel de-al treilea, Nislm Co
vanoiuc a scăpat înnot.

Dar, fiindcă a stat mult in 
apă, a degerat şi, în stare gra
vă a fost transportat la locuin
ţa lui Grigore al Ioanei, unde 1 
s’au dat Îngrijiri.

(Hainele nefericitului pescar 
au devenit un sloi de giaţă.

Nu se ştie dacă Nisim Covan- 
ciue va scăpa cu viaţă.

Londra, 5 (Ullstein). — Ultima 
notă a lui De Valera, în care 
acesta întreabă Anglia ce ati
tudine ar avea în cazul procla
mării independenţii Irlandei, a 
fost examinată în două şedinţe 
ale consiliului de miniştri en
glez.

Răspunsul guvernului englez 
a fost transmis la Londra înal
tului comisar al Irlandei, ur
mând ca acesta să-l transmită 
guvernului irlandez, la Dublin.

Ministrul dominionurilor, 
Thomas, se va pronunţa în a- 
ceastă chestiune în şedinţa de 
azi după amiază a Camerei Co
munelor. *

TEVFIK RUŞDI BEY
DESPRE REZUMTUL RECORD SALE VIZITE
Ankara, 5 (Rador). — Tevfik 

Ruşdi Bey a, făcut agenţiei te
legrafice turceşti următoarele 
declaraţii:

„Trecerea mea prin Atena 
mi-a îngăduit să constat din 
nou puternica amiciţie care lea
gă între ele cele două ţări.

Cu oamenii de stat greci am 
examinat situaţia generală 
balcanică şi mijloacele de a- 
sigurare a păcii.

La Belgrad am avut ferici
rea să fiu obiectul unei primiri 
excelente, care mi-a dovecLU 
puterea sforţărilor pacifice pe 
care le facem în comun şi a 
dost prilejul unei adevărate 
manifestaţii de prietenie între 
Turcia şi Iugoslavia.

Am examinat de asemenea 
chestiuni în legătură cu inte
resele celor două ţări şi cu pa
cea balcanică. Intre noi s‘a 
stabilit o perfectă înţelegere.

Din cabinetul d-lui Jeftici, 
ministrul de externe al Iugo

slaviei, am avut o convorbire 
telefonică cu d. Titulescu, la 
Bucureşti. In această convor
bire am afirmat din nou sen
timentele mele de prietenie şi 
am trimis salutări d-lui Duca, 
pe care îl cunoşteam mai di
nainte.

La Sofia am avut o scurtă 
întrevedere cu preşedintele 
consiliului, d. Muşanoff. I-am 
împărtăşit impresiile culese în 
cursul întâlnirilor pe cari le-am 
avut în ţările balcanice şi i-am 
spus că scopul urmărit de. po
litica noastră este de a întări 
relaţiile de bună vecinătate şt 
de a menţine cu Bulgaria, ca 
şi cu alte ţări, cele mai bune. 
raporturi de prietenie.

Am fost fericit de a asculta 
preţioasa declaraţie, făcută de 
eminentul prim ministru al 
Bulgariei, cu privire la priete
nia ce leagă cele două ţări şt 
la dorinţa Bulgariei de a trăi 
în înţelegere cu toţi vecinii'“.

Problema ţinutului Sarre
şi raporturile dintre Franţa şi Germania

—  O notă oficioasă germană —

ULTIME INFORMAŢII
*» - ••'•■' h'tfrw..I'

#  D. Gabriele Preziosi, mi
nistrul Italiei la Viefta, a a- 
vut durerea să piardă pe 
mama sa.

Ştirea a produs o impresie 
deosebită în toate cercurile 
dela noi, în care d. Gabriele 
■Preziosi a lăsat amintiri ne
şterse în timpul cât a repre
zentat Italia Ia Bucureşti.
'l : #  Luni d. a.' s’a întrunit la mi
nisterul ' de;- industrie, comisiu- 

: nea superioară a contingentă- 
rii importului.

S’a discutat situaţia mărfu
rilor, în vamă, pentru cari nu 

' s’au obţinut autprizaţiuni de 
import şi s’a hotăxît să se per
mită importul pentru cantită
ţile mici, urmând că pentru rest 
să se ia o hotărîre în viitoarea 
şedinţă, care se va ţine la mi
nisterul- de industrie, Joi, la ora 
5 d. a.

La ministerul de Industrie 
au continuat Luni d. a., auto pre
şedinţia d-lui Gh. Assan. sub
secretar de stat, tratativele co- 
misiunei româno-spaniole, în 
vederea incheerii unei noul con
venţii comerciale. Întrucât eri 
a expirat termenul. de valabili- 

. täte al veuhei convenţii comer
ciale — care a fost prelungită 
până la 4 Decembrie,—este pro
babil că se va acorda de gu
vernul spaniol o nouă prelun
gire de o lună.

#  D. general Uică, ministrul 
apărării naţionale, însoţit de 
d-nii general Butoianu, Inten
dant general Rădulescu şi ma
ior Bossie, a plecat aseară în 
Basarabia, spre a inspecta uni
tăţile mibtare din această re
giune.

#  D. dr. C. Al. Pândele, re- 
' ferent titular cl. II la Oficiul de
studii din min. finanţelor, a 
fost delegat ca şef al Oficiului 
de studii din min. finanţelor şi 
însărcinat cu conducerea admi
nistrativă a acelui oficiu.

#  Consiliul delegaţiilor tutu
ror centrelor studenţeşti a ho- 
iărît Ca congresul să se ţină la 
Chişinău.

Urmează ca această hotărîre 
să fie supusă aprobării guver
nului.

-#• Ministerul de finanţe co
munică următoarele :

Se aduce la cunoştinţa deţi
nătorilor de titluri dela rente
le externe române, că, în con
formitate cu acordul din 26 Oct. 
1933 încheiat la Paris cu pur
tătorii străini, cupoanele cu sca
denţa dela 1 Oct. 1933 şi până 
la.31 Martie 1934 se vor plăti cu 
25 la sută din valoarea înscrisă 
pe. cupon.

Cupoanele astfel plătite se 
vor restitui deţinătorilor, per
forate cu iniţialele Băncii Na
ţionale a României (B N.), ele 
rămânând valabile pentru res
tul de 75 la sută din valoarea 
înscrisă pe. cupon.

Cei cari au depus la Banca 
Naţională a României şi au. pri
mit 2 0  Ia :sută din valoarea lor, 
conform instrucţiunilor anteri
oare. sunt rugaţi a se prezenta 
Ia acea. bancă, pentru a primi 
diferenţa de 5 la sută şi pentru 
.a-şi- ridica.cupoanele perforate, 
conformi indieaţiunilor -de mai 
sus, în schimbul borderoului ce 
1  s’a eliberat cu ocazia plăţii de 
2 0  la sută.

Ministerul muncii a decis ca 
alegerile ce urinau să se facă azi 
Miercuri la colegiile farmăceuti. 
ce din ţara şă fie amânate la 30 
Ianuarie 1934.

#  Ministerul de finanţe a 
întocmit eri dimineaţă datele 
pentru plata salariilor şi pen
siilor, pe luna Decembrie.

Decretele vor fi trimise spre 
semnare la palatul regal, după 
care vor fi puse imediat in e- 
xecutare, astfel că toţi func
ţionarii şi pensionarii publici să 
poată primii salariile pe luna 
Decembrie, înainte de sărbăto
rile Crăciunului.

#  M. S. Regele a semnat de
cretul prin care universitatea 
din capitala Moldovei se va nu
mi pe viitor „Academia mihăi- 
leană din Iaşi".

Comisiunea de propuneri 
din ministeirul justiţiei, sub 
preşedinţia d-lui ministru Vic
tor Antonescu, a făcut eri pro
puneri pentru ocuparea celor 
două locuri vacante — de con
silieri — în consiliul legislativ.

Au, fost recomandaţi: d-nii
Jean Rădulescu, Gh. Vrăbiescu 
şi Anastasiiu, prim preşedintele 
Curţii ;de apel. Constanţa - (la 
secţia I) şi d-hii Mihail Eiies- 
cu, Nicolae Soîomon şi Bercea, 
pdim-preşeddntele Curţii de a- 
pel din Iaşi (la secţia II).

fk Ministerul muniţiilor şi 
armamentului a fost instalat 
definitiv in localul fostului co
mandant al vânătorilor de 
munte din str. General Bu dis- 
teanu (palatul fostului regent 
Buzdugan).

#  S’a acordat ordinul „Me
ritul. Cultural" în gradiul de 
cavaler cl. I, pentru „Artă, Mu
zică şi Teatru", d-lui Clemens 
Kraus®, directorul Operei din 
Vienia. . , ■

#  D. Gh. Gr. Carianofpol, 
portârel-şeif Ia trib. Caras, a fost 
mutat la trib. Arad, în locul 
d-lui Gheorigihe . D. Stoioeiscu, 
pus în disponibilitate.
. #  Angajarea cheltuelilor tu

turor ministerelor, regiilor pu
blice comerciale, Caselor auto
nome şi direcţiilor speciale cu 
bugete votate de Parlament, nu 
se va. putea face decât în urma 
vizei favorabile dată de o comi- 
şiuine oare va funcţiona în mod 
permanent pe. lângă min. de fi
nanţe, compusă din d-nii: Chr. 
Simionescu, secretar general al 
ministerului; M. Boambă, direc
torul contabilităţii; I. Brăniea- 
nu, directorul mişcării fondu
rilor şi inginer N. Costabbe, di
rectorul Oficiului central de 
licitaţii.

Din străinătate
#  Geneva, 4 (Rador). — D. 

Henderson, preşedintele confe
rinţei dezarmărei a plecat azil 
după amiază la Paris, de unde 
apoi va merge la Londra.

#  Paris, 5 (Rador). — D. 
Henderson, preşedintele confe
rinţei ■ dezarmării, a sosit aseară 
la' Paris, venind diela Geneva.

D-sa va vedea azi pe d.- Paul 
Boncour, ministrul afacerilor 
străine.

#  Belgrad, 5 (Rador). — Zia
rele anunţă că. în urma cererii 
guvernului iugoslav, guvernul 
francez a sporit contingentele 
de export ale articolelor iugo
slave în Franţa,

Berlin, 5 (Rador), — Buleti
nul oficios „Deutsche Diploma
tische Politische Korrespon
denz“ publică astăzi o notă în 
legătură cu recentele articole 
apărute în presa franceză in 
privinţa raporturilor cu Ger-, 
mania.

Nota se întreabă dacă nu 
ieste cumva vorba de o neînţele
gere. Astfel, chestiunea ţinutu
lui Sarre este piatra de încer
care a bunăvoinţei la normali
zarea raporturilor dintre Fran
ţa şi Germania.

Această problemă, — observă 
oficiosul german.— poate fi pri
vită în două chipuri, dintre cari 
unul ar însemna continuarea 
politicii preconizată la Versail
les de d. Tardieu. Germania s’ar 
vedea în acest caz ca şi mai 
înainte în prezenţa unei poli
tici care n’â renpnţ.gt să. în
străineze Rpicbiilui ţinuturi 
germane şi care nu va fi învăţat 
nimic din înfrângerile separa
tismului în alte teritorii. In a- 
cest caz, ţinutul Sarre ar conti
nua să joace rolul de măr al 
discordiei primejdioase între 
cele două ţări, când altfel ar 
putea deveni platforma pe ca
re sforţările celor două ţări de 
a ajunge la o destindere ar pu
tea să fie puse în practică fără 
nici o pierdere de prestigiu 
pentru Franţa.

Oficiosul german arată că nu 
e vorba să se apere drepturile 
şi libertăţile populaţiei din Sar
re contra Germaniei. Germania 
în această situaţie nu va avea 
decât să dea curs liber stăru
inţelor populaţiei din Sarre spre 
a stabili lămurit printr'un ple
biscit german în acest punct 
de frontieră franceză că locui
torii ţinutului Sarre sunt ger
mani. Reichul ar fi putut re
nunţa la acest triumf naţional, 
spre a sluji astfel cauza destin
derii. Dacă această posibilitate 
dispare, vinovată nu va fi Ger
mania, care în interesul bine 
înţeles european a voit să su
prime tensiunea ce domneşte în 
unul din locurile cele mai sen
sibile ale continentului.

• Londra, 5 -..(Rador)... <#-. Pro
blema ţinutului Sarre este co
mentată cu mult interes de zia
rele engleze. Unele ziare pledea
ză în favoarea grăbirii plebis
citului în această regiune. Deşi 
după statut plebiscitul ar tre
bui să se ţină în 1935. se subli
niază că ar fi nimerit să se facă 
consultarea populaţiei chiar în 
1934, fiindcă numai după rezol
varea acestei chestiuni s’ar pu
tea încerca o normalizare a re
laţiilor franco-germane.

Luptele civile din China
Nanking, 5 (Rador). — Un disj 

trăgător britanic şi o canonieră 
americană au şi sosit la Foo
chow spre a proteja la nevoe pe 
supuşii britanici şi americani.

Ministerul de externe chinez 
a sfătuit pe consulii străini să 
ceară conaţionalilor lor să eva
cueze zona periculoasă din pro
vincia Fukien, care s’a separat 
de guvernul din Nanking Ia

sfârşitul lunei Noembrie, sub 
comanda generalului Tsaitnig- 
kai, comandantul armatei a 
19-a.

Guvemuî din Nanking a şi 
ordonat bombardarea a patru 
oraşe din provincia Fukien,  ̂ în 
interiorul căreia, afară de câţi
va misionari, sunt foarte puţini 
străini.

Servicii aeriene regulate
peste Atlanticul de Nord

—  Se vor construi oce anodromuri plutitoare —

Washington, 5 (Rador). — 
Ziarele anunţă că este posibil 
ca foarte curând durata unei 
călătorii între Europa şi Sta
tele Unite să fie redusă la două 
zile, graţie construirii unor „o- 
ceanoăromuri“ plutitoare, care 
vor permite înfiinţarea de ser
vicii aeriene comerciale regu
late peste Atlanticul de Nord.

Toate dificultMilc tehnice 
j i u  fast .înlăturate- şi-iacum se 
examinează aspectele juridice 
ale problemei:

Este probabil că insulele plu
titoare var fi construite cu 
participarea financiară a tutu
ror ţărilor cari doresc stabili
rea unui serviciu transatlantic 
aerian sub culorile lor naţiona
le. Acestea ar fi probabil Statele

Unite. Franţa, Anglia, Spania, 
Italia, Germania, Suedia şi 
Norvegia .

Toate naţiunile cari vor con
tribui la construirea insulelor 
vor fi coproprietare pe ele, iar 
numărul lor mare va fi o ga
ranţie că „oceanodromurile“ 
nu vor fi întrebuinţate în sco
puri militare.

Acest proect ar avea toate 
şaniele dc reuşită dacă, după 
' Washington síár“, Japonia nu 
s’ar Opune la construiréainsu- 
lelor plutitoare. Această opu
nere a Japoniei sileşte visă 
Statele-Unite să lucreze cu ex
tremă produenţă, spre a nu 
complica şi mai mult situaţia 
destul de încordată din Pacific.

Navigaţia pe Dunăre
o f i c i a l  î n c h i s ă

Galaţi, 5 Decembrie
Căpitănia portului a înştiin

ţat agenţiile de vapoare şi ar
matorii, că pe ziua de 6  De
cembrie navigaţia pe Dunăre e 
declarată închisă şi în conse
cinţă ea se face pe cont propriu 
până la îngheţul complet al Du
nării.

S’au luat măsuri pentru ridi
carea pontoanelor şi ducerea lor 
la iernat.

--------- xox------ -

IARĂŞI FURTUNĂ MARE 

PE DUNĂRE

— ŞLEPURI SI VASE TRIMISE 
LA IERNAT —

Galaţi, 5 Decembrie
De azi dimineaţă esté mare 

furtună pe Dunăre.
Navigaţia se face cu multă 

greutate.
Numeroase şlepuri s’au refu

giat atât la gura Prutului, cât 
şi în diferite puncte ale Du
nării.

Termometrul a notat astăzi 
7 grade sub zero, şi la ora 1 
d. a., 4 gTade.

----------xox---- ------

Val de frig
în Iugoslavia

Belgrad, 5 (Rador). — Un 
val de frig s'a abătut asupra 
întregei Iugoslavii. La Belgrad 
s'a înregistrat ieri la amiază 
o temperatură de 1 1  grade 
sub zero.

La Zagreb, un cerşetor a 
încetat din viaţă, în urma li
nei congestii pricinuită de 
frig.

Râul Mlava este în între
gime îngheţat.

---------— <JOXX#XXOO— —- —

Pentru revenirea la etalonul 

aur in Statele-Unite

New-York, 5 (Rador). -Vor
bind la Sacramento (Califor
nia), d. Hajrriman, preşedintele. 

j Camerei de comerţ a Statelor 
I Unite ,a preconizat grabnica 
revenire la etalonul aur,■ Stabi
lizarea devizelor şi o mai lar- 

j gă întrebuinţare a argintului 
ca monedă.

S u v e r a n u l

îşi va relua reşed in ţa  la Sinaia
După înapoierea dela vână

toarê  M. S. Regele îşi va relua 
reşedinţa la Sinaia, până în ziua 
deschiderii nouilor Corpuri le
giuitoare.

---------xX x--------

Sosirea M. S. Reginei Maria
l a  M o e d l i n g

Viena, 4 (Rador). — Majesta- 
< tea Sa Regina Maria a sosit as
tăzi la Viena, însoţită de aghio
tantul regial, colonelul Zwiedie- 
neck.

P-e peronul gării, Majestatea 
Sa a fost întâmpinată de arhi
ducele Anton, arhiducele Franz 
Josef, d. Bredioeanu, ministrul 
României în capitala Austriei, 
d-na şi d-ra Nastasievici, minis
trul Jugoslav iei, personalul su
perior al legaţiei României, pre
cum şi membrii comisiunii du
nărene şi ai coloniei române.

Dela gară, Majestatea Sa a 
plecat direct la Moediimg.
ARHIDUCESA ILEANA IN AJU

NUL UNUI EVENIMENT 
FERICIT

Viena, 4 (Radio-Central). — 
M. S. Regina Maria va sta mai 
mult timp la Mödling pe lângă 
arhiducesa Ileana, care se află 
In preajma uinui eveniment fe
ricit, aşteptat în cursul lunei 
Decembrie.

-XXX-

Cutsul dolarului s ’a urcat

New-York, 5 (Rador). — Azi 
s’a înregistrat o diferenţă enor
mă între valoarea dolarului pe 
piaţa schimbului din New-York 
şi valoarea lui faţă de cursul 
aurului fixat arbitrar la Wa
shington de Oficiul de refacere 
financiară. Acest fapt confirmă 
că politica aurului dusă de pre
şedintele Roosevelt nu mai are 
nici un efect.

După cursul aurului fixat la 
Washington, dolarul-hârite va
lorează 60,77 cenţi aur, pe câtă 
vreme piaţa schimbului si a- 
tribuia o valoare de 65,82 cenţi 
aur. Lira sterlină a căzut la 
5,03 3/4 dolari, iar 100 franci 
francezi valorează 5,96 1/2* do
lari. Piaţa schimbului a fost ex
trem de încordată. Ca urmare a 
urcării dolarului, obligaţiile 
străine au avut o tendinţă sla
bă, fondurile de stat americane 
au fost la început ferme, iar 
mai târziu an avut o tendinţă 
nesigură. Grâul şi bumbacul în 
scădere.

Zăcăminte de ţiţei
i n  I u g o s l a v i a

Belgrad, 5 (Rador). — Ziarul 
„Politika“ anunţă că în regiu
nea Lika au fost descoperite 
zăcăminte importante de ţiţei.

Descoperirea a fost făcută de 
nişte ţărance, care săpau o 
fântână.

-------- x x x --------

Naufragiul
u n u i  v a s  d e  p e s c a r i

Lisabona, 5 (Rador). — Vasul 
de pescari portughez „Conti
nental", având pe bord 28 de 
oameni, s’a răsturnat când se 
apropia de portul Fignera Da- 
fos.

Nouă oameni au reuşit să se 
salveze, agăţându-se de vasul 
răsturnat. Alţi şapte au fost 
pescuiţi de mai multe vase de 
pescari. Numărul victimelor ar 
fi deci de 1 2 .

Vasul răsturnat a fost remor
cat şi adus in portul Figuera 
Dafos.

Anoheta unor parlamentari 

francezi in Ungaria

Paris, 5 (Ulstein). — Grupa- 
i rea de 80 deputaţi francezi, 
! constituită pentru studierea 
1 chestiunilor care privesc Eu- 
I ropa Centrală a fost invitată 
I de guvernul ungar să trimită la 
; Budapesta o delegaţie, care să 
j studieze situaţia politică şi e- 
j conomică a Ungariei.
I In urma acestei invitaţii, un 
I grup de 40 deputaţi francezi va 
I vizita în curând Ungaria. De
putatul Soulier a fost însărcinat 
să examineze posibilităţile fa
cerii unei anchete identice la 
Viena şi Braga.

Vizita lui Marconi
I a  P e k i n g

Peking, 5 (Rador).— In tim
pul şederii sate la Peking ca 
oaspe al legaţiei Italiei, savan
tul Marconi s’a bucurat de o 
primire foarte cordială din 
partea lumii politice şi ştiin
ţifice chineze. Primarul oraşu
lui, comandantul .militar si 
rectoratul universităţii au ofe
rit în onoarea lud Marconi de
junuri şi recepţii. Deasemenea, 
l-a oferit şi ministrul Italiei un 
dejun, la care au participat ce
le mai înalte autorităţi chi
neze.

In sfârşit, savantul italian a 
fost primat de preşedintele 
republicii, care a dat la reşe
dinţa sa un dineu în onoarea 
lut Marconi.

Supravegherea vânzării 

grâneior in Rusia

Moscova, 4 (prin radio). — 
In legătură cu aprobata libe
rei vânzări de grâne din U. S. 
S. R., s’a decretat o strictă su
praveghere a vânzării grâne- 
lor în regiunile cari n’au exe
cutat planul prescris.

--------xX x--------

Familiile: Sever I. Pleniceanu, 
Ecaterina M. Korné, Radu M. 
Korné, Vasilescu Karpen, Pro
fesor Dr. G. Marinescu, Dr. Tro- 
teanu, I. Rozescu, Colonel Vasi
lescu, Brătăşanu, G. Teodo- 
reanu, Petre Bălteanu. Dr. Mi- 
hai Constantinescu, General şi 
Victor Capitanovici, Hepites, 
Dimancea, Alexandrescu, Tăr- 
tăşescu. Alex. Orăscu şi Ana 
Eliad Românul aduc, pe a- 
ceâstă cale, cele mai recunos
cătoare mulţumiri tutulor ace
lora care au avut bunăvoinţa 
de aşi .exprima regretele lor şi 
de a lua parte la durerea încer
cată .prin încetarea din viaţă a 
prea iubitei lor

Ana T. Capitanovici
10419

Cecilia şi Puiu anunţă pa
rastasul de 7, ani al tatălui lor 

Colonel

NICOLAE HA8ALAMBIE
la Biserica „Cuţitul de Argint" 
in ziua de 6  Dec. ora 10 a. m.

5

Doamna Hrlsia I. Dr. Dumi- 
trescu cu durere anunţă paras
tasul de un an al regretatului 
ei soţ

D OCTORUL

I0AN c .  mm
care va avea loc în ziua de 7 
Decembrie 1933 ora 10 a. m. în 
biserica „Ceauş-Radu" (din str. 
Parfumului). 3

Familia îndurerată anunţă că 
astăzi 6  Decembrie se împlinesc 
40 zile dela încetarea din viaţă 
a scumpei lor

Ortansa Vârlănescu
Licenţiată în litere şl Honfié
Iaşi, 1933.

Excursie d e  Crăciun

Paris - Nisa
22 Dec.—8 Ian. (18 zile) Veneţia, Mi
lano. Marsilia, etc. Conditiuni excelen; 
te. Costul lei 12.800. Organizaţia: Cer
cul Amat. Excursionişti, pers. juridicii. 
Programul. înscrieri zilnic dela 1Ó-1 si 
5—8 la ziarul Ordinea, str. Sărindar. 
14 etaj 1. ‘
H 44444 4 m H 44444M »M +

t
In veci nemângiate Pauîîtaa, 

soţie, Viorica, Felicia şi Nely, 
fiice, precum şl familiile înru
dite Paulescu, Cosac şi Gerves- 
cu, anunţă încetarea din viaţă 
a scumpului şi iubitului lor

GHEORGHE PAULESCU
PROFESOR

în etate de 49 ani 
După o scurtă dar grea sufe

rinţă, la sanatoriul Aşezămin
telor Principesei Elena, din 
Bucureşti.

înmormântarea a avut loc 
Marţi 5 Decembrie crt. la cir 
mitirul Sf. Constantin din 
Brăila. ' . ,: ;

t
Neconsolata Cateluţa soţie cu 

copii, Preot Nicolae Popescu cu 
soţia, tată şi mamă, Raliţa. soa
cră, Adm. Lt. Popescu Petre cu 
soţia, loan Popescu, cu soţia, 
fraţi, Andrei, Trandafir şi Ni- 
culae Popescu cu soţiile, cum
naţi, Familia Teodor Rădulescu 
cu soţia şi Niculescu, veri, aü 
durerea de a anunţă pierderea 

< iubitului lor
j ADMINISTRATOR CĂPITAN

MITICĂ POPESCU
. din Minist. Apărării Naţionale 

în vârstă de 44 ani 
i încetat din viaţă în ziua dé 

4 Decembrie a. c., iar înmor- 
1 mântarea va avea loc în ziua 
de 6  Decembrie a. c. la Cimiti
rul Isvorul Nou. ,

Slujba la Bis. Sft. Treime- 
Dudeşti, la ora 3 p. m.

t
Adânc îndureraţii;
Neofita şi Carol Ankele, fiică 

şi ginere; Jenica ou Didia şi Ti- 
eă, fiică şi nepoţi; Iulian şl Ma- 
rioara cu Neofita, fiu, noră şi 
nepoată; .loan şl.căpitanul Ne- 
‘culai' Achttn, fii, precdm şi ;fâ- 
miUlile înrudite, aduc la ‘cunoş
tinţă , săvârşirea1 din' - Viaţă . a 
mult iubitei lor marnă, soacră 
şi bunică

ANA I. ACHIM
în etate de 75 ani

încetată din viaţă în ziua de 4 
Decembrie 1933.

înhumarea va avea loc în ziua 
de Mercuri, 6  Decembrie 1933, 
ora 14, la cimitir,ui „Eternitatea“ 
din Botoşani.

Cortegiul va pomi dela locu
inţa defunctei din str. Alexan- 
dru-cei-Bun No. 14. ,

Rugaţi-vă pentru dânsa.

f
Dudu, Ionel şi Ionică Bari

ton, Alexandrina Koslinsky, fa
miliile Koslinsky, dr. Odobescu, 
Hariton, Elena dr. Plăvănescu, 
M. Mosgos, Bădescu, Lahovary, 
Al. Garofild, precum şi familiile 

I înrudite anunţă cu durere ince- 
I tarea:din Viaţă ajutatei, lor; fii

că- soră; nepeată--ş(- verişoăr .̂

MARIA-EMANUELA
în vârstă de 14 ani 

înmormântarea va avea „Ioc 
la 6  Decembrie 1933 oră 2 la 
cimitirul Bellu, în a cărui ca
pelă se află depusă.

Aceasta ţine loc de orice In- 
vitaţiune. 7194
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Pentru finanţarea
exportului american in 

Rusia

New-York, 4 (Rador). — zia
rele anunţă că s‘a elaborat, un 
plan pentru crearea unei bănci 
care Să finanţeze exportul ame- j 

j rican în Rusia. S‘ar fi subscris ; 
; până acum 1 0 0  milioane dolari 
Í de către exportatorii Interesaţi 
în comerţul cu Sovietele şi s‘ar 
fi cerut 'organizaţiei R. F. C., să 
contribue cu o sumă egală la 
crearea acestei instituţii. 1

Raporturile
b u l g a r o - i u g o s l a v e

Belgrad, 5 (Rador). _ Ziarul
„Politika“ publică un articol 
de. fond intityîat „Raporturile 
bulgaro-iugoslave şi situaţia 
Bulgariei". In acest articol zia
rul face o expunere asupra si
tuaţiei interne din Bulgaria şi 
asupra poziţiei pe care o au 
diferitele partide politice faţă 
de chestiunea apropierii bulga
ro-iugoslave.

Duipă opinia ziarului „Poli
tika" in Bulgaria se află as
tăzi două concepţii opuse; pri
ma urmăreşte un acord cu 
Iugoslavia,. iar a doua tinde ]a 
revizionism.

Ziarul încheie spunând că 
prima concepţie pare să fi în- 
regislat o victorie morală. în 
sensul că actua’mente nimeni 
in Bulgaria nu mai respinge 
a priori idee a unul acord cu 
lUiOŞilYi*, 1

Familia îndoliată şi copleşită 
încă de durerea suferită prin 
stingerea din viaţă a bunului 
şi scumpului ei

Victor M. Romniceanu
fost Senator şi Prim Preşedinte 
onor. al înaltei Curţi de Casaţie
adânc mişcată de atenţiunile 
şl condoleanţele primite de 
pretutindeni, aduce prin mine 

j pe această cale mulţumirile 
sale călduroase pentru dove
zile de compasiune ce i-au 
fost adresate din partea înal
tului guvern, a ministerului de 
justiţie, înaltei Curţi de Casa
ţie şi justiţie, Senatului, Aca
demiei Române şi tuturor Ins- 
tituţiunilor de Stat sau parti
culare, prietenilor şi tuturor a- 
clora cari pin flori, o lacrimă 
sau un cuvânt dé consolare, 
au luat parte la marea durere 
ce a încercat.

I. STANE SCU-Buzău 
Consilier al Curţii de Apel 

din Bucureşti

Adânc în tr is ta ţ iiIng. Vic
tor Voicu fiu şi Silvia noră,' au 
durerea a anunţa rudelor, prie
tenilor şi cunoscuţilor Înceta
rea din viaţă a mamei şi soa
crei lor

LUCRETIA Ing. I. VOICU
decedată în ziua de 3 Dec. 1933, 
în vârstă de 64 ani, în urma 
unei grele suferinţe.

înhumarea a avut Ioc la 5 
Dec., ora 3 d. a., la cimitirul 
„Reînvierea”. Cortegiul a por
nit din str. Vasile Lăscăr 175.

14
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Loz fals de 1 milion 
p r e z e n ta t  sp r e  În c a sa re  

la  lo te r ia  f r a n c e z i

Paris, 5 (Ullstein). — Cu o- 
cazia plăţii câştigurilor loteriei 
franceze, un necunoscut s’a 
prezentat Ia ministerul de fi
nanţe cu un loz câştigător fals, 
de 1 milion franci.

Casierul, nebănuind nimic, 
i-a plătit suma.

De abia mai târziu, când s’a 
prezentat spre încasare pose
sorul lozului veritabil, s'au pu
tut constata falsul.

Deoarece legea loteriei fran
ceze nu cere stabilirea identită
ţii posesorilor lozurilor câşti
gătoare, escrocul a putut să 
dispară fără nici o dificultate. 

—-----xXx------ -

Camera
p l e a c ă  l a  N e w - Y o r k

Roma, 5 (Rador;. — Se a- 
nunţă din Genua că Primo 
Camera, celebrul campion de 
box; va pleca la 6  Decembrie 
la New-York.

Camera se va înapoia in Ita-
ßecembös,

Colonel Dimitrie Isvoranu, A- 
lexandrina I. Soutzo, Elena Gr. 
Dumitrescu, Gheorghe Duăâu şi 
Titi Cornescil, mulţumesc tutu- 
ior persoanelor eâri au luat 
parte la durerea ce au încercat 
prin pierderea scumpei lor so
ţie şi soră.

I C U T A

Colonel D. ISVORANU
Parastasul de 40 zile are loc 

Mercuri 6  Decembrie 1933 ora 
1 0  dimineaţa la Biserica Stelea 
din Târgovişte. 5

Doamna şi Domnul Mircea 
Brănduş anunţă rudele şi prie
tenii că pentru pomenirea şi 
odihna, sufletelor părinţilor lor

NICOLAE» PARASCHIVA
Brânduş

cum şi a mult regretatei

STFFANIA BRÂNDUŞ
se va oficia un parastas în Bi
serica Popa Chiţu Mercuri 6  
Decembrie 1933 ora IO1/- dimi
neaţa iar apoi la cimitirul Sf-ta 
Vineri. 1 0

Familiile: Predescu, Ion I.
Purcăreanu, Zamfireseu, Fosti- 
ropod, veri şi nepoţi; Marin şi 
Constanţa Constantinescu, fini; 
au durerea să anunţe încetarea 
din viaţă a iubitului lor

M a e  P r e d e s c u
COMERCIANT

înmormântarea va avea loc 
Miercuri, 6  Decembrie, ora 2 
d. a.

Cortegiul va porni deîa lo
cuinţa defunctului, str. Egali
tăţii nr. 90. Ploeşti.

7195
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Nemângâiaţii: Elisabeta Bo- 

nescu  ̂bunică, Maria Lăcustea- 
nu mătuşe, Maria Păsăreanu cu 
fiii George şi Traian mătuşe şi 
veri, Miron Nlccflascu cu fami
lia unchi, Ana Colonel Cons
tantin Velleanu mătuşe, Or- 
tansa Căpitan Ión Iliescu véri, 
Aneta. Deliu cu copiii vară şi 
nepoţi, cu mare durere anunţă 
pierderea bunului lor

AUREL BONESCU
în etate de 19 ani 

STUDENT 
orfan de război 

Ceremonia funebră va avea 
loc Miercuri 6  Decembrie, orele 
2,30 d. a., la locuinţa defunc
tului, str. Popa Tatu 6 6 , de 
unde va porni la cimitirul 
Bellu. ■

Baţi ö lacrimă pentru el.
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întâmplări din Capitală
Nenorociri

’ C&riUiţaşul V asils Ţontea, d s  29 
an i, de fe l  din. coiruima D răgă- 
n e ş ti (Ilfov) a ş te p tâ n d  eri duipă 
am iază  e u  căru ţa. în  cu rte a  
depozitu lu i că ilo r fe ra te  din 
şoseaua C iuleşti, s ă  încarce  
•lemne, a  fo st lov it grav cu  o - 
Iş tea  de u n  a l t  că ru ţaş .

V ictim a a  fo st d u să  cu S al
v a re a  la  sp ita lu l F ilan trop ia .

— Io n  P etrean u , d in  s tr . Si
rene lo r, picolo la  re s ta u ra n tu l 
„M odem “ , d in  s tr . S ă rin d a r 4, 
a  căzu t e r i p r in tr 'u n  lum inato r 
ş i s’a  r ă n i t  grav.

A fo st dus cu S alvarea  la  
sp ita lu l case i m uncii a căilor 
Î 6tTfl»t6

— C ism aru l Ion  Băilă, d e  20 
an i, d in  s tr . A rionoaei 46, pu 
n â n d  lem ne în t r ’o sobă de fer 
Sa a te lie ru l d in  str. F ab rica  de 
chibrituri) 24, 1 s’a  ap rins şor
ţu l.

I n  a ju to ru l v ictim ei a  a le r
g a t  u n  a l t  cism ar, anum e Ion 
Z văbădescu  de 40 an i, care  a 
re u ş it  să  Înăbuşe flăcările  ce-1 
cuprinsese .

Io n  Băâlă s’a  ales cu grave 
a rsu r i ş l  a  fost dus cu S alva
re a  la  sp ita lu l casei patronale. 
Io n  Zvăbădescu având  arsu ri 
m a i uşoare a  fo st p a n sa t ş i  lă - 
pa t pe loc.

încercări de sinucidere
D -n a  A ngela Costin, de 20 

an i, d in  ca lea  13 Septem brie 
64, s ’a  c a r ta t e ri d. a . cu soţu l 
e i  şi în t r ’u n  m om en t de en e r
vare  a  b ă u t o soluţie toxică.

X s’au dat îngrijiri ia Sal
vare.

— C ism arul Ion  B alajjan , de 
24 ani, d in  ca lea  13 Septem brie 
85 fiind  în v in u it de fu r t  a  fost 
a n c h e ta t la  circum scrip ţia  res
pectivă.

A seară, B alaban  a  lu a t două 
p as tile  de sub lim at c a  să scape 
de n ăp astă .

U n in te m  de serviciu al S al
v ă rii ii-a d a t  în g rijiri.

*
L ăcătu şu l Nicolae Zam fir, 

d in  s tr . T ab la  B uţii 95, a  în 
c e rca t e ri să  se sinucidă, bând  
S0 g ram e de t in c tu ră  de iod.

El a  fo st în g r iji t  de Salvare 
şi lă s a t liber.

Asfixiaţi
M uncito rii G h. Petrescu, de 

39 a n i şi Ş te fan  Iliescu de 20 
anii, d in  s tr . R ădulescu Assan 
5 au  fo st găs iţi eri a s fix ia ţi In 
ca m e ra  lor.

Cu am b u lan ţa  Salvării au 
fo s t duşi la  sp ita lu l Ccdentina.

C om isarul circum scrip ţiei 
respective, făcân d  an c h e tă  a 
s ta b ili t  c ă  m unc ito rii în a in te  
d e  cu lcare  au  ap rin s  în tr ’o so
b ă  de fier, care  n ’avea  burlan , 
n iş te  m angal, ca  să  se în c ă l
zească.

Gazele em an a te  a u  asfix ia t 
pe m uncitori.

Foc
I n t r ’o ca m e ră  de p a ia n tă  de ' 

la  fab rica  de ce rn ea lă  d in  s tr . 
M atei Voevod 113, cam eră  ce 
servea de birou, a  lsbucn it eri 
u n  foc.

F lăcările  au  p o rn it dela soba 
godin d in  cam eră.

A a rs  acoperişul cam erei şi 
t r e i  pere ţi.

P om pierii postu lu i Foişor au 
lu c ra t la  stingere.

S’a spânzurat un bolnav

O heorghe Nioulesou, d in  str. 
A lexandru cel B un  21, a fo st o 
vrem e in te rn a t  la  sp italu l C en
tr a l  de boli nervoase.

D ându-i-se  apoi voe acasă, 
p e n tru  încercare , bolnavul s’a 
sp â n z u ra t eiri cu  o frân g h ie  de 
câ rligu l lăm pei d in  tavan . 

------------xox------------

Tribnnalelemilitare
CONDAMNAT PENTRU DE

ZERTARE

S ecţia  I  a  consiliului de ră z 
boi, p rez id a tă  de d. col. R i
c h a rd  Petrescu , a  ju d e ca t şi 
co n d a m n a t, eri, pe so lda tu l 
D um itru  G. lo an , dela depozij 
tu l  c e n tra l de m uniţii, la  două 
lu n i înch isoare  p e n tru  dezer. 
ta re  rep e ta tă .

ACHITAT
Aceiaşi secţie a  ju d eca t şl a -  

c h i ta t  pe sold. Rădulescu S te
llán , d in  reg. 9 roşiori, trim is 
în  ju d e c a ta  tr ib u n a lu lu i m ilita r 
p e n tru  lovirea superiorului.

----------x x x ----------

PENTRU INIMILE CARITABILE

M i c a  P u b l i c i t a t e
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvinte

Rnunclvrllc tn chenar* preţul dubtu

Pentru adresele din Capitali se va adăuga şl numărul sectorului

Cereri de serviciu
3  lei cuvân tu l

ARDELEANCA coi bărbat caut 
post la toate, casă serioasă.. Adr.
Calea Victoriei 34, portar. 68

OFER cameră goală, Încălzit, lu
mină, schimb curăţenie, femee 
ocupaţie. Dr. Al. Vasilescu. Mare
şal Badoglio 5. orele 2-5. 164

BUCATAREASA cu spălat caut 
post, oameni buni. Str. Opanez 18. 

____________________ _51
BUCATAREASA bună germană 
caută casă bună. Flngetas, Grigore 
Greeesou 9, Bellu. ____
BUCATAREASA lucrează jumă
tate zi, schimb locuinţă, Ionescu. 
Fund. Peleş 29, Dorobanţi. 152
BUCATAREASA singură caut loc 
casă mare, ştiu prăjituri, str. Ma- 
ria  Rosetti 26, la portar. 153
CAUT serviciu bucătăreasă cu 
bărbat, actele regulate. Ziar 10 A.

________  133
CAUT loc, cunosc bine bucătăria, 
acte regula, ziar 3 B.________ 149
CAUT serviciu ca menajeră la_ o 
persoană singură, str. G-ral Făl- 
colanu 5. 199
CAUT post la toate la una sau 
două persoane împreună sau cu 
fetiţe de 14 ani, ştie numai limba 
maghiară Hona. Popa Tatu 10 E- 
taj IIL__________________  102

CAUT femeie singură, liniştită, 
menaj uşor, tratament familiar, sa
lariu. FlueruM_30,_yaian._____ 20
CAUT urgent- bune lucrătoare şl 
ucenice croitorie dame. Polonă 
25.  4
COAFOR angajez coafeze, coafori, 
practicante, ucenice, ucenic. Ro-
mană_75riVlntllă._____________ 43
CÂŞTIG SIGUR pentru psnsoane 
energice cu relaţiumi imtimse la o 
societate de asigurare die prim 
rang. Oferte la ziar sub „Asigu- 
rări“ 105 Z. 3016

OFER odiaie, întreţinere, unui şo- 
meur şofer mecanic cu nevasta ju- 
pâneasă servită, Radu Afumaţi 44.
_______ ____________ 1 m
SECRETAR-General şi funcţionari 
oonducă sucursale angajează ofî- 
ctul Veterinar, Victoriei 33. 209
SE CAUTA fată cuminte la toate", 
ia. doamnă singură, îngrijire pă
rintească, 9—1. Temişa-nn 3d. 
_____  3911

CAUT bucătar perfect, singur, să 
vorbească germana, pentru a mer
ge străinătate. B-dul Lascăr Ca- 

I targiu 7, orele 9—U, 3913
CAUT băiat vrednic pentru servit 
afară. Bufetul Halei Flori 17. 16

CAUT loc la toate, Basearaibeancă, 
Nemţoaică. Brezoianu No. 57 bis, 
portar. ___________ __________ ^
CAUT loc bucătar restaurant sau 
particular. Sít. Vasile Tel No. 6, 
Petrică. _____________ Ş6
CAUT servici bucătărească cu 
bărbat, are servici permanent, ştie 
limtoa germana, engleza şi ungara. 
Antone, Şoseaua Colenttaa 77. 44
CAUT serviciu fată vrednică la 
bucătărie sau la toate Str. 13 Sep
tembrie nr. 174:______________ Ţp

CAUT femee la toate, singură, ştie 
bucătăria, acte în regulă. Polonă 
36, faţă. 30
CISMĂRÎĂ Justiţiei 77, caută 
buni lucrători pentru bocanci de 
sky, bine plătiţi. S5
CAUT femee la toate fără băr
bat, să ştie a găti. Moşilor 195.
_____________________________96
CAUT fată in casă, să ştie să 
ooasie. Moşilor 196. 96
CAUT femeie curată la toate, cu 
bărbat legitim care să aibe servi- 
ciu. Ştirbei Vodă 73. 3924
c a u t  jupâneasă "slujită singură 
cameră separată. Praga 4. Parcul 
Bonaparte. 82

DOAMNA serioasă văduvă ştiind 
gătească caută post manageră per
soană singură. Parâng 44 prin Gri- 
viţa. 3874
FATA tânără caut post, pricep şi 
gătitul Ana, 13 Septembrie 146.

FATA servită caută serviciu aju
tor la toate. Erji, Fund. Dr. Felix
6. 218
FATA cuminte vrednică caut post 
copil sau 1-2 persoane fără pre
tenţii mari Str. Căţelu 18. Teodora

392o
FEMEIE tânără servită caut or ce 
serviciu, făTă gătit. Ziar 7 A. 59
FECIOR servit cu recomandaţii, 
caută loc casă mare. Italiană 37.

JUPANEASA caut loc familie se
rioasă, bărbatul are serviciu. Ziar 
103 Z. __________________ 22
JUPANEASA servită case 
caut servicii, ziar 8 A.

mart
71

NEMŢOAICA caut loc durabil la 
două persoane la toate. Bărbatul 
are servici. Str. Po-pescu 19, Adi. 
(Dorobanţi). _________  38
SPALATOREASA spăl cu ziua in 
oraş. Ana Gorea, Ciurel 30. 87
ŞOFEUR, mecanic bun pieţar cu 
acte şi cu garanţie. Adresaţi Co
morii 19, V. Măniceanu._____  70
ŞOFER cu nevastă jupâneasă 
vrednică sau toate recomandaţii 
bune căutăm loc eventual merg 
singur. Speranţei 29. Cismarul.

197
TANAR energic cu referinţe prim 
ordin, având birou in centru, te
lefon, auto, caută ori-oe afacere 
productivă. Indicaţii detailate sub 
43 Z. _______ 2
TANAR fost comerciant ştie ro
mână, engleză, germana şi 
ungara caut post. Antoni, Şoseaua 
Oolentina 7 7 . ___________ 49
TANAR şease clase primare, acte 
recomandaţii, cunosc oraşul com
plect. Ziar A 6.________  58

CAUT fată vrednică, servită î i  
toate, la 2 persoane, str. Rondă 6 
in fund.   73
COFETĂRIA Mitrany. Smârdan 
30, caută doi ajutori-cofetari buni.
______________ 79
CAUT servitoare servită fără băr
bat acte, 5 strada Barbu Catargiu.
.__________________ _________ 74
CAUTA soprane, alto, tenori, 
ba$i profunzi, Ghimpeţeanu, Bule- 
yardul_Basarab 24. 3934
CAUT bucătăreasă Ia restaurant 
şi femee la toate. Seara merge a- 
casă. Dudeşti 14. 133

SPALATOREASA ou luna perfectă 
se caută in str. Mântuleasa 38, 
Oonstantinesou. as

10.000 lei recompensă tuturor
persoanelor cari vor face dovadă 
că postăvăxia Manchester nu dă 
cea mai mare convenienţă oferind 
pentru un costum uzait- 3 metri 
stofă.

POSTAV ARIA MANCHESTER
strada Colţei 27 37

ft9Q 9® Z
LĂMPI ELECTRICE
frumoase moderne, 
eftine, vinde magazi
nul Gheorghe Arvâ- 
oescu, Domniţa Ana
stasia 1 (fost Belve
dere),

3901

SE CAUTA o vânzătoare pricepută 
pentru cofetărie să aibă acte in 
regulă să fie româncă. Str. Piaţa 
Amzei nr. 9. 80
SPECIALIST coafor de dame bine 
retribuit caută Dortheimer Victo
riei 50. 117

SUCHE einen Herrn Bis Di
rektor für ein grosses Unter
nehmen der 2—3 Landesspra
chen tiehersoht n. eine Million 
Bargeld, Kauzion erlegt. An
frage in. d. Verw. d. Blattes 
36 Z. 8853-

SE CAUTA buni lucrători la Fa
brica de Sifoane Porumtoaru. Str. 
Sf. Apostoli 70. 3804
ŞEF de Atelier tipografie cu expe- 
rienţă bun calculator se caută. O- 
ferte sub „U. 2206“ transmite Ru
dolf Mosse, Bucureşti. B-dul Bră-
tianu 22. ________ _________
ŞCOALA de croitorie Esther caut 
ucenică interne învaţă croi tu gra
tis. Str. Gh. Clhiiţu 1. Faţa biserica
Engleză.____  I1S8
ŢI SE iartă greşala menţinânduto 
în serviciu, retatoarcete imediat.
Aneta.___________  90
URGENT caut lucrători croitorie, 
str. Costache Aristia 20, prin Vi- 
tîng.________________________ 85

MAŞINA gătit mare, 
vând. Pache 35 B.

bună stare 
141

MOBILE „Carpaţi“ singura sursă 
eftină pentru mobile, dormitoare 
moderne nuc dela 5003. Sufragerii 
nuc dela 5000, Halluri, dormeze, 
scaune curbate şi orice mobile se
parate cu preţuri foarte reduse. 

« a e Notaţi:  Mobile „Carpaţi“. Bără-
ţi-el 41. Nu_coîriundaţl_adresa!__64
MAŞINA cismărie braţ" „Singer“ 
oa nouă vând eftin. Abrud 128
bis. __________    __18
MOBILE solide, elegante, ultimele 
creaţiuni „Arta Modernă“ Victoriei
70 etaj._________ ___________ 3628
MANTEAU lutru, nou, mare, da
mă. Vinde chilipir, Gruia Văcă
reşti 150. 151
MAŞINI scris uzate cumpăraţi 
foarte eftin la Segaller, Victoriei
44._________________________ 184
MOTOARE industriale, orizontale 
VA PS vinde ieftin Giuglea, 14
Mar.tie,_____________________ 195

A883 j PiAŞÎNA cusut „Singer“ format bi
rou, aproape nouă vând ocazie. Şo
seaua Iancului 25. 218

-UCENICA internă 14 
Lilly Mode, Amzei 1.

am caută
173

CAUT vânzător ou garanţie, şte- 
fan cel Mare 106. 139
CAUT femee singură, cinstită, 
harnică la 2 .persoane. Dr. Obede- 
naru 5, Podul EJefterie. 166
CAUT pereche sau separat, bueă- 
tăreasă perfectă, bărbatul rândaş 
cunoască mecanică. Cometa 39.

108
CAUT bun tâmplar de mobile. 
Bul. P ach eN o .128._________  leg
CAUT f-emee cunoască busătăriaj 
la 2 persoane, meargă seara a- 
casă. Str. Alba Dulia 12, Lemaitre.

136
CAUT femee la toate la două 
persoane. Pietăţei 24. 157
CAUT servitoare singură casă u- 
şoară. Dr. Burghelea 8, hala Tra- 
ian. 156
CĂUTĂM agenţi prezentabili, dis
tribuitori de capsule şi voiajori 
Sparklet b-dul Elisabeta 34. 166
CASA Ştefanie caută bune lucră
toare ajutoare rochi. Maria Ro
setti 47. 163

VULCANIZATOR se caută, să ştie 
perfect să lucreze şoşoni şi galoşi. 
A se adresa in str. Drago?-Vodă 
No. 74, în faţă, între orele 12 jum.-
2_jum.______________________ 99
VANZATOR coloniale delicatese 
de branşe, tânăr, prezentabil, post 
durabil caută „Consumul Băcanu“, 
Ştefan cel Mare 18. 61

Lecţii şi meditaţii
4 lei cuvântul

AUTORIZATA ŞCOALA „Duplo-
yen“. Cursurile N-oui. Garantarea 
Succeselor. 27 Smârdan. Inscrie- 
ţi-vă imediat! ______ 3801

OCAZIE vând maşină tăiat şuncă 
cântar automat perfectă stare. Ber
zei 109.____ 3889
OCAZIUNE de vânzare uşă de fer 
(portal) frumos lucrat 3x2,80, pu- 
tându-se eventual micşora. Hotel 
Imperial, Intendent_________ 3880

DOCTORAND litere meditez serios, 
convenabil, studenţi vechie-slavă, 
secundar, primar toate materiile. 
Adresaţi Dorobanţi 218._______ 172
EXPERIENCED English Teacher 
Excelent method rapid Progress. 
Oantacuzino 17 (Baitiştei). 3904
JEAN Berthier, profesor de fran
ceză. B-dul Carol 11, Statuia Ro- 
setti._______________________ 202
40 ORA plano, canto, franceza 
predă profesoară. Cazzavilan 9.

VÂNZĂRI
CAUT bucătăreasă româncă fără 
bărbat ştie spăla, Pândele Ţăru- 
şanu 7. ' 162
CAUT 
Str. B.

băiat pentru 
Mussolini 40.

coloniale.
148

UNGUROAICA caut servici la 
toate am bărbat cu servici. Roza 
11 Iunie 53.________________ 81
VOINICA maseuză pune ventuze 
gimnastică şi acasă. Oobălcescu 7, 
stânga. 7

Oferte de serviciu
4 lei cuvân tu l

ANGAJEZ fată singură, condicuţă 
reglementară cunoscând bucătăria 
şi serviciul la două persoane. Pre
zentarea 10-1. Schitu Măgureanu 
20 parter Cişmigiu. 77

CAÜT ucenică cu leafă lingerie,
Pasajul Român 3 . ____161
CĂUTĂM "urgent perfectă steno- 
dactilografă română. Oferte la ziar 
sub 16 A. 221
CAUT băieţi pricepuţi la colo
niale. Consumul Imperial. N. Go- 
lesscu 14. 235

ANGAJEZ perfecte lucrătoare 
practicante şi ucenice Vasilescu. 
Cometa 32. 84

A ju ta ţi u rm ăto are le  p ersoa
n e  ca re  su n t lip site  de orice 
sp r ijin  si se sb a t în  m are  m ize-
yjjg *

A urica Ion  O lteanu , d in  str. 
P rinc ipe le  N icolae-Tei 1 cu  p a 
t r u  copilaşi.

V ăduva A na Dpbrea, dm  
fu n d . Vasile C h iaburi I -a  h r . 1 
d e  83 an i, în  im posib ilita te  de a
m unci- „  . . .

O lim pia Vasiliu, d in  s tr . N. 
Ş erb an  3, (ca rtie ru l P rincipele 
C aro l), cu so ţu l g rav  bolnav şi 
cu  tre i  copi’aşi. .

V ăduva G ardescu, d in  s tr . Lâ- 
n ă r ie i 14, g reu  bo lnavă cu o fe
ti tă . .

P e tr ic ă  Nae, d in  şos. G iurgiu
lu i. a leea  G recescu 16, orb.

C o n s tan tin a  Văduva, d in  s tr . 
P ăsculescu-Tei, 31, văduvă, im - 
p o v o ra tă  de tre i copilaşi.

^ e t a  Scărlă tescu . d in  str. 
"Doamna G h iea  62 bis, văduvă, 
fco&i&vă« cu o  casa. d© cinci 
eonii. , , _x

E lena D um itru , d in  s tr . P ă -  
sculescu-Tei 31, văduvă, bol
n a v ă  de tuberculoză, cu  7 copil.

Zoe M ihalache, din s tr . 
D oam na G h ica  52 bis, îm povă
r a t ă  cu 7 copilaşi.

Ş te fan ia  P etre , d in  str. R on
du l B isericii-Teei 27, oloagă, cu 
p a t ru  copii. , „  ,,

C coila G hergh ina F lorea, d in  
s tr .  D oam na G hica-Tei, 52_bis, 
o r fa n ă  de p ă r in ţi, eleva la  
şcoală, cu cinci surioare.

__In  F undătura  I-a  (Raion)
mr. 7 se a flă  in  cea m ai neag ră  
m izerie văduva F loarea  T rifu  
îm p re u n ă  cu 4 copilaşi. R oagă 
in im ile m iloase s o  aju te .

— E lena Io n  A lexandru, din 
s tra d a  P ăsculescu-Tei 47, vă-

ANGAJEZ casier garanţie nume
rar 30.000, 60.000. Salariul lunar
3000, 6000. Berthelot 75.__ 217
ANGAJEZ germană corespondentă 
independentă, bună dactilografă, 
copie referinţe, salar 2000 lunar. 
Z ar 12 A. 171

CROITORIA loan Raţiu, Str. Caro! 
11, caiută buni lucrători bucăţi
mari.  208
CAUT portar căsătorit să cunoa
scă instalaţii apă. Oantemir 80 in-
tend-em t . ________________ 203
CAUT brodiEiuzs, cunoască fillterée, 
plin poimiture. Nicul-escu, Duzilor 8.

1(94
COAFOR Romană 130, angajează 
practicante, ucenice, dăm lecţii die
coafură.___________________  230
CAUT bucătăreasă bună, aote re
gulă, fără bărbat. Dumbrava Ro- 
şle 17. 103
CAUT femee la toate perfectă _ la 
bucătărie, serioasă, bine servită, 
aote în regulă 30—35 ani, Anton 
Pan 48. ______

ANGAJEZ bucătăreasă fără băr
bat pentru două persoane. Gene
ral Lahovary 5. 3941
BUCATAREASA perfectă. Bulev. 
Regele Carol II No. 16 (Catrooenl) 
Cămin. 204

COLONIALE, calea Moşilor No. 
122, caut băiat să ştie limba un-
gară._______________________ 216
CĂUTĂM stenografă perfectă ro
mână, germană, franceză, engle
ză, naţionalitate română, creştină. 
Oferte la ziar Mar. 14 A. 211 
DOMNIŞOARE drăguţe cu toalete 
elegante să caute Restaurant-Ber 
din str. Biserica- Bnei 2. Informaţii
orele 1—2 şi 7—8.___________ 19®
DOMNIŞOARA caută Consumul 
Parisian, 1000 luanr, masă. Bule- 
vairdul Măria 98. 134
DAU cameră bună, electricitate 
pentru serviciu jumătate zi. Isvor
88.___________     9l
FRIZERIA Dorobanţilor 25, caută 
un lucrător şi ucenică sau ucenic.

__________ 94
FATA singură cu acte, la toate 
pentru două persoane caută Io- 
nescu, General Fâlcoianu 16.

4 lei cuvântul

ATENŢIUNE. Mobila cu 50% re
ducere: Dormitoare nuc dela 4000. 
Sufragerie nuc dela 4000. Holuri 
tapisate dela 3600. Bufete lustruite 
dela 800. Şifoniere cu oglinzi 1000. 
Mese sufragerie dela 500. Biblio
teci 900. Biurouri stejar 600. Cuiere 
antreu oglindă ©90. Cartomene ste
jar 600. Garnituri antreu 300. So
fale 500. Dormeuză stofă 500. So
fale cu ladă 900. Divane-Studiotiri. 
Diferite mesuţe - piedestal 3 50. Sca
une curbate. Cărucioare de copii, şi 
orice fel de mobile separate. Pro
fitaţi de această mare reducere de 
preţuri, la Industria de mobile 
„BANATUL“, Calea Victoriei 145, 
colţ cu Str. Frumoasă. Nu confun
daţi adresa. 3873

ALLO ! LAMPfElec: 
trice modeme, ele
gante preţuri de des
facere. Maşini de 
călcat. R e ş o u r i, 
Becuri. Materiale e- 

lectnce. vinde Magasinul Nicolae 
Arvatescu, Colţei 27.
_____________________   __3©17
ATENŢIUNE. Cauza plecării vin
dem diferite mobile, argintării, 0- 
biecte artă, spfenidide cadouri, ser
vicii, covoare. 11-1, 4-6. Vasile
Boerescu 11.________________ 3885
ÁUTÖ1VIOBÍL închis die vânzare. 

( marca Willys, 8 cilindri, aproape 
I nou, chilipir. Adresaţi garajul Au

to box. Portar. Str. Lsonida 9.
3900

OCAZIE vând Godin elegant e- 
maiat bună stare. Eliza Popescu,
Licurg 1.______________  3808
PETIT GRIS blănuri opaziuinâ 
rară de vânzare. Rădulescu, Şo
seaua Pantelimon 74. ________ 19
PARCHETE de stejar produse in 
Transilvania eu preţuri eftine, vin
de: Deoozitul de cherestea „Ilfov“ 
Rahovei 220. Telefon 3-1675. 
____________  3716
PIAN scurt Concert Kaps perfectă 
stare pentru cunoscători. 11-1, 4-6
Vasile Boerescu II._______ _3®36
SUFRAGERII, dormitoare dela 
14.000, harrenzimimier, holuri, di
vane, obiecte artă, tablouri, pri
mesc orice comenzi. Vizitaţi „In- 
trioral Artistic“ Victoriei 89, pre
ţuri imbatabile. 3938
SOBA Godin mare email, nickel, 
vând 2500. Bul. Elisabeta 37, uşa
n  etaj_I._______________  176
SUFRAGERIE, dormitor, birou 
complect, holl, euer, studio moder
ne aproape noi vând. Jules-Miche
lst 9 (prima dreapta) (Bul. Tache
Ionescu),   3944
TELEFOANE centrale, accesoriii 
lămpi electrice, reduceri colosale.
Fooşăneanu, Regală 9._______ 3914
USCATOR " sistem brevetat pen
tru porumb boabe, ştiulete, zilnic 
patru vagoane, instalăm 1a zece 
zile „Convenabil“ . Informaţiuni: 

D. Podimntopulo, Hotel Imperial, 
Bucureşti. Isac Elios, Brăila. D.
Lascaratos, Constanţa-,_______57 —
VÂND autobuz Chevrolet 4 cilindri 
perfectă stare 15.000 lei Bulev. Lt. 
Beller nr. 22. 3889

CARŢI-Bibliotecl plăteşte bine
numai „luCiu“ Casa Anticarilor 1.
Scrieţi, telefonaţi 371—04. __ 192
CAUT 1 compresor cui 2 cilindri 
pentru comprimarea de aer până la 
20—25 m. suprafaţă de presiune. 
Bachiş. Calea Du'deşti 157. IT6 
ELECTRO-MOTOR de un cal cu
rent lumină cumpăr ocazie, G-ral
Angelescu 59. Făgără-şanu.____ 214
MOTOR de benzină 2—4 HP., cum
păr de ocazie. La ziar 108 Z. 89

VÂNZĂRI
şi cumpărări de imo
bile, moşii, păduri, 
terenuri, arendări

5 lei cuvântu l
AVANTAJOASA casă nouă 150.000, 
alta confortabilă 450.000, imobil 5 
prăvălii, 900.000, moşie 300 pogoane 
aproape Ilfov 5000 pogonul vinde 
,Monitorfii Proprietarilor“, Carada 
7 (Karagheorghevici). 3902
APARTAMENTE; Hali cu două, 
trei şi patru camere tot confortul 
modern, cumpăraţi avantajos in 
casa Block (în construcţie) din 
Bulevardul Domniţei 14 (statuia 
Rosetti). Informaţiuni: Arhitect
Galia, Pia Brătianu 7.______ 2547
CARTIERUL Dorobanţi teren 280 | 
metri apropiere tramvai facultativ, ţ 
construcţie parter vinde Anriopriza 
Italiană Strada Biserica Amzei 29.

__________________ 175 j
DE VANZARE moşie 35 jugăre, 
locuinţă modernă, amenajament 
agricol complet lângă Braşov. In- 
formaţluni între 1-3 la Papp, Ba-
sarabia 31.  ^3
IMOBIL nou ultramodern, höh 
două camere, debara, bac, depen
dinţe, curte 380.00D. Vaselor 40 bis,
vizitare 11—1._______________ 207
PARCELE 2Ó9/309 metri poziţii 
frumoasă lângă Staţia Călăraşilor 
Mihai Bravu 265 vând eftin 500. 
Hixşch Piaţa Rosetti 4. .3725
VÂND imobil cinci apartamente 
Închiriate curte frumoasă. Lăzu-
reanu 35 prin Antim. ____ 3794
VÂND imobil raport 4 apartamen
te, bune instituţii. Grevat Credit. 
B-dul Bonaparte 19. Oonstantinsscu

2758
VÂND casa Trai an lângă Bulevar
dul Pache cu 550 mp. 4 camere, 
atenanse. Informaţiuni Traian 198.

o  s i n g u r a  î n c e r c a r e  S Ä r y ^ Ä ’’
„ P R I M E R O S “

Se o b ţ in e  p retu tin d en i I

Sanatoriul Dr. SMARANDESCU Ä 1
de la 15 lei. internare dela 80 iei. Consultaţii gratis. Reumatism, Artritism. 
Ankiloze, Paralizie. Sciatică, Nevralgie, boale cronice, de nutr.ţie, de féméi, etc.

ÎNCHIRIEZ cameră curată, dră
guţ mobilată, teracotă, electricitate 
mansarda Epuirilor 25.______ ■ 132
ÎNCHIRIEZ odaie mobilat pentru 
una, două persoane, eventual pen
siune, bae, electrică, telefon, tram
vai 15, 17. Radu Afumaţi 44 (Vii- 
tor).________  178
ÎNCHIRIEZ mobilat telefon cen
tru Cometei 6 (Statuia Rosetti) 
numai domn.________________ 69
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată, e- 
lectrică, bae, intrare separată, pen- 
slune. Toamnei 20.____________ 11
PROVINCIAL caută cameră, 3 ore 
săptămânal. Ofertele ziar 101 Z.
___________________________ 15
PERSOANA, săptămânal Capitală 
găseşte cameră elegantă, liniştită, 
intrare separată. Grigore Alexan- 
drescu 47. 187

GRAND PALAIS *
eftin,

introducere.
extrem
pentru

m

f  Y

VÂND casă luxoasă parter, con
struită 1927, zece camere, atenan
se, garaj, calorifer, grădină, cartier 
Italiană. Biroul BIC, Victoriei 28.
Telefon.  3948
VÂND Bulevardul Pache colţ casă 
4 camere,. atenanse, garaj, cameră 
şofer, având teren 380- m. 25 fa
ţada. Iniformaţiuml Traian 198.__
VÂND pădure 20 ani, Bughea de 
sus. Muscel, spre tăere sau de 
veci. Berindei 6 Solon. Bucureşti.

40

ÎNCHIRIERI 
Apartamete şi camere 

goale
5 lei cuvântul

CARAGIALE 26 închiriază singur 
curte teracote electrică. Adresaţi 
Bărăţiei 28 Etaj.  3881
CAMERA goală caut orice cartier, 
seriţi imediat ziar 17 A._____109898
CAMERA goală liberă, intrare se
parată găsiţi 1500 lunar Câmpi-
neanu 7.________________ 144
CAUT cameră mare goală cu la
vabou. Oferte ziar 9 A. 124

BLANURI
Daniil.

cumpăraţi bine şi 
eftin la Depozitul 
strada Mitropclitul 

3832

BLANURI

BUCATAREASA bună serioasă 
fără bărbat caută casă străină 2 
persoane Calea Victoriei 100 etaj 
4. 145
BUCATAR cunoscând bine şi grâ-
taru caută Bodega Oâmipirueanu 14.

86
BAEŢI pricepuţi la bodegă şi co
loniale caută Gogu, Bulevardul 
Geniului No. 14 (Cotrooeni). ©2 
BUCATAREASA, perfectă singură, 
are ajutor, caut. B-dul Schitul Mă-
gnreaniu_15.__________________ 65
BUCATAREASA riajulte la spălat, 
fără bărbat ou acte in strada Hagl 
Ghiţă 66, Filantropia. '_______ 6
BAEŢI de prăvălie coloniale, an
gajez. Georgeiscu, Fuţu cu apă reoe 
24. _____  10
BUOATABEASA şi jupâneasă ser
vite cu acte caut imediat, Str. La
birint 56, etaj I. ________  8

FEMEE la bucătărie, angajează. 
Gogu, Bulevardul Geniului No. 11
(Cobroceniri_____________  63
FREULEIN caut, strada General
Lahovary 17, parter. ________29
FRIZERIA Asociaţiei caută om de 
serviciu, servit acte. Moşilor 370.3915

pentru gulere, gar
nituri de damă, 
vinde, confecţio

nează eftin, Torcatoru-Ţicu. Văcă-
reşti 14. ______ _______ _
CAROSERIE autobuz 8090 led. Ro-
meo Popsseu 17.____________3870
CASA de BANI măsură potrivită şl 
alta mare pentru registre vând 
chilipir Mirceavodă 63 . 3712

CLOCITOARE Hearson 600 
ouă vând B-dut Lascăr Oatar- 
giu 54 3882

FEMEE singură Ia toate la două 
persoane, bine plătită. Bruitus^4.

FRIZERIE caută bună manloheză 
şl coafeză- Str. 13 Septem brie^

FRIZERII lucrători, practicant, 
practicantă coafeze, caută cu lea
fă. Buaeşti 82. 183
FRIZERIA din str. Brezotanu No.
21, caută lucrător.___________ j®?
FRAULEIN verlässlich H&uMife 
n,ăhkennitnisse sucht, Liucaci 107 B.

BUCATAREASA cu acte caută
Antonescu. Str. Enel 5. 106
BUCATAREASA perfectă, numai 
cu acte, caut Bulevardul Dacia 38 
etaj II. 109
CA ASISTENTA la Gynecolog, 
caut studentă prezentabilă, drăgu-
ţ ă, cuminte. Ziar 62 Z.______ 3876
CAUT femeie la toate perfectă 
fără bărbat cu condicuţa. Zoe 
Stăneescu. Câmpineanu 7. 122
CAUT- bucătăreasă, perfectă, fără 
bărbat, provincie. Română 41, e-
taj H.______  66
CAUT fată ştiind sericicultură 
Grossan, Aleea Costinescr. 7 (prin
Cazărm i).___________________27
CAUT femee la toate cunoască bu- 
cătăria, Giossan, Aleea Costinescu

. 7 (prin CazărmeiL___________ ^
-----------  . i cĂ lfFbăeţi 14—16, cunoscând co-
duvă, bolnava de tuberculoza, ■ ţonia,le-băuturi, acte. Mussolini 37. 
cu 5 copilaşL J 34

FRIZERIA Negoiţă Lister 1 Podul 
Eleiterie angajează lucrător spe
cialist tuns dame, onduSaţiuni
apă. __________________ Ît!
FRIZERIA Serdaru, Călăraşi 224, 
angajează bun practicant şi ayu-
toars c o a f e z ă . _______ ..ţ£
FEMEIE la toate, priceapă gătit, 
fără bărbat caut. Pache 35 B. 140 
GRATIS cămăruţă unei femei, 
schimb serviciu jumătate zt săp
tămânal. Proprietar Brâncoveanu 
10. 28

CHRYSLER G. închis in perfectă 
stare vând 70.000. înainte 30.000, 
restul 6.000 lunar. Academia Co
mercială casier. 3931
CAUCIUCURI ocazie, toate di
mensiunile găsiţi chilipir. G-ral 
Anghelescu 59. Făgărăşanu. 215 
DORMITOARE, sufragerie, hal, stu
dio, Birou, bibliotecă, elegante, 
chilipir, Piaţa Sft. ştefan 9 bis.

159

HOTEL Solacoglu caută madamă 
cu garanţie de 5000. Bariera Moşi
lor. 9
JUPANEASA perfectă recomanda
ţii şi condicuţă caută Popa Rusu 
22 etaj._____________    83
JUPANEASA necăsătorită, harnică, 
servită, condicuţă angajez, 800.
Bd. Elisabetha 65.________  134

Palade 
42

LENJEREASA bună caut. 
56, Immer.

DORMITOARE, sufragerii, stu
diouri, birouri, holuri, modele ori
ginale, preţuri foarte reduse, vi
zitaţi raionul special înfiiţat de 
vechea casă de încredere Sigmund
Prager, Victoriei 9,_________3037
DOUĂ cuptoare de fabricat cărbu- 
ni de lemn automatice originale 
franceze de vânzare din cauza ple
cării pe un preţ mic acestea pot 
asigura inimos existenţa unei fa
milii. Famaitescu intrarea Amzei 6.
__________________________ 3928
DORMITOR sufragerie holuri fo- 
tsluri studio sofale mese vindem 
derizori. Academiei 37 curte Tapi-
ţerie.______________________125
EFTIN, vând Bufet mic, masă, 6 
scaune. Precupeţii Vechi 73. 48
EXPOZIŢIE Păsări rasele Rhode, 
Plymouth, Wyandotte, Orpington 
galben, aJb, Leghorn, vindie Ferma 
Pantelimon Bucureşti. Lueaci 119.
_______________________3895 —
GLIM. Jucării Bibelouri Fabrica 
Breaza Expoziţia Centrala Caselor 
Naţionale, Victoriei 52, Bucureşti.

3841
K IE SE L G U H R M A SSE  contra 
pierdem aburului şi căldurii la 
cazane conducte aburi material ne. 
inicenidiabil. Sotirescu, Bucureşti, 
Morilor 34. Telefon 324/03.

3726

VÂND URGENT cantităţi mici şi 
mari excelent vin 1919 Valea Că
lugărească, informaţiuni Xemopol 8.

_____________ ____  3885
VlN vechi de vârf alb şi roşu Dea
lul mare. Viile Zossima Valea Că
lugărească. A reînceput vânzarea 
direct la producător.. Calea Raho
vei 58. intrare la portar 56.

3899
VIN caîitâte superioară recoltă 
nouă circa 4000 deca vând avan
tajos 5 km. depărtare gara Mizil. 
A se adresa Rudeanu, Calea Plev-
nei 54.__ 3897
VÂND garnitură mobilă, draperii, 
toaletă, lavoir. Piaţa Al. Lahovary 
1 A, Portar 4—7.  3922
VÂNZ mantou lutru, dormitor 
complect, icoană veche, mobile.
BonaparteJ)._____   46
VĂND pian concert perfectă stare. 
Bözendörfer, 16.090 lei, Academiei
4L___________________________m
VÂND 'strunguri fer de 1 metru, 3’ 
metre şi 4 metre lungime, 2 strun- 
guri-revolver, maşină racotat 500 
m/m cursa şi maşină găurit Bu
cureşti strada Traian 19R_______
VÂND Şubă micuă Îmblănită Opo- 
sum 11 Februarie 2, parter, (Ciş-
migiu).________________  188
VIN VECHI-nou Deatol-Măre, a i i  
gro-detaliu, vinde producătorul Sf.
Constantin 2, parter._________ 437
12.000 LEI, automobil închis, cau
ciucuri. noui, perfectă stare, „Fiat
501“. Griviţei .317.____________ 105
5000 sufragerie completă str. Ge
neral Anghelescu 145 vila 7.

3929

CUMPĂRĂRI
4 Iei cuvân tu l

AUR dinţi aur cumpăr ou cele mal 
bârne preţuri ,/Dentara Platina“, 
Pasagiul Central 4 (Viiacros) visa- 
vis prefectura poliţiei. 3840
ÂUkT Briliante, Diamante, Platină 
Danturi cumpără plătind cursul 
zilei Ceasornicăria „Progresul“ Re
gală 7. _______ ______3652

AUR, dinţi aur, bri.
liante cumpără BIJU
TERIA SELECT. Str. 
Carada 2 (Kâragheor_ 
ghevici). 3775

AUR Briliante, Diamante, cum
pără, vinde, „Bijuteria Elitei“. Vic
toriei 14 (vis-ă-vis Socec). Atelier 
Ceasornice, bijuterii. 3880
BONURI, impozite, poliţe, datorii 
învechite cumpără „Banca Smi- 
lovici“, Moşilor 40, telefon 330/82.

179
CAUT compresor mic electric pen
tru umflat cauciuc automobil, a- 
semeiiea electromotor un cal pu
tere. Negrişamu. Cotită 6.

2871
CUMPĂR pianină, covoare antichi
tăţi diverse mobile. Bercovici, Po- 
iet Cema 22. 3894
.CUMPĂR căţeluş rasa Spitz, poate 
fi şi corcitură. Vedere intre 12-17. 
Doctor Schreiber, Antim 32. 36
CUMPĂR şasiiu Camionetă Truk. 
Dumitrescu, Societatea Autobuze 
No. 6, Bucureştii Noi. _  45
CĂRŢI ocr ":ie, cumpăr imediat. 
Muşoiu, Tutungeria Cercului Mili
tar, Bulevardul Elisabeta 2. 60

CAUT cameră goală serviciu 
bae sau cwetă intre Moşilor, Dio- 
nisfe, Kiselef. Seriţi preţul ziar 
108 Z._____________ _________ 98
CAUT 2-3 camere, antre, depen
dinţe, bae, oferte detailate preţ. 
Gheorghiu, Cazzavilan 9.______ 73
DOUA camere magazie teracotă 
apă electrică 2 200 lunar. Belve- 
dere 8. ______  3887
GARSONIERE, tot confortul mo
dem de închiriat în Calea Victo
riei 5. Informaţiuni Librăria Hertz. 
___________ _______________ 101
ÎNCHIRIEZ două camere bucă
tărie şi camere mobilate Ştirbei 
Vodă 48.________  110
ÎNCHIRIEZ 2 sau 3 camere, bae 
bucătărie pentru 2 persoane Bule- 
vardul Carol 47._____________ 104
ÎNCHIRIEZ apartament confort1 
modem centru 36.000 Bragoslawele 
8, Buzeşti.______ __ _  _57
ÎNCHIRIEZ 2—3 camere cu sau 
fără dependinţe, Bul. Elisabeta 30, 
colţ Schitu Măgureami.___  _50’
ÎNCHIRIEZ apartament 4 camere 
hali, dependinţe. Bul. Bonaparte 19. 
Oonstantlneecu._____________ 3767
ÎNCHIRIEZ garaj mare convine 
depozit, având forţă electrică, apă, 
curte mare, Bulevardul Pachie 32.
OCAZIE. De închiriat casă plin 
centru Victor Emanuel 4 singur in 
curte 3 camere spaţioase bucătărie 
bae servitori 48.000 anual. Dorito
rii a se adresa Aurel Vlaicu 101. 
_________________________3185—
PIAŢA SENATULUI, strada Brân
coveanu 10, închiriez salon, holl, 
proprietar etaj. 26

ÎNCHIRIERI 
Camere şi aparta
mente mobilate

5 lei cuvântul

CAUT cameră mobilată centru in
trare absolut separată, discretă. 
Ziar sub separat. 84 T.______ 3690
CAMERA bine mobilată, bae, două 
persoane. Sfinţii Apostoli 3 etaj.
____________________________165
CAMERE mobilate, acces bae, 
pensiune 25 strada Academiei, 
eţajJL____________________ 196
CAMERA mobilată,, mică, calorifer, 
electrică, intrare separată. Oobăl- 
oescu 41, stânga.____________ I186
CAMERA mobilată închiriez con
venabil, eivăintual nemdbilat, ultra- 
modem, ascensor. Carol 52. 174
CAMERA mobilată, separate; bae, 
Închiriez domn. Bulevardul Elisa- 
betha 8, A/H._______________154
CAMERA mobilate confort telefon, 
pensiune sau semi spălat, încălzit. 
Convenabil. B-dul Ouza 9 A. 155 
CAMERA mobilată bae pensiune 
excelentă, preferabil pereche Fon- 
daco Bulev. Tache Ionescu 12-14. 
__________________________ 3930
CAMERA elegant mobilată se dă 
pentru 3-4 ori săptămână Bule
vardul Carol 47. 103

600 LUNAR, mică cameră mobilată. 
Alela Blanc 24. (Piaţa Victoriei).

13

PENSIUNI
5 lei cuvân tu l

CENTRU 2500, cameră, pensiune 
persoană liniştită, 500 cameră mi
că. Comea Dimiţrie Racovîtză 39, 
curte. 150

Pierderi. Dispariţii
5 lei cuvântu l

DISPĂRUT câine corcitură engle
zesc ouioare gris închis; coadă în
covrigată. Ars tic de tremiuirătura 
capului şi picioarelor dinapoi. Gu
ra şi ochii acoperiţi cu păr mare. 
Răspunde numele Zambiîică. Ci
nei găseşte sau ştie de el, anunţe 
str. Polonă 74, colonel Ştefănescu, 
primind o bună recompensă. 72
PIERDUT câine Spitz corcitură. 
Aducătorului bună recompensă. 
Lucia Maior Chimoagă, Ouirtea 
Mitropoliei. 32
PIERDUT verigă 7 chei, rog adu
ceţi posesor Lungu, strada Ge

neral Anghelescu 33, Loco. 35

DIVERSE
profesionale. Asociaţii

4 lei cuvântu l 
FINANCIARE, LOTERII, etc.

7 lei cuvântu l
„ASTMA“ bronşita guturai cronic, 
tuşea veche, răguşeala, laringlta, 
faringita, gripa, vindecă garantat: 
„Dactora“ popatatu 15, cereţi pros
pecte;_____________________3504_
BLANAREASA haine, manşoane 
garnituri execut repede Horaţiu 8 
(Popa Tatu). 3872

impozit - creanţe 
Blank cumpără, vin
de Banca Gârleştea- 

nu, Smârdan 4,_____________ 3339
BLANAR lucrează în familie exe
cut orice lucrare Rădulescu Tel 53 
Grama, telefon 216/16. 143.
COVOARE psrsâane Suonacuri 
Scoarţa repară artistic spală. Te
lefonaţi 222/38 Nefian, Dragoşvodă 
6- 3761

GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti culori garantate 
Lei__9 per. hb

GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti desene englezeşti 
Lei 13 perec-hsa.____________ 113
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti pentru cismă şi 
bocanci Lai 115 per. - 144
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti fii d’ecosse Lei 20 
per.________________________ 115
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori mo
derni Lei 25 p: r. U6 '
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti talpă dublă Lei 17 
per.________________________ 117
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti lungi pentru 
sport Lei 49 per. 118
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti lână desene ,mo- 
derne Lei 43 par._____  119
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori Eterna 
Lei 44 per. 120

GRAND PALÂIS Vinde
eftin

Introducere.
extrem
pánira

131
PLOMBE fine 150, ex ." 
fracţiuni nedureroase 80 
coroane aur 500. dinţi 

porcelan 100 Iei Lucrări fine şl 
precise execută Doctoral Golden
berg Bulevardul Domniţei 30. Te- 
lef. 4.06.94;____________________
PREDAU prăvălie taică, preţ oon- 
vanabil. Griviţei 90. 100
PERDELE cuverturi,. toate gemu-, 
rile, lucrate de mână artistic mo
dele noi, preţuri convenabile. Ex
poziţia „Casa Bonciu“, Şelari 8. 
Tel. 351/67.   201
REPAR maşini cusut, orice siotem, 
viu domiciliu. Şoseaua Iancului 25.

V ________________________________ 200
RATE 500 lunar comandaţi haine 
bărbăteşti dame lingerie bărbă
tească „Solrat“ Buzeşti 44. 3891
ŞTEFAN Bach specialist in cutii 
de radio. Doctor Felics 45. Fabrică. 
____________________  3864
TITRAT, energic, cu înalte rela
tion! şi protecţie, acceptă afaceri 
serioase, asociaţii, diverse inter- 

.venţii, garantând rezultatul. Ofer
te discrete, ziar 107 Z._______ 3927
VIZITAŢI, saloanele „Derby“ Emil 
Beer coaforul curţii regale, Perma
nente, vopsit ireproşabil, predăm 
lecţiuni, sucursala, Colonel Ghica 
39. 160

CROITOREASA perfeotă lucrează 
familie 150 ziua. Lucia, Agricultori 
133.________________  1.30
CAMIOANE cu cai şi capital po
sed caut asociaţie sau combinaţie 
corespunzătoare ora 4-6 Cluceru- 
lui 3,   142
CĂCIULI nutriette maron, recla
mă 240 lei reclamă, Depozitul 
„Victoria“ Sfinţilor 28. 3945
CONSULTAŢIE lei 50 boli interne 
femei copii nas-gât-urechi. Anali
ze. Raze. Informaţiuni telefon 
3-59-89. Institutul medical Sfânta 
Vineri 3. 39320

650 LEI mia Kgr. lemne fag 
culäatp« I-a Täete şi transpor
tate domiciliu Depozitul Con- 
stantin Negrea, Calea Rahovei 
No. 227. Telet 3.5184, 8.5107- 

8795

COZONACI reuşiţi, foi fine 
făina renumită Müller, prune 
specialităţi, coloniale eftine 
Consumul „Capitalei” Piaţa Bi- 
bescu Vodă (Poarta Principală) 

3942

CONFECŢIONEZ ireproşabil ro
chii, mantouri, blănuri. Casa Ma- 
riette. Banu Manta 65. 3935

’ CROITOREASA confecţionez rochi, 
mantouri, leng-erie bărbătească, ef
tin. Viu domiciliu. Nişcoveanu, 
Frumoasă 45. loq

j CROITOREASA bună merg case 
110 ziua. Nicolae Dobrin 23, Lu- 

( cica .__ ________   47
CAUT depozit lemnie, preferabil ou 
locuinţă. Adresa ziar 104 Z. 33
DAU suflet fetiţă şapte săptămâni. 
D-na Elena Ouza 8. cartierul 
Ghencea.____________________ 14
DOAMNELOR, „TERMOFORUL 
BEX“ încălzeşte (constant) căru
ciorul copilului; încălzitul costă 50 
bani pe oră. „BEX“ MIGNON pen
tru încălzitul mianişoanelor. „TER
MOFORUL BEX“ este modicul ca
sei contra tiuituiror răcelilor. 
_______________________  3925
DOAMNELOR! Găsiţi Puţu ou 
Flcpi 13, misterul tenului totdeauna 
tânăr. 56

CUMPĂR argintărie, piane, bron
zuri, tablouri, bibelouri, antichi
tăţi, Wolff, Victoriei 89, telefon
3,55.37.____________________ 3936
CUMPĂR mobile, pianine, cbiec- 
te casnice Lupu, str. Herescu Năs
turel 13.___________________3940
CĂRŢI "cumpăr imediat, viu do
miciliu seriţi: Anticăria „Acade
miei“, Academiei 5. 198

CAMERA elegantă absolut sepa
rate parter, săptămânial-lunar pro
vincial. Informaţi telei. 4/91/78. 
___________________________ 36
DE ÎNCHIRIAT bine mobilat, două 
camere spaţioase, bucătărie. Ber- 
thelot 64. 5
HOTEL CARPAŢI Piaţa Amizel, 
camere curate, calorifer dela 70. 
Centra._______   3722
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată ab
solut separată, teracote, apă cu
rentă-. Visarion 20. 139

DOCTOR COGAN, Stomac, Intes
tin, Colite. Dionisie 64. Consult. 5-7

3750
DOAMNELOR! Flanele Cerchez, 
ciorapi de lână, mătase, fildecos, 
chiloţi eftini cumpăraţi Magazinul 
Victoria, mutat Şelari 17. 3890
DESFACERE de blănuri, calităţi 
superioare vinde preţ de cost. De
pozitul „Victoria“, Sfinţilor 26. 
__________________________3905
EXECUT rochi elegante, lucrez In 
familie. D-ra Vasiliu, Romană 172.

3912
FRIZERIE (lângă teatrul Naţio
nal) predăm complect montată, 
cause familiare, condiţii convena
bile. „Călăuza“ Câmpineanu 7.
____________________________ 91

E X D A â flâ D I?  Ia cismuiiţe. to-
r C M n ü A l t L  m  r e p a r ă  schimba Fagara- 
şanu, G-ral Angelesou 59. 231
LEMNE uscate 680 mia cer fag, 
tăete transportate vinde Vaselor 
29( prin Moşilor). Telefon 236/19. 
__________________________ 3888
MAINSTER blămar având atelier 
propriu cu preţ convenabil. Nicolae 
Bălcescu 5.__________________ 54
ONDULAŢIUNI permanente şl 
vopsit părul executaţi la maeştri 
nu ia începători, numai la Dort
heimer garantează reuşita părului 
dificil cu aparate şi preparate noi 
unice în ţară Victoriei 50 preţuri 
rezonabile. 108

CĂSĂTORII
S lei cuvântul

DOAMNA 36 ani bună condiţie, 
serioasă, singură, avânid gospedă- • 
rie modestă, confortabilă, doreşte 
cunoştinţa unui domn bina situat 
în vederea căsătoriei, la ziar 1 B.
___________ ________________126
REZULTATELE adesea dezastroa- 
se in unele căsnicii -se datoresc lip
sei unei educaţiuni -in acest sens. 
O învăţaţi oricine cetind cartea : 
„Educaţia Căsătorei”. Cartea Ro
mânească Bucureşti, 40 lei. 
_________________________  7926
TANARA, profesoară, oaliteţi, do
reşte căsătorie ofiţer Bucureşti. 
Ziar 84 Z._______________  470
VĂDUVĂ tânără doctor cu cabinet 
medical, doreşte căsătorie medic 
dela 45 ani. Adresa ziar 102 Z. 17

CORESPONDENŢE
A. D. A. Wo bist diu? „Laht mir 
einmal zu!“.________________ _21
ADELA. Primit scrisorile. In  ziua 
hotărîtă ora opt dimineaţa las răs
puns botei. Fii prudentă. Imbră-
ţişeri. Gg. 3
EVE-MARÍE. Voi fi la ora şi lo-
cul indicat 7. Aceiaş 2.
GABY ST. rog mult a  se în
toarce, cel puţin ştiri. C. S. 
_________   388«
I. T. Despărţirea mai dureroasă os.
oricând. Gândurile mele la tine 
mereu. Plec Joi. ,
LEU am primit numai o scrisoare. 
Tăoerea nelinişteşte. Răspunde. 
Leu, 12
MIKY, N‘am priceput. Astăzi la 
4 A  ca dîobioeiu. Miky. 23
MYKA. E. V. ce mai reflectezi ! 
Ai scrisoare post-restante. 213
MARGARETA am aşteptat Dumi
nică 9—10 jum. cei cu tine trebuie 
neapărat să-ţi vorbesc de ce nu 
ai venit. Scrie-mi la ziar sub Jean 
din Bârlad 2 B. .147

MARCII 8 EZA

DIN ALTE TÂRi
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COITURA filARULUI „UNIVBH9UL’ «ÜCUR69TI 
iess

--------- xox-

r r e ţu t  ab o n am en tu lu i is 
ziarul UNI V ERSU L este  

Lei 750 pe un an
„ 380 pe 6 lun i

t* 200 pe 3 lu n i
» 80  pe 1 lu n ă

Editura Societ Anonime „UNIVERSUL“, Bucureşti e Redactor responsabil: M. LEONTE


