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Satisfacţiuni
Un nou sol cultural ne vi

zitează ca să ne întreţină cu 
lumina unei personalităţi de
păşind hotarele ţării sale. De 
astă dată el vine din America 
latină şi înfăţişează semnifi
caţia unui răspuns elegant la 
vizita sărbătorită acolo a sa
vantului cu faimă internaţio. 
nală, profesorul dr. G. Mari- 
nescu.

In vălmăşagul preocupări
lor materiale determinate de 
greutăţile de tot felul ale e- 
pocii în curs, aceste schimburi 
de ambasade intelectuale au 
o importanţă deosebită şi o 
semnificare îmbucurătoare. 
Ele dovedesc că, pe deasupra 
tuturor rivalităţilor şi adver
sităţilor ce rod omenirea, e- 
xistă un bun comun pe care 
ea îl împarte tuturor cu o ge
nerozitate egalată numai de 
stăruinţa sa.

Culturile universale îşi pro- 
ects-ază reciproc luminile prin 
torţele lor cele mai strălucite. 
Mentalităţile mozaicului de 
ideologii universale din mal 
toate părţile se afirmă cu 

lărgime peste graniţe, până 
departe, contribuind la marea 
operă umană a răspândirii 
culturii de toate categoriile, 
la contopirea acestora într’un 
tezaur unic, pus la dispoziţia 
omenirii civilizate ca un co
rectiv providenţial al încer
cărilor grele şi nelimitate.

In această operă fără des
părţiri cultura română func
ţionează cu prestigiul şi în
râurirea meritată de însem- 
tfi,i" ■ vamm̂ mmaaemmmamm

nătatea naţiunii noastre în 
ansamblul popoarelor conti
nentale. Universităţi şi chiar 
cercuri mai largi intelectuale 
din străinătate au avut în 
mod periodic prilejul să sub
linieze satisfacţia produsă de 
prelegerile, conferinţele, stu
diile unor savanţi şi erudiţi 
români, deopotrivă apreciaţi 
în diferitele centre mari din 
Apus, unde mulţi din ei şi-au 
arătat în felul acesta recu
noştinţa pentru luminile pri
mite acolo în desăvârşirea e- 
ducaţiunli spirituale.

In schimb, nenumărate va
lori reale, impuse intr’un grad 
înalt în conştiinţa internaţio
nală, ne-au onorat şi servit 
cu contribuţiunl culturale 
instructive şi nobile, legând 
durabile raporturi spirituale 
de o însemnătate deosebită în 
consideraţiunea reciprocă a 
popoarelor.

Accentuarea progresivă a 
acestei funcţionări admirabile 
a unuia din rarele mijloace 
de apropiere universală, este 
o datorie de ordin umanitar 
şi de aceea, de câte ori pri
mim un savant cu renume şi 
de câte ori un nume de aceeaş 
valoare face în străinătate să 
se constate virtuţile intelec
tuale ale naţiunii noastre, ne 
facem ecoul satisfacţiunii o- 
piniei publice insistând asu
pra momentelor de unire în 
idei şi în credinţe, atât de 
mişcătoare într’o vreme de 
frământări, de îngrijorări.

Falimentul justiţiei represive?
In noianul de legi cu care 

orice regim, se simte dator a 
ferici societatea, s'a strecurat 
aşa zisa „lege pentru organiza
rea penitenciarelor şi a inst.tu- 
teior de prevenţiune“.

Care este spiritul in care se 
organizează peni. enciar ele şi 
institutele de prevenţiune, vom 
arăta altă dată.

Ne ocupăm azi de o dispoziţi- 
une, cunoscută de puţini, care 
creiază prerogative regale unor 
muritori de rând şi de o recen
tă, dezastruoasă şi ruşinoasă a. 
pacaţ une a ei.

Prin articolele 67 şi 153, din 
sus arătata lege, se creiază o 
asa numită „liberare condiţio
nală". de care pot beneficia 
condamnaţii cari îndeplinesc 
anumite condiţiuni. Liberarea 
condiţională este o instituţiune 
înrudită cu ceeace există în le- 
glslaţiunea franceză, sub nu
mele de ,.la loi du sursis“ sau 
„legea Bérenger“.

Două deosebiri esenţiale, însă, 
există în re situaţia din Franţa 
şi dela noi.

In primul rând, pe când legea 
Bérenger suspendă dela înce
put executarea pedepsei,, legea 
română face posibilă această 
suspendare după o curgere de 
timp. Al doilea, pe când în 
Franţa suspendarea pedepsei se 
pronunţă de just ţie, la noi a- 
cest drept este conferit unei 
„comisiuni de îndrumare“ care 
nu este de cât o formaţiune 
mai restrânsă a pomposului 
„consiliu superior al peniten - 
clarelor“.

In Franţa, deci, suspendarea 
pedepsei, măsură eminamen'e 
judecătorească, se pronunţă sub 
garanţia instanţelor de jude
cată, mai în măsură de cât ori
cine să aprecieze oportunita
tea ei.

La ce scandal, la ce arbitra- 
riu, la ce ruşine poate conduce 
liberarea condiţională, aşa cum 
este organ’zaă şi aplicată la 
noi, — vom cita, pentru a evi
dent a aceasta, un caz. dintre 
multe.

A fost condamnat pentru de
lapidare de bani publici — 6 
milioane şi un sfert — un anu
me Barbu Niculescu, inginer, 
fost în serviciul Casei muncii 
C. F. R.

Curtea de apel a confirmat 
sentinţa tribunalului, — 5 ani 
închisoare şi 10 ani de pierdere 
a drep urilor poltice, — iar 
înalta Curte de casaţie, la 6 Fe
bruarie 1933, respingând re
cursul condamnatului, a stabi
lii că legea a fost bine aplicată 
de instanţele de fond.

Pentru odată, se făcuse drep
tate: unul din marii fraudatori 
a: s'eitu'.ui tezaur ai statu.ui îşi 
primise cea mai mare pedeapsă 
prevăzută de lege pentru ase
menea cazuri.

Justiţ'a si-a făcu* datoria!
Iată însă că Barbu Nicu

lescu, p.ic,isit după câteva luni 
d~ pedeapsă, gândindu-se că 
nu a furat aţâţ a bani, doar 
pen’ru a-i cheltui între zidurile 
Văcăreştilor, — ori câte agre. 
mente ar oferi acest penitenciar 
infractorilor. de lux, — cere şi 
obţine eliberarea din închisoa
re "n ?’ua de 15 Nosmbrie!

Superiorul consiliu al peni- 
tenc.areior, în a cărei Legală 
compunere au in'rat, printre 
alţi’, fostul director ai unei 
bănci concordatare şi şeful con- 
tabi'ilor d’n ţară, au socotit că, 
în România, 9 luni de închi
soare ajung pentru peste 6 mi
lioane prădate, în vreme ce în 
oricare dintre ţările marilor ci

vilizaţii, pedeapsa muncii silni. 
ce şi a deportaţiunii sunt sin
gurele socotite îndestulătoare.

Ne întrebăm, ulu.ţi: pe ce 
lume trăesc onorabilii membri 
ai înot ului sfat, ca să nu fi a- 
juns până la astupatele lor 
urechi âesnădăjduitul strigăt al 
ţării.- unanime în a cere cea 
mai severă sancţiune pentru 
hoţii averii publice?

Ce raţiune de justiţie, de 
morală, de interes superior al 
societăţii a îndreptăţit scoate
rea din puşcărie a unui delapi- 
da'or, pe care tribunalele de 
toate gradele, osăndindu-l, 
n‘au făcut de cât să confirme 
o condamnaţ’une anterior pro
nunţată de conştiinţa publică!?

Coroana singură, prin dreptul 
ce-l are de'.a legea fundamen
tală, ar fi putut face aceasta.

Ca să ajungă la acest sfârşit, 
„consiliul superior" a trebuit să 
treacă deci peste multe consi- 
deraţiuni.

Dar în primul rând a trecut 
peste lege.

Da, peste lege! Căci: I) com
punerea lui a fost din alte per
soane de cât ce’e chema’e a e- 
xamina „liberările condiţio
nale“; 2) cu violarea legii a fost 
socotită ca pedeapsă efectiv e- 
xecutată prevenţia, făcută de 
cel condamnat; 3) formele le- 
ga'e n‘au fost îndeplinite.

Aşa fiind, cuvântul es’e al 
d-lui ministru al justiţiei.

Dacă ceasul iremediabilei dl- 
soluţium morale n‘a sunat încă, 
dacă „sancţiuni severe contra 
defraudatorilor“ nu-s cuvinte 
deşarte impuse numai de moda 
electorală, — nu se poate obli
ga socetaiea să suporte în sâ
nul ei, nepedepsit şi sfidător, 
pe un vulgar infractor.

Ar fi să pierdem, altfel, orice 
înţeles al noţiunii de justiţie 
tocmai acum, când vâltoarea 
ceasului de faţă face simţită 
mai mult ca ori când perma
nenta nevoie de dreptate şi de 
ordine.

*
Aşteptăm cuvântul d-lui mi

nistru al justiţiei, de oarece cre
dem că faptul s’a consumat 
fără ştirea d-sale.
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O conferinţă pentru refa

cerea organizaţiei deia 

Geneva

Frumos partid!

După un tablou de pictorul Kimon Loghi

AU ÎNFLORIT MIGDALII... E‘p“ltia <u”5ate-unlTO"u'ui''
In sim fonia roză de peta le  
Lumina n ăvă leşte  ca un val...
V isează blonde vilele  pe mal
Şi ’n aer sorbi parfum  de portocale.

Miresme tari de plante tropicale 
Te ’mbată ca ’ntr’un port oriental 
Aici trăieşti, sub cerul de cristal, 
Tot calmul vieţii meridionale...

i ™

Au înflorit m igdalii... O uşoară  
Şi dulce briză *n taină-a răspândit 
E senţe de eternă prim ăvară.

Iar m area pare ’n zări fără liman 
Im ensă cupă de safir topit 
Sub soarele m ed iteranean 1
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Răspuns contelui Bethlen
m
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r o m â n i i  d i n  o r a ş e l e  ş i  t â r g u r i l e  l o r  —

Londra, (R ador). —  
Consiliul uniunilor pentru  
S ocieta tea  Naţiunilor se  
va întruni în tre 1 4  şi 15  
D ecem brie pentru a e x a 
m ina chestiunea  even tu a 
lei refaceri a  organizaţiei 
de la G eneva, refacere  
care ar p u tea  duce, după  
d. Hitler, la  revenirea  
Reichului în sânul Socie
tăţii Naţiunilor.
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Expediţia Byrd
a ajuns in Patagonia

Fostul prim ministru al Un
gariei, cotitele Bethlen, nu este 
nici istóric, nici sociolog, nici 
logician. Dovada, în această 
privinţă, ne-o oferă cu priso
sinţă materialul cu care şi-a 
alimentat conferinţele sale din 
Anglia relative la titlurile noa- 
tre de. drept asupra Ardealului, 
argumentele ce le invoacă în 
favoarea, tezei sale revizioniste 
şi oroarea.ee o are faţă de a- 
devâr şi irealitate.

Am dovedit în numrăul tre
cut, cât de absurdă este le
genda pusă în circulaţie de ma
ghiarii şovinişti — şl susţinută 
de contele' Bethlen—reiativă la 
imigratiunea în massă a româ
nilor din,Muntenia şi Moldova, 
în Ardeal, în secolul al XVI-lea. 
Contele Bethlen a mal invo
cat un al doi’ea argument, în 
legătură cu această:., fenome
nală.. apariţie târzie a elemen
tului ţomânesc în Ardeal,

Iată ce a declarat d-sa în 
conferinţa ţinută zilele trecute 
la Londra :

,Jlomanimea din Ardeal nu 
avea oraşe... Cine a călătorit 
prin Ardeal, a remarcat, de si
gur, că pretutindeni, unde 
populaţia e compusă din un
guri şi saşi, locuinţele unguri, 
lor şi ale saşilor se găseau in 
centrul localităţii, pe câna 
populaţia_romănă se asezase la 
marginea ' ei, unde şi-a con
struit şi biserica".

După " fostul prim ministru 
maghiar, „aceasta este cea mai 
convingătoare dovadă cum că 
românii, au imigrat in Ardeal 
mai târziu (?.!/.

Convingătoare sunt numai 
faptele -cp se pot oricând do
vedi, p,e bază documentară. A- 
firmaţiâ fostului prim ministru1 
maghiar..este n. flagrantă con
tradicţie ' eu întreaga istorie a 
Ardealului.

Faptul, • că românii dintre 
Tisa şi Carpaţi sunt în imensă 
majoritate Ia sate şi în minori
tate la oraşe, dovedeşte, mai 
întâi, tocmai prezenţa lor cu 
muH anterioară maghiarilor şi 
saşilor ; caracterul lor băştinaş. 
Peste ei şi aşezărilor lor, au ve
nit, mult mai târziu, sub formă 
de colonişti, saşii din vestul 
Germaniei şi ungurii din pusta 
panonică, în număr neînsemnat. 
_ Românii au întemeiat sate, 

târguri şi oraşe, în Ardeal, Ba
nat, Crişana şi Maramureş ; 
dar mai târziu, când ungurii şi 
sasii au pus stăpânire pe acest 
principat, ei au fost izgoniţi din 

j târguri şi oraşe.
: Vom descoperi uşor adevărul
I în documentele oraşelor întoc- 
i mite de saşi şi de unguri, de- 
acum câteva veacuri şi care 
sunt la dispoziţia oricărui cer
cetător obiectiv.
CUM AU FOST ISGONITI ŞI 
EXTERMINAT! ROMANII DIN 

ORAŞE
La începutul secolului al 

Í XVIII-lea, românii din oraşul

Bistriţa au fost izgoniţi din ca. 
sele lor, de saşi, ca şi din co- | 
munele învecinate, fără să se j 
ţină seamă de drepturile lor j 
cetăţeneşti străvechi.

Acest act barbar s’a săvăr- ; 
şit în baza deciziilor luate de j 
magistraţii oraşului Bistriţa, la 
15 Mai şi 4 Octombrie 1713. j

Prin întâia deciziune dela 15 I 
Mai 1713, s’a prevăzut un tei- | 
men de 15 zile românilor ca să ' 
evacueze oraşul.

„DACA PANA LA 1 IUNIE — 
se spune în acest document — 
SE VOR MAI GĂSI CASE RO. 
MANEŞTI IN LOCALITATE, A- 
CELEA VOR FI ARSE si pre
făcute IN CENUŞA, CON
FORM VECHIULUI OBICEI 
PRACTICAT PE VREMURI.”

Magistraţii saşi motivau bar. 
bara lor deciziune, pe faptul 
că „Românii se înmu.ţesc prea 
mult ş! au case şi gospodării 
frumoase, în centrul cetăţii, pe 
când saşii scad şi o parte din 
locuinţele lor, rămân puşti’.” ;

In a doua deciziune din 4 
Octombrie 1713, se ordonă ace
leaşi măsuri şi se stărue asupra 
fantului istoric, că „SI IN 
TRECUT S’A PROCEDAT TOT 
ASA FATA DE ROMANI, CUM 
O POT PROBA PERSOANE O- 
NORABILE, CARI AU FOST 
ÎNCREDINŢATE CU EXECU
TAREA ORDINELOR DE A. 
CEST FEL."

In urma acestor drastice şl 
neomenoase măsuri, orăşenii 
români, isgoniţi din casele lor, 
s’au refugiat, parte in satele 
din valea Someşului şi parte au 
trecut Carpdţii, în Moldova!
PROCESUL-VERBAL No. 369 

DIN 28 APRILIE 1752
Alarmată de p'ângerile repe

tate al românilor din ţinutul 
Bistriţei împărăteasa Mana 
Teres a a ordonat o anchetă. 
Ce a constatat comisiile împă
răteşti însărcinate să cerceteze 
plângerile românilor ?

In procesul-verbal nr 369 din 
28 Aprilie 1752, Frandendorf, 
prezidentul une a din comisiuni- 
le de investigaţie, a constatat. în
tre alte acte ilegale, abuzuri ae 
putere si samavolnicii, faotul 
„CA MÚLTÉ FAMILII ROMA
NEŞTI AU FOST IZGONITE 
DIN BISTRIŢA ŞI DIN SATELE 
SASESTI, OCUPANDU-LI-SE 
CASELE ŞI MOŞIILE DE CĂ
TRE SAŞI : APOI CA MAGI
STRAŢII din cetatea aceasta 
au desfiinţat şi ocuvat biserica 
şi cimitirul românilor, aşa că 
EI (ROMANII) SUNT NEVOIŢI 
SA CELEBREZE LITURGHIA 
IN CASE PATICULARE, FARA 
SA LI SE ING ADU E SA MAI 
BATA TOACA SI NU AU VOE 
SA MAI RIDICE BISERICI SI 
NICI SA INSTALEZE CLOPO
TE, CI NUMAI SA AŞEZE 
CRUCI PE MORMINTE.’’

Magistratul, care semnează 
acest proces verbal, adaogă, că 
în unna acestor abuzuri şi ile
galităţi, românii s’au revoltat 
(„Tumultus 23 pagorum Distrie-

tus valachici Bistriensis“).
I Ungurii au mers ceva mai 
' departe : au procedat la exter- 
j minarea românilor din oraşe, 
j Astfel, în oraşul Turda, un- 
; gurii n'au mai lăsat, în anii 
I 1711 şi 1712, decât 7 români 
; „măiereni“ (mărginaşi), iar pe 

ceilalţi i-au alungat cu forţa 
I armată din casele lor şi pe 
1 mulţi i-au ucis.

Contele Bethlen a uitat oare 
documentul din anul 1711, (19 
Iulie), întocmit de congregaţia 
(consiliul judeţean) maghiară 
din Turda, relativ la izgonirea 
forţată şi la exterminarea ro- 

1 mânii or din acest oraş?
A uitat şi documentul din a- 

nul următor (1712), ’ întocmit 
de aceeaş autoritate maghiară 
şi în care se pomeneşte de 
„STARPIREA ROMANILOR“? 
(„városunkból való kihajtása és 
kiirtása“)?

In toate oraşele din Ardeal 
s’au petrecut aceleaşi fapte 0- 
dioase, revoltătoare, antiuma
ne, împotriva românilor, să
vârşite atât de unguri, cât şi 
de saşi.

Scriitorul german L. I. Ma
rienburg recunoaşte, că în cen
trul oraşului Sebeş erau stabi
lite, în anul 1785, 248 familii
româneşti; iar la periferie, alte 
126 familii româneşti. Oraşul 
Sebeş — după Marienburg — 
avea două cartiere, în acea e- 
pocă : unul românesc (wala- 
chische) şi altul săsesc.

Oraşul Mediaş — tot după 
datele publicate de Marien
burg — avea în 1796 o po mi- 
latié de 4235 de locuitori: din
tre care 2437 sasi, 1513 ROMANI, 
195 ţigani şi 82 unguri.

Oraşul Arad, după autorul 
maghiar, Fényes Elek — avea 
în 1839, o ponulatie de 15.242 
locuitori. MAJORITATEA FIIND 
FORMATA DIN ROMANI! Târ
guri’e din fostul comitat al 
Aradului, au avut, la în cerni tu! 
secolului trecut — constată do
cumentar acelas autor maghiai 
— O MAJORITATE COVÂRŞI
TOARE ROMANEASCA.

Oraşul Caransebeş, întemeiat 
de nobilii români, a avut în 
1498 un primar român, Ştefan 
Stoica, care a intervenit cu 
succes, la Buda, să recunoască 
privilegiile „ab antiquo“ ale a- 
eestui „oppidum“ românesc.

A pretins contele Bethlen, în 
i conferinţa sa din Anglia, că 
I românii din .Ardeal şi Banat 
j n’au avut niciodată corporaţiuni 
j de meseriaşi în oraşe.
I Ori, românii din Caransebeş 
! — ca şi din alte oraşe — au 
I avut asemenea corporaţiuni 
! care erau renumite în Banat, ir 
j Ardeal si în Ungaria. Membrii 
j lor au făcut parte din consiliul 
i orăşenesc.
î Românii din Brasov au fostiI . . .
I ----— ------------------ -— -------
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Cum va plăti Anglia 
datoriile de război
Londra, 5 (Rador). — In 

şedinţa de azi a Camerei Co
munelor, d. Chamberlain a 
anunţat că Anglia va efectua 
în dolari plata datoriilor sale 
de războiu, adăogând că poa
te să plătească în argint nu
mai dacă preţul metalului nu 
este superior valoarei a 50 de 
centL

Toată lumea a înţeles că vor
besc despre partidul naţional - 
ţărănesc.

Acest partid, atât de nume
ros în anul 1928, atât de scă
zut numericeşte astăzi, frămân
tat neîncetat, atât în perioada 
zămislirii sale, cât şi tot me
reu după aceea.

Pentruca partidul naţional 
din Ardeal să se poată uni cu 
partidul ţărănesc din vechiul 
regat, au trebuit doi ani. Doi 
ani de pertractări, doi ani de 
sbucium, ceeace dovedea că cele 
două grupări nu erau asimila
bile. Căci dacă ar fi fost amân
două de aceeaş esenţă, conto
pirea s’ar fi făcut instantaneu, 
dela imnulsul naturii.

Au urmat preumblările tu
turor adversarilor partidului 
liberal prin încăperile noului 
partid fuzionat.

Rând pe rând au intrat în 
acest partid şi au eşit mai re
pede decât au intrat, d-nii: N. 
Iorga, dr. Lupu, Const. Arge- 
toianu, Grigore Iunian, grupul 
conservatorilor democraţi, gru
pul ardelean Goldiş-Lupaş-La- 
pedatu, şi alţii, şi alţii.

Apoi partidul vine la putere 
în 1928. iar d. luliu Maniu este 
şi rămâne marele şef necontes
tat.

D. Iuliu Maniu rămâne şef 
necontestat până la restaurarea 
din 8 Iunie 1930 când, deodată, 
apele partidului se turbură. 
Deodată, steaua d-lui Maniu, 
atât de strălucitoare până a- 
tunci, păleşte. Adică păleşte în 
sânul partidului, nu afară din 
partid.

Până la restaurare, d. Maniu a 
fost mereu „marele om“, dar 
dela restaurare, nu ştiu deee, 
ne-am pomenit cu d-sa om ca 
toţi oamenii. Şi poate chiar 
mai puţin.

D. Maniu pierde preşedinţia 
consiliului de miniştri, iar par
tidul se face „niznai“. D. Maniu 
demisionează dela şefia parti
dului, iar partidul „nici usturoi 
n’a mâncat, nici gura nu i-a 
mirosit“.

După căderea guvernului Ior
ga, partidul naţional-ţărănesc 
e chemat la cârmă, însă pre
mier este d. Vaida. Iar d. Ma
niu, marele om de odinioară, 
rămâne să-şi plivească zarza
vaturile la Bădăcin. Parcă n’ar 

; fi fost „marele om“ decând e 
1 lumea.

Apoi d. Maniu ajunge iarăşi 
prim ministru şi apoi iarăşi sc 
retrage, fără ca partidul să-l 
urmeze vre-odată ; măcar o 
singură dată, în alternările 
sale.

D. Maniu venea, pleca, apoi 
iarăşi venea şi iarăşi pleca, 
dar partidul îşi vedea de trea
bă la putere. Fiindcă de câte 
ori d. Maniu era părăsit de 
adulatorii săi de altă dată, par
tidul rămânea la putere. Adică 
la buget.

In sfârşit, se declară criza 
cea mare.

La Club un domn zis Ohă- 
beanu scrie un articol suspect 
pe care îl aclamă alţi doi ma- 
nişti, amândoi deputaţi. Ime-

New-Ţork, 5 (Rador). — Ami
ralul Byrd, conducătorul expe
diţiei antarctice, a sosit aseară, 
cu vasul său .Jacob ..uippert“. 
la Wellington (Patagonia eie 
sud).

Byrd a plecat din Boston la 
II Octombrie.

-oxo-

Grav accident de săniuţă 

la Galaţi

diat se întruneşte comitetul de 
direcţie al partidului pentru ca 
cei trei răzvrătiţi să fie excluşi 
din partid.

E lucru hotărît. Majortatea 
partidului merge cu d. Vaida 
împotriva maniştilor, adică a 
d-lui Maniu.

Când, la şedinţa comitetului, 
un membru a îndrăznit să se 
opună caterisirii celor trei ma- 
nişti răsculaţi, d. Vaida, impe
rios, le-a Strigat: „Vi s’a urât 
cu binele !“ Şi nimeni n’a mai 
suflat. Şi astfel, excluderile an 
fost hotărîte cu unanimitate.

Prin urmare, situaţia era lă
murită. Doi miniştri, d-nii Mirto 
şi Tiîea sunt învinuiţi că au 
acuzai pe d. Maniu de o faptă 
necinstită. Fost-a răscoală în 
partid ? De loc. Şi din contrâ : 
d-nii Mirto şi Tilea sunt ridi
caţi şi mai sus în capul buca
telor, ei sunt miniştrii cei mai 
cu nerv şi cu acţiune, d. Iuliu 
Maniu scade mereu, iar d. Vai
da devine şeful împrejurul că
ruia se grupează marea majo
ritate a partidului.

S’ar fi crezut că s’a sfârsit 
cu d. Maniu, mai ales că, din 
toată ţara aproape, organiza
ţiile partidului trimit declara
ţii de adeziune necondiţionată 
d-lui Vaida.

Aşa a fost vre-o 15 zile.
Dar cerul se întunecă deo

dată. După o săptămână de 
du-te-vino între Bucureşti şi 
Sinaia, iată că demisia cabi
netului Vaida este primită şL„ 
partidul naţional-ţărănesc ca
de în opoziţie.

Instantaneu, schimbare de 
decor !

D. Vaida se supără. Tocmai 
când îi era lumea mai dregă şi 
tocmai când se credea mal-stă
pân pe situaţie, se pomeneşte 
simplu muritor. Dar nu e nu
mai atât: pierzând portofoliul 
ministerial, a pierdut şi par
tidul.

Ca prin minune, majoritatea 
trece iarăşi la d. Maniu. Co
mitetul de direcţie, acc’as co
mitet care dăduse afară pe cei 
trei deputaţi manişti, îi repri
meşte în grabă.

D-nii Mirto şi Tillea, marii 
a-tot puternici de până eri, 
sunt ameninţaţi eu excluderea. 
Ceva mai mult, d. Vaida nu ma» 
candidează în alegeri, deşi un 
om cu talentul lui şi cu a-’lu
nea lui politică, era cel mai in
dicat să dea partidului singu
ra schimbare care i se putea 
da, după marile greşeli făcute 
la guvern.

Vrea să zică, partidul — ba- 
tă-1 să-l bată de partid —, a 
urmat rând pe rând, când pe 
d. Maniu, când pe d. Vaida, 
după cum unul sau celalţ ţi
nea în mână panaşa puterii si 
cheile vistieriei. Şi, dacă ar fi 
fost la adică, ar fi urmat şi pe 
altul, după cum astăzi  ̂— asa 
se spune — îl urmează pe d. 
Mihalache, în speranţă că poa
te norocul îi va da lui acele 
clici.

Orice s’ar zice : frumos par
tid !...

CONSTANTIN BACALBAŞA

SCRISORI DIN LONDRA

Galaţi, 5 Dec.
Azi după amiază, la ora 4 

jumătate, s’a întâmplat un 
grav accident de săniuţă in 
cartierul din Dealul Galaţilor. 
O săniuţă, în care se afau mai 
mulţi copii venea din dealul 
străzii Movilei spre str. Princi
pesa Maria. La un moment 
dat, săniuţa-s’a răsturnat şi au 
fost grav răniţi copiii: ' L'azăr 
Abramovici, din str. Movilei 94, 
Avram Năchman din piaţa 
Negri 18 şi David Isersohn din 
str. Movilej 70.

Micile victime au fost aduse 
imediat la farmacie unde li 
s’au dat ajutoare.

S i n u c i d e r e a  u n u i  d o m i n i o n
Londra, Decembrie

In imperiul britanic s’au pe. 
trecut lucruri noui. Newfound
land, cea mai veche colonie a 
Angliei (dela 1583) şi prima 
care a primit un regim auto- , 
nom (dela 1855),'se pregăteşte \ 
să renunţe la independenţa el, \ 
cerând din nou un guvernator j 
r.egal, numit de Londra şi râs. j 
punzător faţă de guvernul bri- ! 
taniC. Acest eveniment intere- \ 
sânt e rezultatul unei situaţii 
pe care o vom descrie.

Newfoundland e o insulă, si. 
tuată în apele îngheţate ale 
maréi băi Sf. Laurenţiu, de pe j 
coasta Canadei. Lungă de a- i 
proximativ 300 de mile, şi lată 
de aproape tot at&t, ea for- 1 
mează, văzută dela mare, un | 
masiv stâncos cu o înfăţişare

de AUGUR

severă. Inlăuntru, pământul ei 
ondulat, presărat cu păduri şi 
râuri. Clima e aspră, ceeace 
face ca ocupaţia agricultorilor 
să fie foarte nesigură. Maiori, 
tatea populaţiei, de vreo 250.000 
de locuitori, trăeşte din pescuit 
sau lucrează la exploatarea pă
durilor, ale căror lemne în mare 
parte sunt exportate în Anglia 
pentru nevoile producţiei hâr
tiei. Locuitorii din Newfound, 
land sunt urmaşii coloniştilor 
veniţi în secolul al XVI-lea. 
Sunt vănjoşi, obicinuiţi cu mun
ca şi cu intemperiile şi sunt 
vestiţi pentru calităţile lor ma. 
rinăreşti.

Despărţită de Canada prin-

( C o n t î n u a r e  i n  p a g .  2 - a )

V â n ă t o a r e a  r e g a l ă  d i n  B a n a t

JVL S. Regole şi Marele Voivod Mihai la vânătoarea dela Casa Verde
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Oribila crimă din Botoşani
— Criminalul mărturiseşte şi altă crimă săvârşită

cu noua ani
Botoşani, 4 Decembrie.

Ne-am ocupat la vreme de 
oribilul asasinat săvârşit, acum 
câteva săptămânii, când femela 
Marla 0:e[u, din str. Buciumu
lui Nr. 27, a fost ucisă, Iar ca
davrul găsit după şase zile dela 
săvârşirea crimei.

Marla Cretu era o biată spă
lătoreasă, care trăia munctod 
cu braţele. Avea o mamă bă
trână. intr’un sat din margi
nea oraşului, care venea din 
când în când s’o vadă.

Intr’o zl de Noembrie o 
clientă a venit s’o cheme pe 
Maria Creţu la spălat. A bătut 
la uşă, dar n’a primit nici un 
răspuns. A anunţat vecinii cari 
ia rândud lor au anunţat ches
tura. Venind la faţa locului co
misarul de serviciu, s’a proce
dat la spargerea aş'lor.

Spectacolul era îngrozitor. 
Maria Creţu zăcea într’un lac 
de sânge, cu capul zdrobit, cu 
muşcăturii adânci pe obrajii 
intraţi în putrefacţie şi pe gât; 
iar trapul complet gcil zăcea 
ch'txlt, in poziţia în care s’a 
aflat victima atunci când a 
fost uc.'nâ.

CRIMINALUL ARESTAT A FĂ
CUT MĂRTURISIRI

Cercetările au fost anevoioa
se, până când, în urma unui 

...

in urmă *—•
denunţ, autorităţile au arestat 
pe un anume Nicolae Rotam, 
proprietarul unei taverne din 
str. Buciumului.

Denunţul arăta câ acest Ro
tam o vizii ta de multe ori pe 
spălătoreasă Maria Ore|u, cu 
care ar fi întreţinut şi legă
turi de dragoste.

De atunci au trecut săptă
mâni. Mandatul de arestare al 
Iul îfeolae Rotam a fost con
firmat. Iată că în timpul in
strucţiei Rotam pus în faţa 
unor probe evidente şli-a măr
turisit crima. El a declarat că 
a ucis-o pentm a o prăda, ne
norocita având ceva economii 
strânse. Apel voia să scape de 
ea pentm că îl plictisea cu a- 
morul ei.

ALTA CRIMA SAVARŞITA 
ACUM 9 ANI

Dar ceva cc este adevărat sen
zaţional, este măriurisirea anei 
alte crime pe care Nccnlai Rota- 
ru ar fi săvnrşit-o acum 9 ani, 
tot Ia Botoşani, când n ncis pe 
multimilionarul lancn Gnibcr 
din Tg. Vitelor. Nem'ni Rofnrn 
ar fi primit 50.000 lei dein nn fin 
al lui Garber spre a-I face pe 
bătrân să moară mai repede. Iar 
fini să pună mâna pe moştenire.

Cercetările instrucţiei an fost 
îndreptate şi pe această pistă.

Şedinţa comisiei muncii 
portului Galaţi

•— Aplanarea unor lit'gii intre muncitori 
de vapoare. —  Pedepse disciplinare. ■ 

hotărâri —
5 Decembrie

şi agenţii 
-  A ’te

Răspuns contelui Bethlen
— U< marc din pagina I-a —

Roîui femeii române
ia  o r g a n iz a ţ ia  n o a s tr ă  d e  s t a t

— S e p a r a ţ i i le  d - s e l  A le x a n d r in a  C a n iz c n z io o  —

Se găseşte de vân
zare la farmacii 
ş i d r o g u e r i i

1 tub ca IO tablele Lei 30 
t  „ 2 0  „  n 6 5

Cereţi furnizorului D-v. Etui nichelat, de buzunar sau 
•  poşetă cu 6 comprimate. a

B i b l i o g r a f i i
A apărut numărul pe Decem

brie din exee lenta gaze ă: 
„Munca lUerarâ“, redactată în
grijit de postul loan Georg eseu.

Colaborează cel mai buni 
scriitori: Şerban Ionescu, G. 
Bacova, Ion Ai. George Ivgar. 
Paul I. Papadopol, Sărmanul 
Klopstock, Dinu Roco, Isaiia 
Răcăciuni, Armand Rabichon, 
Cicerone Theodor eseu. Traian 
Ionescu, Iulian Vesper, Mircea 
Streinul, Iuliu Streajă C. Dan 
Pantazescu, Gh. Antonovicl, 
Octav Sargeţiu şi alţiii.

D. Şerban Ionescu scrie un 
áricol admîrabl, Intitulat: 
„Intre filosoful Tiţius şt călu
gărul Harghel".

D. ing. geolog Armand Rabi
chon publică un studiu de 
mare importanţă: „Germano, 
mania".

Noutatea tehnică şl redacţio
nală. a făcut din „Munca lite
rară“, care a deşteptat dela 
primul număr un viu interes în 
presă şi pub ic, una din cele 
mai serioase reviste literare ro

mâneşti. „
% a apărut „Gazeta Medica

lă“ nr. 50 cu următorul sumar: 
Hrăniţi-vâ cu pâine de grâu. 
Neurasten a. D. prof. Minovici 
la luccu, PiEiognomoma. Tem
peramentul hypcovarian. Deo
sebirile sufleteşti dintre oa
meni. Păziţi-vă de servitori. 
Femeile tinere americane mor 
secerate de tuberculoză. Vătă
marea prin sgomot. Mâncaţi 
la timp! Diatermia. Regimul 
reumaticilor.

— A DOUA VIATA A LUI 
ŞERBAN VARU, roman de Luca 
Gheorghiade. Editura A’ca'ay.

— Revista VIAŢA AGRICOLA, 
anul 24, n-rul 10.

— A apărut „Gazeta mese
riilor şi asigurărilor sociale“, a- 
nul V, nr. 49, de sub conduce
rea d-lui C. Arsenie.

— A apărut „încotro ?“, anul 
EH. nr. 129.

A apărut nr. 12 d!n „Albi
na". cu un bogat şl variat su
mar.

Braşov, 5 Decembrie
Cu ocazia congresului „Gru

pării femeilor române“ la Bra
şov, am căutat să aflăm pă
rerea d-nea Alexandrina Can- 
taeuzdno. preşedinta grupări, 
asupra diverselor pobâeme f e - ' 
meniste la ordinea zilei şi în 
special asupra roluiui femeii ro
mâne în organizaţia noastră de 
stai.

Cu multă bunăvoinţă, d-na 
Alexandrina Cantacuz.no ne-a 
făcut următoarele declaraţi:

„Cu ocazia congresului de 
aci, mă simt obligată să arăt 
şi diferenţa dintre gruparea 
noastră şi alte o:gani2aţiuni 
femeeşti. In adevăr între noi şi 
asociaţia pentm emanciparea 
civilă şi politică există deose
biri fundamentale. D-nels de 
acolo cred că pot mai bine va
lorifica Idealul famenist, acti
vând în partidele politice, pe 
când noi credem, din contră, 
că atât timp cât nu avem 
drepturi politice, ci numai 
drepturi de ordin administra
tiv, amestecul nostru în politi
ca de partid ne scade puterile, 
ne destramă activitatea şi ne 
îmoiedică să rămânem un ele
ment de ponderare şi o re
zervă imensă de ordin sufle
tesc. Aceasta, cu atât mai mult 
acum, când se pare că suntem 
la o cotitură care impune o 
desăvârşită prefacere în orga
nizaţia noastră politică.

Femeile, în asemenea mo-

mente, trebue să desăvârşească 
unitatea de spirit a neamului 
românesc, ele nu trebue să se 
împartă nici pe regiuni, căci 
sunt sufletul ţârii, unul şi indi
vizibil în slujba intereselor 
permanente ale acestui neam ; 
femeile nu pot fi cu atât mai 
mult agente electorale, preţu
ind oamenii nu după Valoarea 
morală, oi după numărul vo
turilor.

Ele nu pot încuraja elemen
tele străine contra celor de 
baştină, care n’au cu ce trăi, 
ele nu pot să asmuţească tine
retul şi să preconzeze o poli
tică a revolverului, respectând 
drepturile* minoritarilor. Femei
lê  au dreptul să ceară cu băr
băţie să se deosebească cel cu 
drepturi câştigate pe acest 
pământ lângă noi do oaspeţii 
trecători veniţi de câţiva ani 
ca să smulgă pâinea din gura 
copiilor noştri.

Evoluând pe acest temei, nu 
vom tolera ca clementul ro
mânesc să nu mai fie pus în 
măsura de a-şi valorifica în
suşirile şi munca.

Gruparea noastră este isvo- 
rîtă din crezul naţiei ce vrea 
orientări noi; nu vrem nimic 
pentru noi, ci luptăm pentru 
pregătirea unui element feme- 
nin adecuat nevoilor vremii, 
slujitor pasionat al ideilor sale 
şi pe deasupra ţării, pe care o 
dorim puternică sufleteşte, 
spre a ţine piept greutăţilor“.

Membrii comisiei muncii «‘au 
întrunit sub preşedinţia d-iui 
judecător PanteMmon Matei. An 
participat la dos bateri d-nii: co
mandor Pompiliu Ocorgescii. 
subinspector al porturilor, Anti. 
pa şi Henri Schapira, delegaţii 
patronilor, Muşetescu şi Sava 
Profir, delegaţii muncitorilor.

Primul litigiu a fost diferen
dul între firma Mendelsohn şi 
muncitorii rujari, cari pretind 
ca la încărcătura cerealelor să li 
ee plătească actualul tarii. D. 
Mendelsohn a declarat comis ei 
că, nu poate suporta actualul ta
rif şi în consecinţă, a cerut o re. 
ducere a preţurilor cu 25 la su
tă. Comis:a a rueat pc d. Men
delsohn să-şi retragă cererea şi 
faţă de refuzul d-sn!e. n decis 
ca rujurilor să li se plătească 
actiia'ul tarif.

Comisia muncii a impus ca
pului cetei Ii — S. Nicolae — 
să plătească de îndată sumele 
cuvenite muncitorilor pentru 
munca depusă.

LITIGIU LA DESCĂRCAREA
VAPORULUI -BULGARIA“
Agenţia de vapoare Gattorno 

a depus o reeianiatie în rare a. 
rată că cu ocazia descărcării va. 
porului italian „Bulgaria“, a sn-
ferit mari pagube prin plata 11- 
nor despăgubiri către clienţii 
care au primit mărfuri. întrucât 
muncitorii au furat o mare can
titate de sardele. Comisia a de
cis escluderca pe timp de 15 zile 
dela muncă a muncitorilor Ne.

cniai Gălăţeanu. Constantin Ro- 
gheann şt Grigore Mnnnie şi a 
numit o comiisiune rare să eva
lueze mărfurile furate.
LA INCARCAREA VAPORU

LUI „CARPAŢI“
Cu ocazia încărcării cu cerea

le a vaporului „Carpaţi" al S. M. 
R„ o ploaie torenţială a împie
decat lucrul. Muncitorii au ce. 
rut exportatorului să li se plă
tească timpul cât au stat întru 
cat nu dânşii sunt vinovaţi că 
n’au putut munci. Exportatorul 
Halaumbrcner a declarat că a 
fost caz de forţă majoră şi a ce
rut respingerea cererii.

Comisia a stabilit că, în timp 
do ploaie muncitorii — când nu 
pol munci — nu txcbuesc plă
tiţi.

LA INCARCAREA VAPORU
LUI „ARDEALUL“

Intre muncitorii cherestegii şi 
agenţia S. M. R. s'a ivit un con
flict cu ocazie încărcării vapo
rului „Ardealul“. Sa numit o 
comiisiune care să studieze con
flictul.

S‘a decis cscluderen mai mul
tor muncitori cari sau abătut 
dela regulamentul muncii.

CONFLICT LA DESCĂRCA
REA UNUI REMORCHER

între echipa muncitorilor căr
bunari şi agenţia Watson & 
Youell 6‘a ivit un conflict la des
cărcarea remorcherului „Euge
nia“.

Comisia a obligat firma Wat
son & Youell să plătească 100 lei 
supliment.

şl ei Izgoniţi din interiorul ora
şului şl toleraţi să sc stabilea
scă „Pe Tocile“, dincolo de zi- 

\ durilc cetăţii.
In Oradea au fost, în veacu

rile trecute, numeroşi români 
stabiliţi aci, când ungurii erau 
dincolo de Tisa. Oraşul era îm
părţit în trei: Oradea episco
pală, Oradea românilor şi 
Oradea soldaţilor. Unde erau 
ungurii?

La Cluj, cu toată autorizarea 
ce o obţinuseră din partea 
Curţii imperiale din Viena, ro
mânii n’au putut construi, în 
secolul XVIII, biserica lor orto
doxă, nici afară din zidurile ce
tăţii, din cauza opoziţiei înver
şunate a ungurilor. Consiliul 
orăşenesc maghiar a declarat, 
„că nu va îngădui niciodată şi 
sub nicio condiţie, clădirea unei 
biserici româneşti pe teritoriul 
Clujului“.

Mai târziu, în 1795, românii 
au putut construi o bisericuţă 
ortodoxă la marginea oraşului 
C1ÚJ !

In cursul secolului al XVIII- 
lea, toţi românii au fost izgo
niţi mânu militari din oraşul 
Dej, iar locuinţele lor an fost 
arse, sau dărâmate. Tot asa şi 
în celelalte oraşe şi târguri din

Ardeal. Documente numeroase, 
maghiare şi sase, avem la dis
poziţie în această privinţă, care 
sunt mărturia vie a înfricoşă
toarei prigoane, împinsă până 
la exterminare, împotriva ele
mentului de baştină orăşenesc, 
— român, — săvârşită metodic 
în ultimele secole de unguri, 
saşi şi secui, care constituiau 
acel odios „Unio trium natio- 
num“, asociaţie de exploatare a 
Ardealului şi de terorizare a 
neamului nostru.

Iată adevărul. Iată cauzele a- 
devărate, în lumina orbitoare a 
faptelor perfect documentate, a 
înstrăinării oraşelor din Ardeal 
şi pe care contele Bethlen, a- 
buzând de lipsa de informaţii a 
auditorului său englez, Ic-a ig
norat cu desăvârşire din rea cre
dinţă şi cu voinţa bine hotărîtă 
de a induse opinia publică bri
tanică în eroare.

In articolul următor, vom do
vedi că şi celelalte argumente 
ale- contelui Bethlen sunt lip
site de orice temei, fiind în opo
ziţie violentă cu adevărul isto
ric şi cu principiile dreptului 
international modern, pe care 
s’au întemeiat statele din cen
trul Europei în frontierele lor 
intangibile.

Declaraţiile făcute presei 
de noul primar al Buzăului
—  Echilibrarea bugetului. —  Reducerea persona

lu lu i .—  Electr îf Va rea nouilor cartVrc. — AnuW ea  
iirpnurutuiui de 15 mi,:oane. —  Noui lucrări edi

litare. «— Reducerea impozitelor comunale —•

S c r i s o r i  d i n  L o n d r a
— Urmare din pagina I-a —

Buzău. 4 Decembrie 
D. avocat Stan Săram, numit 

primar al oraşului, a convocat 
la d-9a pe reprezentanţii presei, 
cărora ie-a făcut următoarele 
declaraţii:

cu ehe! tu el 1 minime.
Soer că veeh'ul consiliu va fi 

d'zo’vat cât de curând. în urma 
ramor'ului de anchetă ce ur
mează eă-1 depună d. inspector 
Al. Ştefănescu.

CAMPANIA ELECTORALA
Nu not anticipa n'm'c. Data 

a’eger’i noului consil’u este în 
directă legătură cu data dizol
vării. Având încrederea cetâte- 
ni’or. sper câ odată ales Sn 
fruntea comunei vo'. lucra nu
mai pentm progresul eL

In privinţa alegerilor gene
rale, încheie d. primar, am luat 
toate măsurile ca să nu se în
tâmple nimic în Oraş. Vom lua 
măsuri centra ace'ora cari vor 
căuta să treacă dincolo de ca
drul legal.

tr’o simplă strâmtoare, insula 
Newfoundland si-a păstrat tot. 
ăeauna cu îngrijire existenţa ca 
dominion autonom indepen
dent. Guvernul el a fost repre. 
zentat la toate conferinţele im
periale dela începutul lor. Dar 
dela război, treburile politice , 
n’au mal mers bine în insulă, I 
sau mai de grabă au mers prea i 
repede. Partidele politice, cari j 
s’au succedat la putere, mai a- | 
Ies in 1920, nu s’au ocupat de. ' 
cât sd umvle buzunarele narti- j 
zanllor. Fireşte, că aceasta <i j 
fost cauza unei expansiuni bu- t
getare pe care veniturile oblei, j 
nulte ale statului nu erau in i 
stare să le acopere. In flecare 
an, deficitul, ce sporea necon
tenit, era astupat printr'un nou 
imvrumut, încheiat în flecare j 
dată în condlţiunl tot mai one
roase. In clipa în care a surve. | 
nit criza mondială, care a dat j 
o lovitură cruntă pescuitului şl \ 
exportului lemnului, Neicfouni- 
land s’a găsit cu vistieria goală. ; 
Noul minister, care a fost nu- ; 
mit in urma alegerilor în 1932,' 
a făcut o sforţare demădăidui. I 
tă ca să scape de catastrofa a- i 
ceasta. Dar depravarea poHtică 
devenise atât de generală, în- ' 
cât miniştrii, in ciuda sforţări. \ 
lor lor, nu izbutiră să introdu- | 
că un regim de economii sufi- ‘ 
ciente; dealtfel, chiar dacă ar 
fi putut s’o facă, era vrea târ. 
ziu, deoarece nicio reducere a 
salariilor şi a cheltuelilor, chiar 
cele mai necesare, nu mai pu
tea produce o sumă îndestulă
toare pentru serviciul datoriei 
externe.

Ca să scape de un faliment 
scandalos, Newfoundland a ce. 
rut ajutor metropolei sale. O 
comisiune regală a fost numită 
imediat. Era prezidată de un 
judecător al înaltei Curţi a re
galului unit, având ea asistenţi 
un delegat canadian şi un re
prezentant al insulei. După o 
cercetare amănunţită a situa, 
ţiei, comisia şi-a publicat ra
portul. Acesta conchide în una. 
nimitate, la nceesitatéa de a 
suspenda pentru o perioadă de 
cel puţin 30 de ani regimul

parlamentar in insulă, ca să 
„dea generaţiei prezente posi
bilitatea de a face cunoştinţă 
cu o administraţie cinstită pe 
care n’a cunoscut-o niciodată". 
In timpul acestei perioade de 
educaţie, Newfoundland trebue 
să aibă un guvernator regal, 
răspunzător, nu faţă de parla
mentul local (ale cărui şedinţe 
sunt suspendate), ci faţă de pu- 
vernvl din londra, care, la rân
dul său, garantează emisiunea 
unui împrumut destinat con. 
versiunii datoriei dominionului 
şi astupării vechiului' deficit. 
Parlamentul din Newfoundland 
e invitat să statueze asupra 
propriei sale decăderi.

Toate acestea vor să însemne 
că insula se lipseşte ea însăşi 
de drepturile ei în calitate de 
dominion autonom, şi redevine 
o colonie a Coroanei, supusă 
hotărârilor guvernului britanic. 
Fără îndoială, finanţele locale 
vor profita, deoarece, după atâ
ţia ani, vor fi aşezate din nou 
pe un picior mulţumitor. Dar 
mai e şi partea politică ce lre- 
bue considerată. Căci până în 
prezent, nu s’a mai prezentat 
cazul unui dominion din imns. 
riu suprimăniu-şi independen
ta, fiindcă cetăţenii săi erau in. 
capabili de a se guverna în mod 
raţional. Deşi puternicul domi
nion al Canadei e vecinul ime
diat al insulei Newfoundland, 
aceasta nu se adresează Cana. 
ăei, ci vechei metropole ca să 
întreprindă salvarea ei. Fără 
îndoială prestigiul britanic e 
sporit, dar şi răspunderea, căci 
evident, orice s’ar întâmpla. 
Marea Britante e nevoită acum 
să găsească banii necesari ca 
să poată funcţiona administra
ţia în colonia ei temporară. In 
chipul acesta. America de Nord, 
cel puţin într’un punct, va fi 
supusă din nou administraţiei 
directe din Londra, ceeace nu 
s'a mai văzut din 1867, când a 
fost constituit dominionul Ca
nada. Ce se va crede în Statele. 
Unite? Dar imperialiştii se de
clară încântaţi aici.

* TT TTD

O nouă activitate
la primăria municipiului Oradea
Oradea, 4 Decembrie

Zilele trecu e şi-a luat postul 
în primire noul primar al mu
nicipiului Oradea, d. prof. univ. 
Tiberiu Moşoiu, preşedintele or
ganizaţiei naţional-lOberale din 
Bihor. Noul primar a fost bine 
primit de întreaga opinie pu
blică din Oradea, d-sa fiind 
cunoscut şi apreciat In toate 
straturile sociale din Oradea şi 
Bihor.

Vrednic urmaş al eroului ge
neral Moşoiu, d. prof. Tiiberlu 
Moşoiu are ce1-' mai frumoase 
şi curate sc «• mente pentru 
binele acestui judeţ de fron
tieră.

Luându-şi postul în primire 
d-sa a făcut următoarele de- 
claraţiuni:

„Am luat deja măsuri pen
tru plata salarllor funcţionari
lor. Delegaţia consiliului va ţi
ne şedinţe în fiecare săptămâ
nă de două ori, adică Marţi şi 
Vineri. In ce priveşte regiile 
autonome locale, guvernul are 
un program general pe toată 
ţara pentru desfiinţarea acelor 
regii autonome, cari se dove
desc improductlve. iar cefe pro
ductive vor fi cruţate.

In ce priceşte şomajul se va 
cerceta ce s’a făcut în trecu
tul apropiat atât pentru înce
perea lucrărilor edilitare. Cari 
vor micşora şomajul, cât şi în 
privinţa adunării fondurilor 
spre a putea fi ajutorat! acei 
şomeri cărora nu li se va putea 
da de lucru, nici după începe
rea acestor lucrări. Fiind şi ce
va fonduiri se vor putea deschi
de în curând şi bucătăriile 
populare.

In ce priveşte ajutorarea in
dustriei şi comerţului local 
voiu stărui la cercurile compe
tente să nu ducă comenzile di 
acîi Să le execute în alt oraş ş 
prin această să priveze comer
ţul de veniturile sale fireşti

Numai ajutorându-se comerţul 
şi industria locală, se va putea 
asigura şi echilibrarea bugetu
lui primăriei.

Trebue să se reinceapă o ac
ţiune mai raţională şi practică 
pentru salvarea acestui oraş 
din ghearele decăderii şi ale 
crizei ucigătoare. Pentru aceas
ta e nevoe în primul rând să 
se întrunească factorii deter
minanţi, cari de comun acord 
să ia măsuri eficace şt imedia
te spre a se arăta efect grab
nic“

D. primar T. Moşoiu asigură 
publicul, că s’a interesat de ce
le mai arzătoare probleme ale 
acestui oraş şi va face tot ce-i 
stă în putinţă pentru a schim
ba în b'ne stările de acum.

Asigură pe toată lumea că 
are toată bunăvoinţa, primeşte 
sfaturi dela oricine şt, dacă 
sunt. bune şi se pot îndeplini 
le va pune în aplicare. De ase
menea va primi şl critic! 
drepte izvorâte din buna in
tenţie şi va mulţumi celor ce-1 
vor atrage atenţiunea asupra 
unor greşeli pe care eventual 
le-ar săvârşi.
Declaraţiile d-lui Tiberiu Mo- 

şo'n, noul primar al mun'ei- 
plului Oradea, atât de civiliza
te şi democratice au făcut o 
impresie foarte bună asupra 
cetăţenilor acestui municipiu, 
fără deosebire de stare socială 
sau origină şi confesiune.

A. S.

Spre a fi prompt serviţi, 
d-nii abonaţi sunt rugaţi, ca 
la orice reciamaţie sau schim
bare de adresă, să binevoiască 
a ne trimete eticheta cu care 
primesc ziarul; şi la KtSINOl- 
REA ABONAMENTULUI a UP» 
pe cuponul mandatului poştal 
eticheta abonamentului expirat.

ECHILIBRAREA BUGETULUI
In c.a'ita‘ea mea de consMier. 

a’es in consü'ul comunal de sub 
guverna "ea trecută, am protes
tat ia Ump contra întcrm’re! 
bngetuhii, care nu coreismmd? 
timm/ui’. Azi. când am fost 
chemat în fruntea acestui or.aş. 
prima mea grilă este de a face 
un buget echil'brat. din care 
vo' e’inr'm diurne’«. jetnanele 
de prezenţă şi indemn’zaţ'ile, 
cu care s‘a făcut abuz sub gu
vernarea trecută.
REDUCEREA PERSONALULUI 

NUMIT IN MOD ILEGAL
Personalul inutil şi numii ile

gal în administraţia comunală, 
va fi înlocuţ imediat. Bugetul 
comunei nu trebue să fie îm
povărat cu sinecurişti şi diur- 
nişti. Vom da tot sprijinul nos
tru funcţionarilor de car eră.

ELECTRIFICAREA CARTIE
RELOR

Sesizat de cetăţenii cartiere
lor „Mihal Viteazul" şi „Gâr- 
laşi", cari din cauza întuneci - 
cuiul sunt expuşi la atacul tu
turor borfaşilor, am dispus să 
se înceapă imediat electrifica
rea acestor cartiere, lucrare 
care va fi gata încă înainte de 
alegeri.

Dacă bugetul îmi va permite, 
voi continua cu electr.ficarca 
străzilor mărginaşe, care încă 
nu sunt iluminate.
ANULAREA ÎMPRUMUTULUI 

DE 15 MILIOANE
Nu mă gândesc nici un mo

ment, spune mai departe d. pri
mar, ca să continui tratativele 
In vederea realizării împrumu
tului de 15 milioane lei, îm
prumut oare era să fie încheiat 
de d. Em. Homoriceanui, fostul 
primar. Felul cum era să fie 
încheiat împrumutul, consti
tuia o robie a comunei. E po- 
s'bi! ca în zilele aces'.ea de criză, 
să se plătească o anuitate de 
peste 4 milioane iei. Dacă, în 
adevăr, comuna dispune de a- 
ceastă sumă. numai e nevoe de 
împrumut, căci cu 4 milioane 
se pot realiza lucruri destul de 
importante.
REDUCEREA IMPOZITELOR 

COMUNALE
Cetăţenii au fost impuşi la 

impozite exagerate şi prea îm
povărătoare. Ca să vă dau un 
exemplu de impozit, este destul 
să vă spun că vechiul consiliu, 
spre a putea lua jetoane şi in
demnizaţii, a înfiinţat impozi
tul de 100 lei metru de faţadă, 
care a lovit pătura comercială.
industrială şi meşteşugărească. 
Acest impozit va fi imediat 
desfiinţat.
NOUL PIAN DE ACTIVITATE 

In cursul iernii voi întocmi 
un plan sistematic de lucrări, 
care va fi pus în aplicare ime- 
d at, la începerea sezonului de 
lucru. Vom realiza lucrări mari,

Contra dnrerilor hemoroirtale
supozitoarele ..Anusol - GOEDE- 
CKE“ au întotdeauna un efect mi
nunat de binefăcător De mal bine 
de 30 ani „Anusol“ .ui este reco
mandat de numeroşi medici din 
toate ţările şi nenum ărate sunt 
cazurile in cari acest remediu a 
salvat pacienţii desnâdâlduiţi

Sporitoare o .mausol*
aduc Imediat uşurarea a tâ t de do- I 
rita ş: în lătură foar’e curând du
rerile hcmoroidale, deseori îngrozi. I 
toare întrebuinţarea este simplă ] 
curată nu este costisitoare şl nu 
întrerupe dela ocupaţia zilnică A | 
se cere la farmacii textual : „Supo
zitoare Anusol-Goedecke" in cu
tia originală roşie plombată de 
fabrică 1615

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

ŞEZĂTOAREA ATENEULUI
„ C U I B U L  C U  B A R Z Ă “

Ateneill popular .Cuibul cu 
barză“ a ţinut şezătoare Du
minică 3 Decembrie după a- 
miază.

D. g-ral Jltianu Gh., preşe
dintele ateneului. în cuvântul 
de deschidere spune, că faţă de 
propaganda agitatorilor rev'z o- 
nlşti, în special a ungurilor, 
este o datorie sfântă ca toţi ro
mânii să adere la ,J.iga anti- 
reviz onisiă", ligă de redeştep 
tarea conştiinţei naţionale, prin 
înălţarea şi întărirea suflete
lor românilor, mărind astfel 
puterea de rezistenţă a po
porului nostru.

Păr. D’mitrie Mihăilescu, de
la biserica Sf. Gheorghe Mal- 
maison, vorbeşte despre legătura 
strânsă dintre poporul român 
şi religia creştină crtodoxă.

D. av. Dariu A’exandru a 
vorbit despre „Un duşman in
tern“ ocupându-se de adven- 
tism şi arătând măsuri'e ce 
trebuesc luate pentru înlătura
rea tentat velor de a face pro- 
sehtism printre credincioşii creş
tini ortodoxi.

In partea artistică au dat 
concursul: corul bisericei Sf.
Gheorghe Maimaison, sub con
ducerea d-lui slt. Breslauer e- 
xeeutând d-ra Jena Popovici 
dela conservator d-n!i C. Dodu 
şi Chiru Eeonomu dela teatrul 
Naţional, Decebal FloresCu şi 
Gh. Bădulescu. =-

E s c r o c h e r i a  u n u !  c o m e r c i a n t  d i n  G a l a ţ i
—  Cum a fost înşdatâ soc. de nav‘prat;e cehos’o- 
vacâ pe Dunăre. — Comerciantul trimis in judecată —

5 Decembrie
D. jude-preşedinte Virgil 

Ro'u titularul cabinetu'ul II 
‘nstnrţie, a terminat azi jn«-
t-i'-tiq săvâ“«>’£ de
tânărul comerciant Is'̂ 'or Weis- 
man-Ivrv din str. Cod-eanu. 
S’a stabilit că Isido- Wrisman 
a comandat, la o firmă din 
German'a 50 dv saci cu mină 
de plumb, marfă ce a sosit la 
Galaţi nr'n soc.
de navigaţie cpho'Mvacâ r» 
Dunăre, con’ra rn'uburs a 800 
mărci germane. TVo,,n"c« nu 
pUtâa să denună cele Red mărci 
fiin/teă nn-si rvfiea procura de- 
VwN». nâooriiurUe d° clearing 
fiind în^rerupte cu Germania, 
s’a aluna la următoml aran
jament • ce"i-etama p,pVin’1(v,’iâ ă 
de nav’'gat,p» a să e1!,Tvi-

*3* Wor Qjwn in r, jy* _
nă să-ai 800 măml. «ă
denună pontra va1 o r̂ea Fr ta 
B°""n Naţională, pe numele SO
CI“'Wl. (

I-» aderări We*wmqn domn.ne
la Ba^ea, Naţională 3» ca a ipţ
ch'ttoUlfq Q ţy.o,dlă fsrW.-tqf.iţ d'° 
nAV'-TqHp^ pq-o  c..o o-S|ţywtp qq 
eUt>a„Aq.n prvnoqqmA-itnl «U aaf- 
fel mărfuriV a.u toqt ridtv t̂e

Oe se întâmplă? Operaţiunile

de clearing befind luate cu 
Germania, Isidor We’emar se 
prezintă la biroul soc. , ceho
slovace sl sub motiv că a" pu
tea la Bncu reş'i, prin Ba nea 
Naţională, să trim'ta oel 31 
lei firmei eare-i fu,m.t?asa mar
fa, obţine chitanţa de denoţit. 
se prezintă la casieria bánni şi 
ridt-q tonna. Ano’, deş* 6- 
p°raţiu.nile de ciearinc au fort 
reluate. Isidor Wel'hnan n’â a- 
ehitat suma datora'ă şi deci, 
intenţia f“aedulloasă a rămas 
bine stab'h'tâ.

In consecinţă d. jude-preşs- 
dinte Virgil RoiU a semnat or
donanţa definitivă. or;n care I-

cafa tribuna Iul Ui corecţionail 
pentru escrocherie.

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

D'dy Obretcov’ci 
F r a n z  K e s s l e r
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Succesul Sezonului!!
R A D I O

TELEFONKÉN
flscultaţl Nolle Modele

JÜAN FEDER,
CALEA VICTORIEI 44

 ̂ Toate rosturile bra sinena
En-Qros |V álŰafB ID RfiTE l i  1Cl | En.uetait |

MAI SUNI 8 ZILE PANA LA TRAGEREA POLIŢEI DE

LEI 5 0 . 0 0 0  LEI .
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 r a n c o  - R o mâ n ă*  organizează
pentru abonaţii „UNIVERSULUI" o tragere specială de 
polite AM. „UNIVERSUL" de Lei ‘»0.000.-, cu începutul 
1 Decembrie 191», cu 4 rate gratuite ( I~a, 4-a, ?-a şi a 
10-a) şi 8 numere de premii de I^i 10.000.— şi Lei î.OOÔ —■

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

La această tragere, vor lua parte tofi acei rari se 
Vor abona Iz ziarul „UNIVERSUL". începând de azi şi 
până în ziua de 12 Decembrie 1915 dacă vor trimite So
cietăţii de Asigurări „ F r a n c o  • R o m â n ă “ Lei 258.

Pentru această sumă vor primi poliţa de asigurare, 
în valoare de Lei 50.000.—, cuitan(a cu rata plătită pe 
luna Ianuarie 1954 şi

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

Abonaţii, în aceste condiţiiini, prin avantajele de 
Inai sus. realizează o economie de Leî  1.154. (valoarea 
celor 4 rate gratuite), economie rarejn trece costul abo
namentului pe un an la „Universul şi pot avea şansa 
de a încasa, chiar dela prima tragere, valoarea poliţei 
suu 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 
lăţii „1- r a n c o  - R o m â n e “, Bucureşti, Grivi{ei 25,
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 suina de Uei 
258, împreună cu 10 din cupoanele ce publicăm la P®8* 
2-a a ziarului, cu începere de Luni 20 Noembrie 195 .̂

Preţul abonamentului este :
Lei ?5l) pentru 12 luni.
„ 5S0 „ 6 n
„ 200 R 3 „



3ftanil al 50-lea Nr. 336 Vineri 8 Decembrie 1933 UNIVERSUL

IN FIECARE ZI

M U Z I C E S C U

1 Romantice vremuri în care 
tânărul pentru că Iubea cânte
cul îşi avea şi numele de Muzi- 
ceseu. A izbutit e drept să îşi 
schimbe porecla în renume. Ii 
erau dragi corurile îngereşti. A 
şi scris pentru biserică melodia 
rugăciunilor. liturghii, heruvice, 
axioane, tropare — şi acel dra
matic ,frohod al Domnului" 
care rămâne una dintre cele 
mai duioase dureri pentru 
drept-credincioşi. Acum când 
la depărtare de treizeci de ani 
peşte mormântul lui Muzicescu, 
încercăm să îi preţuim râvna 
şi Izbânda — înţelegem cât de 
nedreptăţit e încă acest mare 
artist, din ale cărui creaţiuni 
au rămas atâtea inedite, fiindcă 
suntem încă nevrednici să le ti
părim. Dintre cântecele popula
re, multe au fost de el culese şi 
mlădiate pe glas, fără ca gene
raţiile următoare să-şi mai a- 
mintească cine le-a dăruit su
net. Şi azi încă poporul le cântă 
fără sâ-i pese de nume — şi 
melodiile dulci răsună în case 
de ţară, şi în biserici care ştiu 
să aducă prinos cerului.
Gavriel Muzicescu, fost direc

tor al conservatorului din laşi, 
întemeietor al corului metropo
litan din cetatea de scaun a 
Moldovei, e dintre cei puţini 
care au păstrat şi au înviorat 
o artă ce aproape îşi stingea 
datina. Azi ştim să li amintim 
numele îndată după Anton Pan, 
lângă Ciprian Porumbescu. Dar 
tot odată nu ar fi timpul, în
tre frumoasele sacrificii pe care 
ţara le face acum pentru pro
păşirea muzicei. să ne aducem 
aminte că ne lipseşte cu totul 
o bibliotecă de muzică româ
nească ? Acele volume care ar 
trebui să fie în ori şi ce casă 
gospodărească unde tinereţea 
cântă, şi celelalte mai mari pen
tru ori ce altar dornic să îşi 
albe rugăciunea învoaltă ? Ar 
fi fapte de temelie pentru o la
mură a sufletului nostru, cea 
mai năpăstuită, cea despre care 
se aude cel mai puţin. In toate 
provinciile noastre au izbutit să 
se înalţe cântece întrecând tân- 
guiala monotonă cu care vecinii 
noştri îşi fac propaganda, iar 
noi mai aşteptăm ceasul în care 
pentru noi să folosim cântecele 
noastre. Şi însemnăm cu tris
teţe că manuscrise inedite aş
teaptă de zeci şi zeci de ani în 
Ardeal şi Moldova, în Muntenia 
şi Bucovina, ziua în oare înari
pate melodiile să îşi ia zborul.

Adrian Mania

După 6000 de ani

Cea mai veche pudrieră din 
lume se găseşte astăzi pe masa 
de toaletă a Greted Garbo; Pu- 
driera aceasta e c'Dpliită în 
piatră şi a fost descoperită cu 
ocazia unor săpături în Vezére 
(Franţa). Arheologul care a 
descoperit-o a oferit-o „divi
nei“ care a primit foarte bu
curoasă daruil. Deşi veche de 
peste 6000 ani, pudrieră aceas
ta mai are încă pe fund rămă
şiţa de ocru, înlocuite, desigur, 
de Greta Garbo prin preparate 
moderne.

Politeţea regilor
La noi şi în diferite ţări eu

ropene politeţa e considerată 
drept ceva învechit, eşit din o- 
bicei. Oamenii bătrâni şi fe
meile nu mai sunt salutaţi ca 
altădată. In această privinţă 
amintim o anecdotă interesan
tă, pe care o Ilustrează timpurile 
de altădată. Regele Eduard 
VII ai Angliei asistase la o re
prezentaţia la Comedia Fran
ceză, şi invitase pe marea ar
tistă Sarah Bernhard, care ju
case rolul principal, în loja ss 
ca s’o felicite. Cum regele era 
gata de plecare, primi pe ar
tistă păstrându-şi pălăria pi 
cap. Sarah se Înclină în faţa 
regelui şi cu cel mai fermecă
tor zâmbet îi spuse: „Majes
tät©, credeam că numai coroa
na nu ş.Vo poate scoate un mo
narh depe cap, în faţa une 
femei“.

„Mă iartă doamnă“, răspuns«----- 1 ~ „.„lî_3.. _ •
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Pentru Ce în treb u in ţez  Pudra Tokaion 
Cu SPUMĂ de CREMĂ

Mireasa păpuşă
Un bărbat de o înălţime de 

1 m. 70 s’a căsătorit de curând 
la Birmingham cu o femee a 
cărei înălţime nu depăşeşte 90 
cm. Mireasa se numeşte Miss 
Archer şi este bine cunoscută 
în lumea artiştilor de varieteu; 
mirele, domnul Bobbins, este şi 
el un actor apreciat. La sfâr- j 
şitul ceremoniei religioase, mi
reasa. îmbrăcată într’o rochie 
de satin alb, a fost duisă în 
braţe de soţul ei până la au
tomobil, pentru ca publicul ca

re se înghesuia la eşire să nu 
înăbuşe pe gingaşa 
Robins.

N’AM NICIO
DATĂ

NAS LUCIOS

msmm

Pudra Toka
ion (ine In 
ciuda vântului 

şi a ploii.

Satul veşnic tânăr

Statuia justiţiei, pe o clădire publică din Londra, era spălată 
deunăzi cu toată atenţia.

acum . c u id ze c t de a r d
Citim in „UNIVERSUL“ din 

7 Decembrie 1884:

«= Aflăm că d. Ilăşdeu, convins 
că nn  e incom patibilitate în tre 
funcţiunea de Director general al 
Arhivelor şl m andatul de deputat, 
nu‘şi va da demisiunea. din func
ţiune, ci se va presintă din nou 
dinaintea alegătorilor din Craiova.

o  Se pare că m inistrul ju s ti
ţiei a r  fi lu a t disposiţiunea ca t i .  
nerii veniţi din stră ină ta te  cu di. 
ploma de licenţiaţi sau doctori In 
drept, să nu  poată  beneficia de 
in tra rea  în  m agistratură până când 
diplomele lor nu vor fi vizate de 
facultăţile noastre, în  urm a unei

probe in  scris, făcută sub prlvi- 
gherca facultăţii.

■= Se telegrafiază din Cracovia 
că la  Varşovia s‘au  a res ta t mal 
m ulţi nihilişti.

După un  ordin al poliţiei, casele 
trebue să fie închise în  Varşovia 
îndată  după apusul soarelui.

b> D irectorii caselor principale 
de bancă din Londra s‘au  adunat 
şi au  lu a t o ho tărire  gravă.

Au stabilit să dea drum ul tu tu 
ro r im piegaţilor lor care s‘a r  în 
sura  fă ră  a  avea o leafă de cel 
puţin  4000 lei pe an, sum ă care e 
cea mal mică pe care o poate chel
tu i o familie ca  să  tră iască cum  se 
cade in  Londra I

Pe şoseaua care duce dela 
Londra la Hastings se găseşte 
satul Sandhurst, cunoscut sub 
porecla: „satul veşnic tânăr“. 
Intr’adevăr, şeful oficMuii poş
tal, d. Jempson, ocupă funcţia 
sa de un şir de ani pe care ni
meni în locaffitate nu-i poate 
număra în mod exact; toţi _lo
cuitorii l-au pomenit de când 
se ştiu pe d. Jempson la oficiu. 
El a taiecut de 90 de ani şi to
tuşi, toată corespondenţa îi 
trece prin mâini; singura sa 
supărare este că anul acesta a 
fost nevoit să renunţe să ducă 
în persoană, pe bicicletă, la a- 
diitasele respectivei, telegramele 
ce-i sosesc la oficiu.

„Prietenul meu, croitorul din 
sat, a istorisit de curând d. 
Jempson, o duce mal bine: 
acum 20 de ani, la vârsta de 
70, purta ochelari; astăzi i-a 
părăsit, spunând că nu-ii mai 
trebuesc şi că lucrează mai 
bine fără ei. Cu amicul meu 
John nici nu mă pot asemui: 
el se plimbă pe ploaie cu capul 
gol şi fără manta. Trebue să 
recunosc Insă că este încă tâ
năr : are 75 de ani“.

Conversaţii ca aceasta şi care 
redă în mod credinicos aspecte 
din viaţa zilnică dela Sand
hurst, explică binemeritata re
putaţia a acestui sat de a păs
tra veşnic tinerii pe locuitorii 
săi

in  Pudra Tokaion, celebra 
doamna i Pudră de Paris, cold cream 

foarte curat este bătut astfel 
încât formează o spumă ca 
fulgul de uşoară şi apoi a- 
mestecat cu cea mai fină pu
dră aerificată.

De vânzare la toate farmaciile, 
drogheriile şi parfumeriile din ţară. 
Noile preţuri reduse de la Lei 46.
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m m  P l i n  « u n  t o n a
2+1 lămpi, care recepţio.
NEAZă IN CONDIŢIUNI EXCE
LENTE STRĂINĂTATEA IN 
TIMPUL EM1SIUNEI POSTULUI 

LOCAL
ULTIMELE PERFECŢIUNI TEH
NICE DIFUZOR ELECTRO DI
NAMIC NOUA PENTODÄ DE 9 
WATT. MOBILĂ ULTRA ELE

GANTĂ
UN APARAT CARE NU TRE
BUE SĂ LIPSEASCĂ DIN NICI 

O CASĂ ROMÂNEASCĂ

PRIMA INDUSTRIE ROMÂNEASCĂ DE
I . A T E “

Eoiesti l str. General Flora 13
TELEFON 345.27

caut&m revanzâtorl oxsius ul in p.cuînc o

PALTOANE BĂRBĂTEŞTI
D em l-palton [el 875 
D em i-spoit „  1020 
Demi-extra „  1250
Falton flt  catifea „ 935 
Palton goi. raliiei l-a „ i U 5  

Palton gol, liană » Î15-1 
palton Bl. extra „ 1375
Costum  CUlOri 795

EFTIN
v in d en i

(lângă Palatul Kégli)

H A I N E  DE D A ME
Haine Bîfflă gulllfanî»  9 7 5

Haine Damă guLluiiu „  1260 
H aine Damă talJuper.M 1650 
H aine ramă oogaiă „  1B50 
Haine Damă Keile' » *125 
De m i-gill, b'anä tei 1260 
Demi-Flaus >t 1375
Raglan-dublu „  1725

Aprovizionarea regiunilor
l i p s i t e  d e  p o r u m b

săi.

Clima şi petele solare
Doctorul Abbot, celebrul fizi

cian american, a comunicat zi
lele acestea Academiiel de ştiin
ţe din Massachusetts, conclu
ziile la care a ajuns după o 
muncă de 30 ani şi care îl fac 
să creadă că clima pământului 
evoluăază în mod periodic în 
cicluri de 23 de ani» După sa
vantul profesor aceste cicluri 
sunt în strânsă legătură cu a- 
pariţia periodică a petelor so
lare. Doctorul Abbott a citat 
succesiunea iernilor ploioase 
din Indii între anii 1865 şi 
1870, care s’au repetat 23 de 
ani în urmă şi care vor reveni, 
conform prezicerilor, între 
1924 .i 1948. Tot astfel el a pre
zis o perioadă de secetă in Sta- 
tele-Unite cu începerea anului 
1939. Rămâne să vedem dacă 
prevederile se vor confirma.

Ducele şi institutoarea
Cel mai mic dintre fiii d-lui 

Mussolini, Romano, în vârstă de 
şase am, a căzut la un examen. 
Institutoarea lui a hotărît să 
mai facă un an aceeaşi clasă. Fi. 
irod informări. Ducele chemă pe 
institutoarea lui Romano şi-i 
spuse pe loc :

— Ai făcut bine şi te felicit! 
îmi pari o raritate I Unii profe
sori îşi închipuesc că-mi fac plă
cere răsfăţându-mi copiii. Poar- 
tă-te cu leneşul meu de fiu ca 
şi cu ceilal{i. El are să-ti mulţu
mească într’o zi, cum îţi mulţu
mesc eu astăzi“. Şi Ducele se 
despărfi de institutoare cu o 
strângere,de mână călduroasă.

G E R  A S P R U

Câteva invenţii
Două pagini de invenţiuni 

extrem de interesante găsim 
în ultimul număr al ,Ziarului 
Ştiinţelor şi al Călătoriilor', 
excelenta publicaţie săptămâ
nală totdeauna la curent cu tot 
ce-i nou în ştiinţă şl tehnică.

Reţinem Întâi un dispozitiv 
pentru perfecţionarea audiţii
lor radiofonice: inginerii ra
diofonici americani au găsit un 
nou mijloc prin care vocea miei 
cântăreţe să file reprodusă de 
microfon cu fidelitate. Anume, 
cântăreaţa este ascunsă sub 
un clopot de celuloid. Specia
liştii afirmă că acest clopot 
transparent, care acoperă ar
tista până la şolduri, influen
ţează asupra voc.I omeneşti ca 
şi o surdină asupra coardelor 
vinei viori. Cele mai ridicate 
note pot fi atacate fără ca mi
crofonul să înregistreze vi
braţii neplăcute.

Nu mai puţin interesant este 
modul cum a procedat un an
treprenor de lucrări din Ham
burg, silit prin contract să dea 
gata o construcţie într’un ter
men fix. Tencuiala trebuia us
cată cât mat repede. Ingenios, 
omul nostru a pompat in încă
peri aer încălzit şi gaze sub 
presiune. Clădirea, un impună
tor bloc, a fost uscată în patru 
zile, adică intriun timp de zece 
sau de cincisprezece ori mail 
scurt decât la o uscare nor
mală.

Uşile şi ferestrele au fost în
chise ermetic în tot timpul cât 
s’a aplicat „tratamentul“ şi 
temperatura aerului pompat a 
fost potrivită după gradul de 
umiditate şi după constituţia 
chimică a tencuelii.

In sfârşit, nu ne-am putut 
stăvili/ admiraţia privind clişeul 
ce reprezenta o tabacheră de 
dimensiuni normale şi care cu
prindea în acelaş timp un port- 
mine de creion, un briceag, o 
cutie de timbre, o lampă elec- 
trteă, a pilă, un ceasornic, o 
Drichetă şi o mică placa de fil
deş pe care se pot nota în
semnări ce în urmă se şterg cu 
o gumă adăpostită în aceeaşi 
cutie!

11.000.000 de paturi
La întrunirea anuală a cele

brei instituţia filantropice en
gleze „Armata Salvării“ s’a co
municat, că în ultimii 50 de ani 
societatea a procurat 11 mi
lioane de paturi pentru femei 
lipsite de mijloace de toai şi de 
locuinţă. Peste 50 de milioane 
de leii au fost cheltuiţi în anul 
trecut numai pentru femeile 
sărace, iar 300.000 de femei, 
lipsite de adăpost, au fost sal
vate dela vagabondaj. 1

Se ştie că ministerul de agri
cultură luase o serie de măsuri 
pentru aprovizionarea a 40 re
giuni, unde populaţia este a- 
proape complet lipsită de orice 
hrană.

In acest scop, d. L Manoles- 
cu-Strunga, într’o conferinţă 
care sJa ţinut eri, a organizat şi 
asigurat această aprovizionare.

S'âu împărţit cele 40 de ju
deţe în 3 ca'egorii, după ne
voi şi întindere, trimiţându-se 
între 5 -15 vagoane de porumb 
de hrană, cantitate care va 
completa pentru moment ne
voile urgente, nesatisfăcute de 
primele 3 vagoane , expedia te de 
j urieţ.______________________

Transportul vagoanelor a în
ceput efectiv, prin trenuri-na- 
vetă speciale, ce vor circula zil
nic.

Intre timp, în interesul sănă
tăţii populaţiei săteşti, se va în
locui rteplat porumbul prin făi
nă de grâu integrală, din stocul 
disponibil al grâului valorificat.

In ce priveşte însămânţarea, 
d. I. Manolescu-Sbrunga a luat 
măsuri ca porumbul necesar să 
fie expediat pe calităţile recla
mate de regiunea şi clima ei, 
realizându-se astfel un tip care 1 
să asigure o calitate superioară j 
de porumb. 1

f l o r i  p r e t u t i n d e n i !
F i o r i  p e n t r u  o r i c e  î m p r e j u r ă r i

găsiţi numai la

„ F  H  R  M  U  D  O u
Str. Câmp'neann 28, Bucureşti I

Transmitem flori naturale în toate oraşele din lume. 
Arta fiora ă, decorafiuni, do'.iuri.

Plante exotice, eactee, ele.
W W W W V W S /  * S A A A A /W W V

Salvaţi de un câine
La Londra, într’un cartier 

sărac un imobil luase foc în 
timpul nopţii fără ca locatarii 
dsla ultimul etaj să fi prins de 
veste.

Un câine, simţind pericolul, 
se+epezi în apartament şi in
trând din cameră în cameră 
lătra cu atâta insistenţă încât 
d-na Keeling, care locuia aci 
cu cei cinci copii ai ei, avu 
timpul să părăsească în ultima 
clipă locuinţa cuprinsă de flă
cări. Credinciosul animal, asfi
xiat de fum, căzu în nesimţi
re înainte de a fi salvat.

Pompierii aflând dela d-na 
Keeling că, scăparea întreg'! fa
milii era datorată numai câi
nelui devotat, se reîntearseră 

i în mijlocul flăcărilor şi cu pri- 
i mejdia vieţii, scoaseră pe bra- 
! ţe pe bietul animal. După apli

carea respiraţiei art fic’ale. câi- 
i nele îşi reveni; el fu dus la o 
clinică veterinară unde se res
tabili în puţine zile.

Diurne pentru deplasări
— N oulle norm e de p lată —

Consiliul de miniştri a stabilit 
următoarele norme pentru pla
ta diurnelor funcţionarilor pu
blici :

ART. 1. — Funcţionarii publici 
care se deplasează pentru servicii 
de executat, in afară de reşedinţa 
în care sunt numiţi, servicii ca
racterizate printr’o însărcinare 
specială, în afară de îndeplinirea 
atribuţiunilor funcţiunii respective, 
au dreptul la o diurnă şl la ram
bursarea cheltuelilor de transport 
dela o localitate la alta.

In diurnă se cuprinde toate 
cheltue’ile necesitate de deplasare, 
iar cheltuellle de transport se vor 
socoti deosebit.

FUNCŢIONARII
Cu începere dela 1 Decemibne 

1933. diurnele fixate prin jurnalul 
Consiliului miniştrilor cu No. 267 
din 17 Martie 1932, se modifică în 
modul următor, fiind considerate 
ca maximale :

La o retribuţie lunară bugetară 
„brutto” de cel puţin lei 19.909 In
clusiv se acordă o diurnă de 300 
lei pe z i;

La o retribuţie lunară bugetară 
..brutto” dela 13.000 lei inclusiv la 
19.009 exclusiv, se acordă o diurnă 
de 250 lei pe z i;

La o retribuţie lunară bugetară 
„brutto” dela 6.000 lei inclusiv până 
la 13.000 lei exclusiv, se acordă o 
diurnă de 180 lei pe zi ;

La o retribuţie lunară bugetară 
„brutto” dela 4.000 lei inclusiv la
6.000 lei exclusiv, se acordă o diur
nă de 130 lei pe z i;

La o retribuţie lunară bugetară 
„brutto” dela 2.500 lei inclusiv la
4.000 lei exclusiv, se acordă o diur
nă de lei 100 pe zi;

La o retribuţie lunară bugetară 
„brutto” sub lei 2.500 se acordă O 
diurnă de 60 lei pe zi.

ART. 2. — Se exceptează dela 
aceste dispoziţiuni personalul geo
log şl personalul de inspectiuni 
de orice natură căruia, avându-se 
în vedere atribuţiunile lui de per
manente deplasări, i se acordă ur
mătoarea diurnă zilnică, indiferent 
de salariul cu care este retribuit 
in buget:

PERSONALUL GEOLOG
Director geolog lei 450 pe zi.
Subdirectorul geologilor şi Chi- 

miştllor şefi cl. I-a lei 350 pe zi.
Geologilor şi ohimiştilor şefi ci 

H şi cl. HI, lei 300 pe zi.
Geologilor, chimiştilor şi ingine

rilor cl. I, II şl HI, lei 250 pe zi
Asistenţilor lei 200 pe zL
Preparatorilor, lei 150 pe zi.

PERSONALUL DE INSPECŢIUNE
Inspectorilor generali, lei 250 pe

zi.
Inspectorilor, lei 200 pe zl.
Administrator!» financiari, lei 

180 pe zi.
ART. HI. — La achitarea diur

nei se va ţine seama dacă depla
sarea nu a trecut de 24 ore şl 
funcţionarul a avut putinţa să pe
treacă noaptea la reşedinţă, in care 
caz diurna se reduce la jumătate.

ART. IV. — Deplasările care nu 
sunt prevăzute prin legi sau regu
lamente speciale, se vor efectua 
numai pe baza unui referat moti
vat, aprobat de ministerul sau de
legaţii săi direcţi, în urma avizului 
conform al comisiunei prevăzută de 
Art. II al. c. din legea excepţio
nală, relativă la numirile şi îna
intările în funcţiuni publice, pro
mulgată prin înaltul Decret regal 
No. 4250 din 23 Decembrie 1931, 
publicată în .Monitorul Oficial” 
No. 301 din 28 Decembrie 1931.

Când deplasarea va dura mai 
mult de 30 zile, diurna se va 
reduce cu 30 la" sută începând 
din ziua 31-a.

B. DETAŞĂRI
ART, V. — Funcţionarii publici

Cox Silezia Lei 2 .750  
Cox Păcură „ 2 .000
Cox Ovoidole,, 2 .250
Antracit „ 2 .1 5 0

per tonă. bulgări mar io savi, 
franco domiciliu.

CER l-a cal. Lei 750  
FAG l-a „ „ 700
mia Kgr ţăete şi transportate ia

domiciliu, VlNDr.;
Agenţia Banca Română
Str « arol II -  le i. 40204

Note medicale

A îngheţat şl roata morii,

Automobilele papale
Pe când în toate ţările Eu

ropei se discută încă asupra 
sistemului cel mal indicat de a 
Introduce radio la automobile, 
Papa a dispus fără şovăire, să 
se adapteze aparate radiofoni
ce la cele 42 de automobile ale 
Vaticanului.

Câteva din aceste maşini sunt 
înzestrate cu aparate cu unde 
ncurte după modelul automo
bilelor poliţieneşti din Statele- 
Unite.

Gloria, acum 30 
de ani

Cine erau cei maii renumiţi 
oameni acum 30 de ani ? a în
trebat un ziar berlinez pe eâti- 
lorii săi. Iată răspunsul. în or
dinea votur.Ţor obţinute de fie
care personalitate în parte: 
Tolstoi, Mommsen, Marconi, 
Ibsen, Edison. Nansen, Rönt
gen, Menzel, Koch şi... Kaize- 
rul Wilhelm II. Mai nuţlne vo
turi au obţinut d’Annunzio, 
S’enkiewici, Stanley. Ultimul pe 
listă era contele Zeppelin I

STERILIZAREA INDIVIZILOR 
CU TARE PATOLOGICA

La congresul de igienă, ce 
s’a ţinut în acest an la Paris, 
d. dr. C. Andronescu, în urma 
importantelor rapoarte şi co- 
municări relative la tuberculo- 

I ză ale d-lcir prof. Cantacuzino, 
dr. Dougall şi alţii, în scop de 
a ajuta mai mult lupta în con
tra acestui mare flagel, propu
ne sterilizarea tuberculoşilor.

Sterilizarea criminalilor, im
becililor, degeneraţilor, cretini
lor şi a tuberculoşilor a fost 
propusă pentru prima oară de 
d-sa la congresul medical din 
Bucureşti din 1914, când a in
sistat şi asupra utilităţii certi
ficatului de sănătate — certifi
catul prenupţial — pentru nouii 
căsătoriţi.

Câţiva ani mal târziu, în Sta- 
tele-Unite s’a interzis căsătoria 

I idioţilor, nebunilor şi epiieptiai- 
j lor.
I In Indiana şi California, idi

oţii şi asasinii sunt sterilizaţi, 
I ceeace nu-i îmipedică a avea 
i raporturi sexuale, dar ii pune 

în imposibilitate de a procrea. 
Operaţia consistă în secţiunea 
canalului diferent la om şi a- 
cea a trompei la femee, opera
ţie foarte uşoară.

Cele mai multe din Sta
tele americane, după d. Newton 
Crane, sunt decise să adopte a- 
cest sistem, care ar trebui să 
fie introdus în toate statele ci
vilizate.

In Elveţia se sterilizează cre
tinii şi persoanele atinse de ma
ladii cronice. Ceva mai mult, se 
sterilizează chiar femeile, cari 
au născut 6 copii, pentru a avea 
timpul să-i crească cum se 
cade.

D. dr. Andronescu a propus 
ca Societatea să numească un 
raportor ca să studieze sterili
zarea indivilor cu tare patolo
gice şi să prezint© un raport, 
care să fie supus discuţiunii ge
nerale la congresul viitor. Pro
punerea a fost aprobată de în
treaga adunare.

Dr. P.

L em ne tefoc
5 5 0  l e i

aiia kgr. lemne bucătărie

6 5 0  l e i
mia kgr. fag prima calitate

7 0 0  l e i
mia kgr. cer rotund 
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care sunt deplasaţi pentru ca să 
îndeplinească in altă localitate a- 
trlbuţiunile funcţiune! respective, 
sau alte funcţiuni caracteristice li
nei funcţiuni anumite, se consideră 
ca detaşaţi.

ART. VI. — Orice detaşare, în- 
tr'o aceiaşi localitate dela un ser
viciu la altul, nu va avea dreptul 
la nici un fel de indemnizaţie.

ART. VIL — Detaşările care 
sunt prevăzute de legi şi regula
mente speciale, urmează să se facă 
şl să fie retribuite în conformitate 
cu dispoziţiunile respective din a- 
cele legi şi regulamente,

ART. VHI. — Toate celelalte de
taşări care nu sunt prevăzute de 
legi şi regulamente speciala nu se 
vor putea face decât in cazuri ex
cepţionale, neputându-se depăşi în 
nici un caz termenul maximum de 
detaşare de trei luni.

Detaşarea în acest caz nu se va 
putea face sub nici un motiv mai 
mult decât o singură dată pe an, 
pentru acelaşi funcţionar.

Detaşarea în cazul primului aliniat 
de mai sus, nu se va putea face 
decât prin aprobarea ministerului 
sau delegaţilor săi direcţi şi pen
tru un interes de serviciu bine de
terminat, în condiţiunile art. 4 al. 
1 din prezentul Jurnal.

Dacă detaşarea neprevăzută de 
legi şi regulamente speciale, de
păşeşte termenul de una lună, nu 
va putea fi aprobată decât prin 
jurnalul consiliului de miniştri, 
după ce în prealabil, se va fi ob
ţinut avizul conform al comisiunei 
menţionată la art. de mai sus.

ART. IX. — Pentru tot timpul 
detaşării din cazul art. 8 de mai 
sus. dintr’o localitate în alta, se va 
acorda funcţionarului public deta
şat, o indemnizaţie de detaşare e- 
gală cu 20 la sută din salariul 
funcţiune! dela reşedinţă unde este 
numit, fără chirie şi ajutor de fa
milie ; indemnizaţie calculată pro
porţional cu timpul detaşărei.

Chiria urmează să fie ldentitcâ 
cu cea corespunzătoare funcţiune! 
şl localităţei din localitatea de re
şedinţă.

ART. X. — In cazul detaşărei 
neprevăzută de legi şi regulamente 
speciale, salariul cu accesoriile ur
mează să fie achitate de serviciul 
unde funcţionarul a fost numit, iar 
indemnitatea de detaşare, de ser
viciul unde a fost detaşat.

ART. XI. — Toate dispoziţiuni- 
le de mai sus se vor aplica întoc
mai de toate administraţiile pu
blice, indiferent dacă simt sau nu 
cu gestiunea autonomă, precum şi 
de comune. ,

ART. XII. — D-nil consiiieri- 
controlori şi d-nii directori ai con
tabilităţii dela ori care administra
ţie publică, sunt direcţi răspunză
tori de aducerea la îndeplinire a prezentului Jurnal.

Vapoarele servieiuiui mari

tim român şi uraganul 

de pe marea Neagră
După rapoartele telegrafice 

sosite la direcţia S. M. R., toate 
vapoarele poştale şi de mărfuri 
ale acestui serviciu aflate în 
cursă, n’au suferit nlciun ac
cident în cursul ultimului ura
gan deslănţuit în Marea Nea
gră şi de Marmara, neînregh- 
trându-se decât întârzieri neîn
semnate

Iată situaţia lor pe ziua de 
eri, 5 Decembrie :

Vapoarele poştale •
„Dacia“ a plecat la 4 c. dm 

Constanţa spre Alexandria şi 
Beyruth

„România“ se află în re
zervă.

„Regele Carol I“ va sosi la 
Constanţa la 8 c. venind dela 
Alexandria.

„Principesa Maria“ a plecat 
din Constanţa pentru Salonic 
la 2 c.

Vapoarele mixte :■
„Alba Iulia“ va pleca la 13 

c. din Gâlaţi pentru Mediitera- 
na occidentală.

.Ardeal“ e plecat din Dună
re pentru Levant deda 22 No
embrie.

,Peleş“, plecat la 16 Noem
brie din Dunăre pentru Medi- 
terana occidentală, se va îna
poia în ţară la 21 c.

„Suceava“, plecat din Dună
re la 7 Noembrie pentru Le
vant .descarcă actualmente la 
Port Said şl apoi la Iaffa.

„Bucegi“, plecat din Dunăre 
pentru Anglia dela 15 Octom
brie, încarcă cărbuni din a- 
ceastă (ară pentru Tunis.

„Carpaţi“ încarcă in Dună
re pentru Occident.

„Bucureşti“, plecat dijn Du
năre la 11 Noembrie pentru 
Grecia, descarcă actualmente 
la Pireu şi apoi la Patras.

„Oituz“ încarcă în Dunăre 
pentru Levant.

„Dobrogea“ încarcă în Du
năre pentru Levant, plecarea 
fiindu’i fixată azi, 6 c.

„Durostor“ va pleca la 0 c. 
din Dunăre pentru Levant.

A  a p ă r u t

Almanahul
r e v i s t e iI M  M i o r  Sl ül I M I M

p e  a n u l  1 9 3 4
O adevărată comoară de povestiri, poezii, 
te s tru , curiozităţi din lumea largă, jocuri 
instructive, anecdote, etc. etc. Totul presă
ra t cu frumoase ilustraţiuni în culori şi în 
te&i. Preţul unui volum LEI 2 4

Sciatica!
Chinurile SCIATICEI, urmă

rile ei triste (topiri d£ muşchi, 
Varioe, etc.), cum şi LUMBAGO 
(radiculitele). Nevriteîe gene
rale, Reumatismele capului şi 
articulare, dispar — se vindecă 
radical şi în scurtă vreme, nu
mai cu tratamentul special şl 
sigur, printr’o lungă experimen
tare.

ai
Doctorului

Dumitru Grigoriu-Arge;
Vechlu medic Şef de SpitaL 
Specializat la clinicile din 

Viena-Paris-Leysin-Bodonia 
BOLI INTERNE. ELECLTRO- 

RADIOLOGIE - ORTOPEDIE. 
Stabilit definitiv în Bucureşti 

Str. Enăchiţă Văcărescu No. 3. 
Consultaţii zile de lucru 10-12, 

4-7 p. m.
Telefon 3.89-67. 283

C O N T R A
B Ă T Ă T U R I L O R  j
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P ăr w « • • •arinţu
s u n i  r ă s p u n z ă t o r i  

d e  s ă n ă t a t e a  c o p i i l o r
0  anemie negiijală poate provoca 

turburâri serioase mai târziu!

/"•'AM pe la vârsta de 13 ani sau 14 ani, baia* 
tul devine adolescent ţi creşte atât de re

pede încât ni se pare că vedem cu ochii cum îi 
•e îngustează şi îi se scurtează hainele, lată tim
pul când trebuie să fiţi cu băgare de seamă pen- 
trucâ anemia apare în perioada de desvoltare 
sau îi urmează şi sângele devine slab tocmai 
când tânărul are mai multă nevoie de putere.
E X C E L E N T U L  T O N I C

Â H T O S E
îi va fortifica sângele, dându-i puteri noui prin 
înmulţirea globulelor roşii şi hemoglobinei.

E c o n o m i c e  -  F i n a n c i a r e
S C H  I  M B  U  L

p e  ziua  d e  6  D ecem b rie
CURSURILE DEVIZELOR

Oiente Cerute încheiate

Paris . . . . .  6.59 6.58 —
l.onlra . . . .  566 555 —
New-York, . . 118 lu8  —
Hruxelles . . . 23.6U 23,45 —
Roma.................  8.98 6.16 —
Zunch . . . .  52.93 32,60 -
Pra-ja . . . .  -  -
Viena. . . . .  — -  —
Berlin . . .  11, . 40, —
Budapesta . . — —
Amsterdam . 68,25 67.75 —
Madrid 14 iu 13.60 -

PETROLIFERELE 
ROMÂNE LA PARIS

5 Decembrie 
Astra Română 74.75 

Steaua Română 5330 

Concordia 55 
Redevenţa 13 
Petrol-Block necotat

Eri fiind sărbătoare, bursa oficia'ă de efecte şi devize n’a 
lucrat, astfel că nu s’au înregi strat cursuri.
DEVIZE STRĂINE (Deschidereaj VAU II- EFECTIVE

Autorität d» fi nit arul Sân*• 
tdţl ta No. S:*U.

Bucureşt' 
Berlin . . 
Am terd 
New Yorl 
Londra . 
Pari» . . 
Milano .
Hutla|iesta
Prat>a... 
Belgrad 
Varşovia 
(jiecia . 
Viena . . 
Bruxelles 
Zur ch . 
Spania ,

} Ziinch Pan- Lon ira i
Fran rance/

31)8 — 557. » elveţian .
183.15 — 13,75. Lira sterlină
2Ó7.S0 1028,25 8.16 25 Lira taliană .

3 33,0 10,10 5.10,25 Dolarul. . . .
17. 83.25 -  Beldia . . . .
20 20 — 83 84 Florm olande/i
27 21 134,50 62 28 Cor. cehoslov. .

— — 25. Schrlina atăstr. .-
15.34 — 111.12 Pengd . . .
7,00 — 242,50 Reichsmark . .

57,95 — — Dinarul . . .
— — -  Leva............

72,60 — 30 Zlotul . . . .
355. 2t,59 Lira otomană .

— 491,87 16,1)4 Drahma . .
— 208.75 4U,18 Pesetas . . . .

6,55—6,85 
12 50 -31 
550 —57.5 

8,80 -9.15 
105—121

23.50 —24,50 
67-119

4.95-5.00
20—22
23-21

40-41.511
2—2.50
1-1,15

18,50-19,10
7 8 -8 i
1-1.6

13.50 - 14,7°

I N F O R M A Ţ I I

B u r s a  p e t r o l u l u i
PREŢUL PRODUSELOR L\ EXPORT PER T >N \  OS 1««« KILO 
GRAME FOB CONSTANTA PE ZIUA DE ß DECEMBRIE 1933

Sh enţl. aur

La farmacii şi droguerii

VIŢE ALTOITE
din cele mai bune soiuri, garantat autentice, precum şi Port altoi 
«. Butaj, cu rădica. livrează f j ,  C a S p a P i “ M e d ia Ş  
Catalog gratuit la cerere.______Specialitate 193.1 «NEUBURQeK»

o-nii FRIZERI şi COAFORI
găsesc toate accesoriile necesare branşei la 

singura şi cea mai eftlnă sursă din tară
„PARFÜM ÉRIA L I L A S “
Reprezentanţa şi depozitul de vânzare a renumitei 
vopsele de păr „L’ORItNTOL şi K1VA‘, TA
BLOURI de coafură uliimile modele din Paris, 
Viena şi Londra. Expediţie in provincie. Preţuri 
curente la cerere. Telefon 378-53. 2

Instalarea nouilor edili
la  CalaSat
Calafat, 6 Decembrie

In urma unei anchete făcute 
de d. prim pretor C. Marinescu 
Ia primăria oraşului nostru, 
consiliul comunal in fruntea 
căruia se găseşte d. M. Enciceiu 
a fost dizolvai. In locul lui a 
fost numită o comisie interi-

Benzmă uşoară . . . .
.> grea 0 « o o •

Wn. Spirt cat. II . . .
Peti ol ral mat . . . .  
Motorină neoar.-lă . .

„ para Im. 0 + 5 
Păcură neparal . . . .  

PREŢUL PRODUSELO 
PE ZIUA DE 6 D

65. 
44 
40
35
36 
32 
18

LA INTERN 
BRIE 1933

Preţui de Taxele 
PRODUSUL vânzare consum.

__________________ ____________Tulti Kg. Inlern Kg.

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

Petrol raf. pt Morari . . .  » - 2.25 0.98
M M   ̂ , 3) 1.75

Motorină pt Moran . . • , » « 2.15 1.22
. . . . .  * . 2.9.) 1.99

Păcură . . . . . . . . .  a « 0.70 0.29
Diverse uleiuri....................  „ • 20.-med.u 12.73

BURSA PITROLU1.U &.* PLQifTI
PE VAGONUL DE 10.000 KG. 5 DECEMBRIE

T uş.ţi ? Vă doare p iep tu l?  Luaţi

Gudron Thiocolat „BILLA“
Pentru copii SIROP PULMOSIN „BILLA“

pe vânzare la Farmacii şi Droguerii 1570

DIRECŢIUNEA g e n er a la  a 
MONOPOLULUI ALCOOLULUI 
SI A TAXELOR DE CONSU

MAŢIE

P u b l i c a t i o n s
Be publică spre cunoştinţa gene. 

rali, că, in ziua de Sâmbătă, 23 
Decembrie 1938, ora 10 a. m„ In 
localul Direcţiunii Generate a Mo
nopolului Alcoolului, din star. Sta- 
vropoleos nr. 16, et. II. se va ţine 
licitaţie publică, ou oferte lnch.se, 
pentru asigurarea spirtului din de
pozitele judeţene ale Monopolului 
Alcoolului.

Licitaţia se va ţine In confor
mitate cu art. 88-110 Inclusiv din 
Legea Contabilităţii Puibi ce, regu- 
fanrjsntul Oficiului Central de Li
citaţii şi normele publicate In Mo
nitorul Oficial nr. 127, din 4 Iunie 
19M, paginile 5 014—5.022.

Toate persoanele cari vor lua 
parte ia licitaţie vor dispune ofer
te numai In conformitate cu cae- 
telc de sarcini, cari pot fi văaarte 
zilnic, Intre orale 13—13'+ In loca- 
hil Direct torni Generale a Mono
polului Alcoolului din Bucureşti.

10197

D r . D . J A C O B Y
SiHTinli/iit.trt Viena pentru bolile
Venerice, SflU s Piele

I - ilrtnit-ii'm Blenoragiei ariile
Îi cronice la hărţuiţi şi femei 
îintermie Cnii«nl1 « tn a m 

2 -s {> m R'tlev. Domniţei 2t 
Telefon 3.07.39.

întrunirea din Capitală
a organizaţiei liberale a 

judeţului Făgăraş

Duminică a fost în «ala To
mis din Capitală întrunirea or
ga n i zo ţi ei partidului naţional li
bera! a judeţului Făgăraş de 
aub preşedinţia d-lui Mihail O- 
romoln fost ministru şi fo6t gu
vernator al Băncii Naţionale.

A prezidat d. avocat C. Dem. 
Pop eseu reprezentantul d-lni M. 
Oromoltt asistat de d-nii dr. 
Ţeţu din Făgăraş. Alex. Romu
lus din Făgăraş, Toma Cociş din 
Vad şi cot. Cţurea din Bucu
reşti

D. dr. Ţeţii arată Importanţa 
acestei întruniri şi stările pentru 
alegerea listelor partidului libe
ral.

D. Alexandru Romnlns arată 
care este datoria cetăţenilor ce 
vor vota în judeţul Făgăraş.

D. cöl. Ciurca aduce salutul 
cetăţenilor"Hlteráli din Capitală.

D. Toma Cociş roagă pe prie
tenii d:n sală să facă cea mai în
tindă propagandă pentru alege
rea listei în frunte cu d. Mihail 
Orom ol u

D. C. Dem Popesen arată că d.
Oromoln fiind la Făgăraş nn a 
putut să vie în mijlocul cetăţe
nilor din Făgăraş cari se află în 
Capitală.

Buştenari uşor . . . . . .  Lei* 6500
n mediu . . . . .  n • ,0
„ paratinos . . . .  „ • 6000

greu.................  . 5 00
Băicoi uşor ........................ ...... . 6.;U0
Morém dacian uşor . . . .  n . ű2ü0

„ „ greu n . 4300
„ paratinos 5000

Oura Ocniţei dacian uşor , . „ » 5)00.;...
i, paraiiuoş . . .  r • »0OÜ

Ochiuri» .  ................. ... n » 500)
Ţ tulea . . . . . . . . . .  f. • 4000

S itu a ţ ia  a g r ic o lă
din ţară şi străinătate

primar
mară compusă din d-nii: Gri- 
gorie Borc, d-re'c.orul Bănci Ca
lafatului, Ion Trăistaru, Marin 
Pârvan, ştefan Petrescu avocat 
şl I. Iordache. Ceilalţi membri 
vor depune jurământul a doua 
zi.

-xX x-

Nouile preturi maximale
la  C alafa t

— CE SPUNE ORDONANŢA
PRIMĂRIEI —
Calafat, 5 Decembrie.

Cu începere deda 1 Decem
brie a, c., primăria oraşului 
Calafat a lansat următoarea 
ordonanţă :

Preţul la făină şd pâine vs 
rămâne liber în comerţ. Este 
lmerz.u cu desăvârşire fabrica
rea şi desfacerea fainei de 
grâu şi secară amestecată ev 
orice alte produse ca : făină de 
orz, secară, mălai, etc.

Pâinea se va fabrica şi pune 
în vânzare pe diferite calităţi 
Atât pâinea aibă cât şi cee 
neagră va avea formatul lung 
va fi bine coaptă şi va avee 
greutatea de un kilogram, fari 
nici o toleranţă. Este interzii 
fabricarea şi desfacerea pâine 
de grâu sau din secară ames
tecată cu produsele de mai sus 
Brutarii sunt obligaţi a avei 
spre vânzare pâine suficientă 

Osd ce vor contraveni la die 
poziţiile de mai sus vor fi pa 
siblU de sancţiunile prevăzuţi 
de art. 7 din legea pentru in 
frânarea şi reprimarea specule 
ilicite, adică amendă dela 5000 
20.000 lei şi cu închisoare dedi 
3 luni până la un an.

Pâinea găsiită în neregulă & 
va confisca şi împărţi săraciloi 

Controlul pâinei se va faci 
atât la brutari cât şi la depo 
zitele de vânzare.

Cetăţenii sunt rugaţii să pel 
vegheze la respectarea dispozi 
ţiilor din prezenta ordonanţe 

Carnea de vacă se va vind 
cu 10 lei kg.; viţel cu 14 lei kg. 
berbec cu 10 lei kg.; porc e  
20 leii kg.; slănina şi osânza c> 
20 led kg.; untura topită eu 2 
lei kg.; laptele dulce cu 5 le 
litruL

M inisterul agriculturii ne trim i
te  urm ătoarea situaţie agricolă din 
ţa ră  şi stră ină ta te  :

In  a tre ia  săp tăm ână a lunei 
Noembrie s‘au m ai făcu t a ră tu ri 
şi sem ănături de toam nă In con- 
d itiuni destul de prielnice ; in ul
tim a săptăm ână a acestei luni i 
tem peratura  a scăzut brusc, solul 
a  îngheţat şi în foarte m ulte re
giuni ale tă rii a căzut zăpadă.

Munca câmpului a încetat în 
prezent şi cam pania agricolă este 
Încheiată.

Sem ănăturile au răsă rit norm ai 
şi sunt bine înfrăţite , num ai cele 
făcute târziu  de to t nu au pu tu t 

1 încă vegeta.'
I După evaluările făcute la  15 
I Noembrie a. c., suprafeţele însă- 
1 m ân ţa te  în  toam na 1933, până la 

această dată , erau urm ătoarele :
1.545.0CO ha. grâu, 40.200 h a  orz, 

215.000 ha. secară, 12.900 ha. ra -  | 
p ită.

In  1932, la acelaşi dată, se făcu
seră urm ătoarele in să m â n ţă rl: 1

1.948.030 ha. grâu, 55.000 ha.
orz. 235.400 ha. secară, 5.285 ha. 
răpită.

Evaluările din 15 Noembrie 1931, 
au dat urm ătoarele rezultate :

1.738.000 ha. grâu, 58.200 ha. 
Orz. 211.000 ha. secară şi 24.941 ha. 
rapiţă.

Cifrele de m a l sus sun t bine în 
ţeles num ai provizorii. Com parate 
cu anul precedent se constată la 
grâu o scădere de 21 la su tă şl 

I fa ţă  de anul 1931 o scădere de 11 
la sută. In  unele regiuni (Dobro- 
gea, B asarabia de sus) avem totuşi 
un spor al însăm ânţârilor in ra -  

j port cu ■ anul precedent,
*

1 Ia tă  datele definitive cu privire 
la suprafeţele cultivate cu fasole,

1 cartofi, cânepă. In. floarea soare- 
I Iul şi sfeclă de zahăr in anul 1933.
!

SITUAŢIA FASOLEI 
I Fasolea cultivată în teren pro- 
1 priu â ocupat în anul curent 102 

mii h a  fa ţă  de 120 mii ha. in 1932, 
adică cu circa 18 mii sau 15 la 
su tă  mai puţin  ; în  schimb com- 

I para  tiv cu media anilor 1927/1931 
1 (92 mii ha.) se constată o creştere 

de 10 mii ha. sau 11 la sută.
I Fasolea s‘a mal cultivat ca p lantă 

accesorie pe 110 m ii ha. sem ănate 
I cu porumb ; in anul precedent,
I suprafaţa  corespunzătoare a  fost 
I 923 mii ha., iar media cincinală 

835 mii ha.

CULTURA CARTOFILOR
S uprafaţa  destinată culturii ca r

tofilor a  fost de 197 mii h a . cu o 
creştere de 7 mii ha. sau 4 la su tă  
în raport cu întinderea anului 
trecut, (190 mii ha.) şi a fost a -  
proape egală cu supraffaţa  medie 
a  anilor 1927/1931 (198 mii ha.).

I C artofii cultivaţi p rin tre  porumb 
! au ocupat 87 mii ha. fa ţă  ed 73 
! mii ha. în 1932 şi 71 mii ha. media 
1 anilor 1927/1931.
I Suprafaţa  însăm ânţată  cu eâne- 

pă a fost egală cu acea din anul 
an terio r (47 mii ha.), media cinci
na lă  fiind de 39 mii ha.

I Inu l s‘a sem ănat pe 18.000 ha., 
r sup rafa ţă  Inferioară a tâ t celui din 

anul trecut (22 mii ha.) cât şi 
mediei anilor 1927—1931 (20
mii ha’.). D iferenţa In m inus se 
cifrează la 4 mii ha. sau 18 la sută, 
respectiv 2 m ii ha. sau 10 la sută.

CULTURA FLÓAREI SOARELUI
C ultura floarei soarelui s‘a  fă 

cut pe 183 mii ha., cu un  spor de 
1.000 ha. 0,6% la su tă  fa ţă  de anul

In „VESELIA"
De Joi 7 D ecem brie:

A intrat ş l Siţa Pitpalac In campania e- 
eotorală. Eminenta C9tăţeană vrea să a- 
aagă şi să lie  aleasă... de bărbaţi.— Cine 
jiie să aleagă ca d*sa carnea, lintea, pă* 
lării, ţoa le .e?  Siţa vrea vot egal (este  e- 
gală cn bărbatul) vot direct (fiindcă dânsa 
n’o a pe... linia curbă 1 ş i  vot secret (de 
oarose n’are lim barlţă ca M iţă  oaiii). — 
Pragram al c o m e i Siţa Pitpalac.—Dacă nu 
se  găseş e primar, se  o:erâ Niţă Pitpalac. 
Ce va face dacă va ti prim ar.—Kom ii de
testa ţigănia din politică.—O nouă insultă: 
övre !—Scrisoare către Sf. N icolae.— Şefia 
d-lui ihalache.—Din binefacerile radiofo
niei.-— Mica publicit te a „Veseliei“.-G lu m e  
hazuri, mofturi, numeroase desene, etc.
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trecu t (162 mii ha.) şi cu o redu
cere de 2 mii ha. sau 1,3 la sută 
fa tă  de media cincinală (165 
mii ha.).

în tinderea cultivată cu sfecla de 
zahăr a trecu t dela 18 mii ha. în 
1932 la 43 mii ha. în 1933 ; m e
dia anilor 1927/1931 a  fost de 51 
mii ha.

Creşterea însem nată comparativ 
cu situaţia  din anul precedent este 
datorită m ăririi productiunll fa- 
bricelor de zahăr, produicţlune vo
lu n ta r com prim ată în 1932.*

In  hem isfera nordică însăm ân- 
ţărlle  de toam nă s‘au te rm in a t; 
iarna a înceut pretutindeni cu scă
deri însemnate de tem peratură şi 
căderi de zăpadă in părţile sep
tentrionale ale Europei şi Ameri- 
cei de Nord.

In  hem isfera sudică persepectl- 
vele recoltei viitoare sun t mai pu
ţin  bune decât în  perioada prece
dentă.

Ultimele ştiri comunicate de In 
stitu tu l in ternaţional de agricul
tu ră  sun t urm ătoarele :

CANADA
U ltim a evaluare a recoltei de 

I grâu indică o can tita te  de 73.930 
mii chintale, deci o reducere de 
2.980 mii chintale fa ţă  de evalua
rea din Octombrie ; cifrele cores
punzătoare pentru celelalte ce
reale sun t u rm ă to a re le : ovăz
48.010 mii chintale (—870.000 q.>. 
orz 13.880 mii chintale (—120.000 
q.), secară 1.200 mil chintale 
(—430.000 q.), in săm ânţă 170 mii 
chintale (—20.000 q), porumb 1.180 
mii chintale.

Scăderea destul de im portantă a 
evaluărei recoltei de grâu se da- 
toreşte situaţiei din provincia Al
berta, unde îngheţurile şi seceta 
au pricinuit în Septem brie pier
deri im portante

ARGENTINA
Recolta cerealelor şl a  inului a 

început în câteva regiuni şi rezul
tatele obţinute sun t în general in 
ferioare celor norm ale. Pentru 
grâu prevederile sunt mal bune 
decât pentru  celelalte cereale, cu 
toate că condiţiile meteorologice 
nefavorabile au pricinuit pierderi 
foarte im portante culturilor din 
provincia Cordoba şi din partea 
de sud a provinciei Santa Fé. Re
zultatul definitiv depinde de pro- 
ducţiunea din provincia Buenos- 
Ayres. In  p riv in ţa  inului, ţinând 
seam ă de pagubele serioase pe cari 
le-a  suferit această cultură, se 
contează pe o producţiune subme
diocră, deasemenea şi la secară, 
orz şl ovăz. S tara  porumbului este 
bună.

AUSTRALIA

In  Australia occidentală, condi
ţiile  meteorologice au  fost foarte 
favorabile culturilor şl se prevede 
o recoltă abundentă. In  toate ce
lelalte sta te  tim pul a fost defavo
rabil în  u n n a  secetei şl a vânturi
lor calde şi puternice, astfel că re 
colta este sensibil inferioară celei 
din anul precedent. Evaluarea re 
coltei posibile, care în  luna trecu
tă  era indicată cu 49 milioane 
chintale, a fost redusă în  prezent 
la 45 milioane, deci cu un  minus 
de 4 milioane. D acă această eva
luare se va m enţine, recolta de 
grâu a  Australiei va fi cu 13 m i
lioane chintale m ai mică, decât 
aceea din an ii precedenţi şi a - 
proape egală cu media perioadei 
cincinale precedente;

MIA CEREALELOR
I n  ţ a r ă

GALATI
6 Deceml!r:e

Bursa cerealelor se prezintă 
neschimbată. Nn s‘au încheiat 
transact». Preturile s'au ridicat 
la porumbul de Dunăre, oleagi
noase şi le fasole fără corpuri 
străine

In oborul general n‘an sosit 
care de cereale din cauza dru
murilor troenite.

CONSTANTA
3 Decembrie 

OBORUL
4 care grâu toamnă 380 ; 27 

orz, 150—153; 24 ovăz. 120—145; 
55 porumb. 120—150 ; 2 mei, 215; 
1 iii. 580 ; i rapijă primăvară, 
500; I sălbatecă, 180; 1 fasole, 
200; 6 pae de grâu, 80—455; 16 
lemne, 65—70.

Î n  s t r ă i n ă t a t e
5 Decembrie 

CHICAGO (închiderea)
Grâu; tendinţa fermă. Dec. 

84.12-84.12; Mai 86.75-86.87 ; 
Iulie 85.75-85.87.

Porumb: tendinţa fermă Dec. 
45.87; Mai 52.50; Iulie 54.50.

Ovăz tendinţa fermă Dec. 
33.50; Mai 38.62; Iulie 35.50.

Secară tendinţa fermă Dec. 
56.62; Mai 60.75: Iulie 61.25. 

WINNIPEG /închiderea) 
Grâu tendinţa susţinută Dec. 

59.87; Mai 63.62; Iulie 64.62.
Orz Dac. 33.75; Mai 37; Iulie 

37.37.

T raf icul
p r in  îm b u c ă tu r a  S u lim éi

5 Decembrie
La ancorajul radei (largul 

mării) nu se semnalează nici un 
vapor.

In port se află adăpostită 
(en relache) steambarja polo
neză „Viile de Toulon", în
cărcată cu cereale provenind 
dela Cetate-a Albă şl destinată 
pentru Constanţa.

Dela larg spre D. M„ după 
primirea liberei practice, au tre
cut vapoarele: „Velabit”, Jugo
slav deşert afretat şi adresat 
la firma Watson et Youell Bră
ila; „Durostor”, naţional cu 
mărfuri şi pasageri adresat la 
S. M. R. Galaţi; „Fenicia” ita
lian cu mărfuri adresat la Lloy- 
dul Trlestin G-alati-Brăila: 
„Kelet” ungar, deşert, afretat şi 
adresat la Bounge Brăila; 
„Delflna” spaniol cu mărfuri 
adresat la „Intercontinentala 
Galaţi"; „Aida Lauro” Italian 
cu mărfuri la aceiaşi adresă şi 
port; „Nilos” grec şi „Capó-Va- 
do” italian, deasemenea cu 
mărfuri la adresa firmei Gat- 
torno et Co.”; la aceleaşi por
turi.

Din porturile D. M. au sco- 
borît fluviul trecând direct 
spre destinaţie: „Lakonikcs”,
grec, cu 4.850 t. m. de cereale 
şi derivate pentru N. K Agilei 
(fluviul Humber); „Memphis” 
egiptean cu 2.190 t. cherestea, 
pentru Alexandria;

Staţiile de supraveghere C. E. 
D. din interiorul fluviului mai 
semnalează scoborîrea şi trece
rea dlrezt spre larg a vapoa
relor: „Alskári Men di” spaniol 
(acest vapor de 3 200 T.R.C.E.D. 
a intrat în Dunăre în ziua de 
27 Octombrie a c.): ..Cesar Ma- 
bro” egintean; ...Tesmore” en
glez; „Sofia Theodoropoulos” 
crrec; „Bottenhagen” german. 
SneciPe. cantităţile sl destinaţia 
cariculul acestor vapoare se 
vor cunoaşte după eşirea lor 
din fluviu.

După o furtună năprasnică 
de Nord cu viscol şi ger — 9" 
minus — cerul s’a înseninat 11- 
nistlndu-s? întrucâtva şi marea 
care de câteva zile era extrem 
de agitată de putemicile vân
turi cari au predominat dela 
I-ul cadran.

Adâncimile anelor navigabile 
ne tot parcursul D. M. până la 
ieşirea fluviului în mare, se 
menţin minimale de 24 n. c. asa 
că vasele urmează a putea na
viga, încărcate până la pescajul 
de 23 (douzeci şi trei) p. c.

Piaia peştelui la Galaţi

5 Decembrie

Astăzi an fost aduse la pescă
riile statului circa 18000 kg. 
peşie proaspăt
‘ S‘a vândut: morun dela 48—'8 

lei pr. kg.; nisetru dela 68—72 
lei pr. kg.; past rugă dela 52—58 
iei kg.; şa'ău proaspăt dela 31—1 
34 lei pr. kg., iar îngheţai dela 
21—22 lei kg.; crap de mare dein 
46—48 lei kg.; ciorlocrap dela 
25—27 lei kg.; ciortan dela 15—■ 
18 lei kg.; ştiucă mare dela 24— 
25 lei kg.; ştiucă micăsde!a 11— 
12 lei kg : avat 16 lei kg.y plă- 
ti-că 16 Iei kg. ; albitură lei 12 
kg-

Au lipsit următoarele speci-i 
de peşte: pană, cegă, lin, cara
cudă.

lore negre s‘au adus spre vân
zare 116 kg. şi s‘a vândut: i-cre 
de morun, lei 780—810 pr. kg„ 
iar îngheţate cu lei 725 pr. kg.; 
icre»de nisetru cu lei 725 pr. kg. 
A lipsit icre de păstrugă.

Icre de ştiucă, lei 120 pr, kg., 
iar cele de crap, lei 80 pr. kg.

S’a prezentat eri la redac
ţie. d. Sin Esfcera Maica Mayer, 
zis Darsa Maur, fakir, despre 
care am relatat că a fost ares
tat la Huş şi ne-a produs un 
certificat al poliţiei Huşi în care 
se arată că nu este urmărit de 
chestura oraşului Botoşani.

#  D. ing. inspector general 
Eugen Ştefănescu, membru în 
consiliul tehnic superior, a fost 
însărrinat cu conducerea secre
tar atulu general al ministeru
lui lucrărilor publice şi al co
municaţiilor. în lipsa d-lui ing. 
Vardala, delegat sâ la parte la 
luerár'ie comisie nternaţionale 
a Dunărei la Viena.

#  O delegaţie a societăţii 
mutilaţilor invalizi din războ' 
compusă din d-nri : colonel 
Gheorghiu maior Poenaru. ma
ior Tudor Nlcolae, sergent I 
Râdulescu Tilie, Gr gore Grigo- 
rescu şl Gherescu Constantin 
s’a prezentat d-lui Maxim, sub
secretar de stat la miir sterul 
sănătăţii, căruia i-a înmânai 
un memoriu, relativ ’a act'v - 
tatea scLietăţii până în prezenl 
cum si programul ce urmăreşti 
în viitor.

$  Cili Dorii „Universu 
Iul“ al căror abonamen 

J expiră la i  Dec., pot par 
- ticipa la tragerea celoi 

5 0 .0 0 0  lei, de sărbătorii: 
Crăciunului, dacă înde 
plinesc condiţiunile publi 
cate in pagina 2-a.

#  A fost anulată derizia min's 
terială din 31 Martie L933, prin 
care d. Virgil Ionescu-Darzcu, sub 
director in direoţiium&a caselor ş 
fondurilor speciale din min. de. in 
terne, a fost trecut in direcţluna 
administraţiei locale, in locui d-lu 
Petre Roşea.

Sta revenit asupra deriziunii di) 
31 Ma; a. c. în ce priveşte trece 
rea d-lui Virgil Ionescu-Darzei 
în cadrul disponibil, d-sa rămâ 
nând în cel activ.

. D. Petre Roşea, subdirector îi 
. direcţia administraţiei locale,
I fost trecut ps ziua de 31 Mal 183 
i în cadrul! diapontibü al funcţiona 
riîor mm. de interne.

■)£ D. ing. inspector general L 
Micleseu, a demisionat din co
mis a de încadrare şi revizuire 
a personalulu C. F. R„ nstitul- 
tă pe lângă min sterul de comu
nicaţii şi lucrări publice.

#  Pe lângă Comunitatea de 
avere a fostu ui reg; ment con- 
finiar românobănăţean nr. 13 
din Caransebeş, în locul d-lui 

I Traian Constantlnescu, demi- 
! sionat, a fost numit comisar ai 
I guvernului d. dr. Gh. Ionescu,
I avocat din comuna Teregova 

(Severin).

Căutăm corespondent
harnte la Balcic.

O fertele se  vor trim ite
secretariatu lu i.
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Asociaţia foştilor elevi şi a 

profesor lor Uceului „Sp Haret“
I va ţine şednţă de comitet 
j astăzi. Joi, ora 8 seara în can.ce- 
\ laria liceului
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jliyfiJiiliettaj
j <execută dupe ulti- >
\ }niele perfecţiuni cele <
I c mai artistice foto- >
I ? grafii şi pastel cu k
< preţuri excepţional >
> de convenabil.—X
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& S‘a aprobat înfiinţarea u- 
nei noui p’.ăşi supranurnerară 
in jud. Prahova, cu denumirea 
de plasa Vărbilău, cu reşedinţa 
în corn. Slănic,

ŞCOLARE

In s titu ia !  S t .  i  a r ia
are deosebită plăcere de a în- 

! vita pe fostele sale eleve ia adu- 
; narea obişnuită, care are lo( 

Duminică 10 Decembrie, la ore
le 3 p. m. Str. Pitar Moş 13.

4

Ş T I R I

Dr. I. WIOENFELD
S t o m a t o l o g  -  D e n t i s t
s’a mutat în str. Luterană 21 
(casa verde) Primul parter stâng

321

#  In oraşul Reghin se va ţine 
la 10 Dacambrie, târg de cai, 
iar la 11 şi 12 Dec,, târg de 
vite. Având în vedere că târ
gurile Reghinului sunt vestite, 
şi acest târg va fi reuşit.

DOCTOR
m m m u s  ^ n s u s .

Boli de piept. Tuberculoză, 
S’A MUTAT 

în str. Maria Rosetti 33 
Cons. 6—8. Tel. 200/04

Pentru vacanţa Crăciunu
lui. ateneul „Nicolae Iorga“ or
ganizează două excursiuni de 
studii în Italia şi la Paris. In- 
formaţiuni şi înscrieri la Ofi
ciul de turism „Arpa“, piaţa Pa- 
latu'ui Regal şi banca „Cor
nea“, calea Victoriei 28.

Üt D. dr. Dimitrie Catrinaru a 
fost confirmat ca primar al ora
şului Paşcani, iar d. Costache 
Bucan a fost numit ajutor de 
primari la ace'.aş oraş.

UNIVERSITARE
D. Mîrcea C. Moldovanu, 

fiul preotului C. Moldovanu, 
consilier la sf. mitropolie a Un- 
gro-Vlahiei, a fost declarat doe- 
Paris, cu teza Ordinea publică 
în dreptul internaţional, privat“. 
tor în drept ai universităţii din

MILITARE
Elevii veterinari Lungu D. 

loan şi Bieru I. Teodor, absol
venţi a 2 ani de studii, au fost 
înaintaţi la gradul de veteri- 
nar-sub’ocotenent pe data de 1 
Noembrie. continuând a rămâne 
ofiţeri-elevi până Ia obţinerea 
titlului academic.

Üt S‘a primit dem'sia din ca
drele active ale armatei pe data 
de 31 Decembrie, a admini- 
stratorului-căpitan Şerbănesou 
Alex.

Üt S‘a aprobat trim'terea la 
studii, în ţară a următorilor o- 
fiţeri de aeronautică, pe timp 
de 4 ani, spre a urma şcoala 
politehnică, secţia aviaţiei ;

Lt. mecan'c - i.ustriacu. loan, 
It. mecanic Pătraşeu Chiri'ţă, 
it. mecanic Cucu Ilie, lt. meca
nic Grigoraş Emandache, - lt. 
mecan’c Grigorescu Alexandru", 
subit, aviator Mardare Constant 
tin, subit, aviator Zimţea Ni
colae. subit mecanic Cr'stall 
Gheorghe, subit, mecanic Crăes- 
cu Vasiig,

Ül S‘a aprobat mutarea reşe
dinţei plăşii M. K. Epureanu 
(Tutova) din corn. Murgeni în 
eoni, Zorleni, acelas judeţ.

STUDfXTESTI
Ül Duminică a fest adunarea 

generală a sţudenţ lor universi
tăţii din oraşul şi judeţul Ce
tatea Albă

Cu această ocazie s’a reînfi’n- 
tat cercul studenţesc „Cetatea 
Aba“, afiliat federaţiei studen
ţilor basarabeni.

Comitetul pro’vizor'u a fost 
format din; preşedinte d. Mantu 
Ionel; membri: d-ra Bogda.sa- 
Popa Stellán.

I n l e s n ' r i  p e n t r u  p e r s o n a l u l  c .  f .  r „
cu prilejul să rb ă to rilo r Crăciunului

Ül D. Al. Nosov, expert-conta- 
bil, a fost numit censor din par
tea min. industriei pe lângă Ca
mera de comerţ Cetatea-Albă, 
în locul d-lui Gh. Colpack

tu  vederea a ju torării psrs'om - 
lului ceferist de toate categoriile, 
cu prilejul sărbătorilor Crăriuuu- 
lui. directorul geueral c i r . ,  d. in
giner Cezar Mereuiţă a lua t o se
rie de măsuri, cari au fost aduse 
eri la cunoştinţa organelor c.f.r. 
din întreaga ţară.

REŢINERILE DIN SALARIU

In  ce priveşte reţinerile din sa
lariu. pe luna D:eembr:e, s‘a  dis
pus să se procedeze astfel :

Reţinerile ordonate de organele 
c .f j . pentru împliniri, lipsuri de 
m ateriale sau alte paguibe, resti
tu iri de sume primite in plus, r a 
tele pentru plata lemnelor, a  căr
bunilor, pentru uniform ă, ceasor
nice. etc., — adică in  general re
ţinerile cari privesc numai admi
n is tra ţia  c.i.r„ aplicate nuimai de 
organele ei şi cari n 'au  nici un a- 
mestec cu autorităţile  streine, sau 
mu sunt dictate de justiţie, — vor 
fi am ânate din luna Decemlbrie, 
fără  însă a se anula.

Toate aceste reţimor vor conti
nua a f! aplicate începând din Ia 
nuarie 1934.

ANULAREA AMENZILOR

Amenzile pe salariu, prevăzute 
sub punctele b şi d, din articolul 
87 al regulamentului legii pentru 
sta tu tu l personalului c .fr„  dictate 
anterior şi neexecutate, sau dictate 
in cursul lunei Deoamibrie 1933, 
vor fi anulate definitiv.

Aceste amenzi nu se vor m ai re
ţine nici în  luna Decembrie şl nici 
ulterior.

Dacă în sarcina uned persoane 
s‘au dictat, în aceleaşi cond ţiuni, 
mai multe pedepse, cu am endă din 
salariu, toate aceste pedepse se 
vor cumula, iar din totalul lor se 
va scădea o sumă care reprezintă 
15 la sută. asupra salariului lunar 
al respectivului, ce va fi anulată.

Restul sumei de re ţinu t se va o- 
pri în două rate  egale. în  lumile 
Ianuarie şi Februarie 1334.

Această reţinere se va vaicula 
după salariile ce vor îi  în vigoare 
La epoca executării reţinerii.

Toate padapsele cu am nidă din 
salarii răm ân insă notate în ta- 
biauriie die serviciu, aşa cum au 
fost dictate.

ReţinerHe pentru împliniri, lip
suri, paguibe, etc., car', sunt expri
m ate sub fonna unei fracţiuni "din 
salariu, se am ână urm ând să  con

te  Ianuarie.

R EŢIN ERI ŞT DATORIT CE VOR 
FI URMĂRITE

Reţinerile Isgaffle pim tru stat. ca
sa de pensiuni, respectiv casa de 
ajutor, ra te le  din îm prum uturi şi 
cotizaţiile către  casa funcţionari
lor publici, caisa de credit a casei 
autonomie pentru  ocrotirea' şi a ju 
torarea personalului c.f.r.. cum şi 
sechestrate, psmsiUe aüitwnriace,- 
restituirile de dotă, Seche® treia 
pen tru  plata  impozitelor, c u m ' şi 
orice alte reţineri ordonate p riii 
ho târîrt judecătoreşti, adică în  
general reţinerile care interesează 
alte autorită ţi sau pensoane stre ina 
şi cari sunt aplicate ou forme le
gale, se vor executa în mod ob 's-, 
nult. Ac •'asta în trucât regia c.f.r,' 
n ‘are d rep 'u l legal să am in e  ast
fel de plăţi.

----- xox—-----—

Intr e g i r e a
partidului liberal la C’uj

Cluj. 5 Decembrie
In numărul trecut al ziaru

lui am anunţat, că partidul li
beral georgist din Cluj a re'n- 
trat în bloc în partidul liberal. 
Revenirea s’a făcut în cadrul 
unei întruniri a partidului libe
ral.

După expozeul d-lui ministru 
Alex. Lapedatu, asupra situa-, 
ţiei politice şi a programului 
politic al actualului guvern, pe 
cari le-am publicat în număra), 
trecut, şi-au făcut intrarea în 
sală d-nii dr. Fabius şi Victor 
Uieocu, urmaţi de un mare nu
măr de partizani. Cei prezenţi 
au aplaudat, salutând astfel 
reîntregirea organizaţiei Cluj cu 
fruntaşii cari în trecutul apro
piat se alăturaseră disidenţii 
georgiste şi altor pajtidé.

Cela Cercul ie s e r lo r
D. Anghel, consilier la consi

liul legislativ, va conferenţia 
mâ’me, Joi ora 9 seara, la se
diul „Cercului ieşenilor“ din 
str. Carol 36 (etaj II).

Subiectul conferinţei este 
Ghrrwnhe Panu, sămănătoruZ 
de idei.

Intrarea liberă,
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O  :G

P r e s t a ţ i a  i n  n a t u r ă  Ş c o a l ă  d e  c â i n i
Interesant pentru felul cum 

imităm ce se face în străină
tate, e cazul pe care ni-1 zugră
veşte un cititor al nostru.

Un important număr de jan
darmi — câteva sute — a fost 
reangajat pe timp de trei ani, 
pentru a face şcoală „cu câini".

Deocamdată, inspectoratul 
jandarmeriei a tipărit nişte 
broşuri Í5-8 j) în care se ex
plică felul cum se dresează câi
nii, broşuri pe cari toţi jandar
mii sunt obligaţi să le cum
pere şi cari costa 150 lei bucata 
(în total o bagatelă de 15 mi
lioane leij.

Dacă sunt necesare broşurile, 
de vreme ce sunt tipărite la ti
pografia inspectoratului, dece 
nu se împart gratuit jandar
milor ?

E posibil ca în vremurile a- 
cestea, când lefurile jahdarml- 
lor nu sunt plătite cu lunile, să 
se înfiinţeze „catedre“ de dre
sajul câinilor ?

Târgovişte, 5 Dec. 
Astăzi, la ora 10, s'a ţinut a- 

dunarea generală a asociaţiei 
cântăreţilor bisericeşti, din ju- 
ddţril nostru.'

La ordinea de zi au fost ur
mătoarele':- Descărcarea consi
liului de gestiunea financiară pe 
anii 1952 şi 1933. Chestiuni pri
vitoare la bunul mers al băncii 
populare a cântăreţilor biseri
ceşti din judeţul Dâmboviţa; a, 
sigurarea căminului cântăreţi
lor; discuţii şi propuneri pentru 
doleanţele cântăreţilor biseri
ceşti excluşi din buget.

Şedinţa a fost prezidată de 
preotul Stelian Petrescu, preşe
dintele asociaţiei cântăreţilor bi
sericeşti din judeţul nostru. La 
această adunare a luat parte şi 
d. profesor Popescu-Pasărea, 
preşedintele asociaţiei cântăreţi
lor biseCeşti din România.

Preotul Stelian Petrescu, luând 
cuvântul, spune oă această adu
nare generală, are de scop nu 
numai a arăta situaţia financiară 
a filialei ci şi situaţia în genere 
a bisericii şi, în special situaţia 
cântăreţilor bisericeşti din jude
ţul nostru. Spune că biserica a 
fost lipsită, în ultimul timp, de 
sprijinul guvernelor. Arată că 
e’a dat mai mult sprijin altor 
confesiuni, în detrimentul bise
ricii dominante.

D. profesor Popescu-Pasărea, 
arată şi d-sa situaţia precară a 
bisericii noastre şi 6fătueşte pe 
cântăreţii bisericeşti să dea spri. 
jin actualului guvern, întrucât 
în fruntea ministerului cultelor 
se găseşte d. dr. Angelescu, acela 
care în 1919, a dat gradaţii şi a 
mărit salariile cântăreţilor bise
riceşti. .

Se dă descărcare consiliului de 
gestiune şi apoi se hotăreşte ca 
toţi cântăreţii 6ă fie înscrişi din 
oficiu ca membriii ai băncii popu. 
lare a cântăreţilor, care a luat 
fiinţă cu începere deLa 15 Sep
tembrie 1933.

Se hotăreşte asigurarea cămi
nului cântăreţilor eu suma de
700.000 lei, la soc. „Asigurarea 
Românească“..

Se hotăreşte a Se interveni pe 
lângă guvern, Ca la întocmirea 
bugetului pentru anul viitor să 
fie repuşi în drepturile lor, toţi 
cântăreţii bisericeşti, scoşi din 
buget.

Se hotăreşte afilierea societăţii 
cântăreţilor bisericeşti din Dâm- 
boviţa, la asociaţia generală a 
cântăreţilor, de sub conducerea 
d-lui Popescu-Pasărea.

D. prefect C. Dănescn spune, 
că fiind unul care şi-a făcut cui. 
tura într’o şcoală bisericească, 
cunoaşte situaţia precară a bise. 

I ricii şi a slujitorilor ei. Asigură 
i pe cântăreţi de tot sprijinul şi 
I concursul d-sale.

D. avocat 1. C. Nicolaescn, a. 
I sigură pe cântăreţi că va inter- 
j veni pe lângă forurile superioa. 
I re, pentru îmbunătăţirea situa

ţiei acestor colaboratori ai preo
ţilor.

Mai vorbesc d-nij Nie. Bărbu. 
lescu, inspector şcolar, care feli
cită pe cântăreţi şi conducătorii 
filialei localei profesor Popescu 
Pasărea care-şi arată satisfacţia 
că în fruntea judeţului Dâmbo- 
tifa se găseşte unul dintre foş
tii. d-sale elevi, d. C. Dănescu.

Adunarea a luat sfârşit la 
oira 13.

----------- oxn------- -----

Cela Asociaţia generală 

a licenţiaţilor universitari
Sâmbătă, o delegaţie a Aso

ciaţiei generale a licenţiaţiloi 
universitari, s’a prezentat li 

1 ministerul de interne, spre e 
I cere autorizarea congresului 

care urma să fie la 17 Decern 
brie.

De’egaţlel i s’a trimis vorbă 
prin şeful de cabinet de cătrt 
d. subsecretar de stat Iamandi 
că nu se poate autoriza nici ur 
congres în perioada alegeriloi 
şi că o asemenea autorizaţie ni 

I se poate obţine decât în Ianua
rie sau Februarie.

*
Printr’un memoriu adresa' 

ministerului muncii. Asociaţii 
generală a licenţiaţilor univer. 
sitari a cerut revizuirea numi
rilor în învăţământul muncito
resc şi anularea tuturor numi. 

, rilor făcute fără studii univer- 
I si tare.

Delegaţia, care a prezentai 
acest memoriu, a fost primit! 
de d. subsecretar de stat Ma
xim, care a făgăduit că va exa. 
mina toate numirile şi va anu
la pe cele făcute pentru căpă
tuială si favoritism.

Asociaţia cenera'ă a licent’a. 
ţilor universitari înştiinţează c! 
sediul său este în Bucureşti, str 
Aurel Viaicu, 74.

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

Descoperire arheologică
la Borna

Roma, 5 (Rador). — In euren, 
unor lucrări de dărâmare îi 
central Romei, chiar în faiţs 
palatului Doria, s’a dat pesti 
rămăşiţele unui arc de triumf 
pe care archeoîcgii îl socot e 
fi „Arcus Novas" al lui Diocle- 

j ţian, ridicat în capătul căiei nu- 
I mită „Via Appia“.

S t a r e a  f i n a n c i a r ă  a  p r i m ă r i e i  C a p i t a l e i
—  Expunerea d-lui M. B erceanu, aju torul de prim ar g e ran t —

D, M. Berceanu, ajutorul dte pieri necomptablllzate.

Ştiu cei în drept că sunt co
mune unde jandarmii sunt ne
voiţi să cerşească ia locuitori 
toana pentru că nu şi-au pri
mit soldele?

Credem cele ce ne scrie citi
torul nostru, pentru că avem cu
noştinţă de reţinerile nejustifi- 
eate de 50 bani pe zi din solda 
fiecărui jandarm (altă bagatelă 
de 14 milioane anual), de pla
sări de portrete, de misiuni şi 
plimbări copios plătite, etc. etc.

E oare vremea ca tocmai în 
astfel de clipe, când se simte 
nevoia unei paze vigilente pen
tru menţinerea ordinei, să fie 
exploataţi în acest fel umilele 
organe de poliţie de prin sate ?

Guvernul are datoria să pri
vească problema cu toată serio
zitatea pe care o impun împre
jurările şi să ordone Imediat o 
severă anchetă la des suspec
tatul inspectorat al jandarme
riei.

Ş t ' r i l e  t e n d e n ţ ' o a s e  d i n  p r e s a  s t r ă i n ă

Mal e nevoie să insistam, 
asupra dragostei şi grijei pe 
care trebuie s’o avem faţă de 
pătura cea mai de seamă a a- j 
cestei naţii, ţărănimea, „talpa j 
ţării“? Interesul pe care-l pur. \ 
tăm sătenilor e cunoscut, dar i 
tocmai din acest punct de ve. I 
dere ţărănimea are nevoie să J 
fie nu numai ajutată, dar mal 
ales sfătuită şi îndrumată pen
tru ca prin puteri proprii să-şi 
poată îndrepta situaţia grea în 
care se află şi ea, ca şi aproape 
toate clasele sociale dela noi.

Urmând această grijă, am 
stăruit asupra bunei întreţineri 
a şoselelor, drumuri cari pen
tru ţărani constitue o necesl. 
täte imediată şi cari folosesc în 
‘primul rână sătenilor şi apoi 
„Íboerilor“ împotriva cărora de
magogii caută să aţâţe pătura 
rurala.

Câtă vreme ţărănimea între, 
ţinea singură şoselele, profitul 
pentru săteni era dublu: îşi plă
teau în natură birul şi aveau şi 
drumuri bune. ».zi, sătenii sunt 
cei cari suferă mai mult pen. 
truca demagogia deslănţuită de 
poHticani le-a răpit prestaţia în 
natură, i-a impus la plata, ur
mând ca statul, care încasează 
dările, să aibă grija reparării 
şl întreţinerii drumurilor.

Statul însă — mai ales când 
sunt atâtea de făcut — nu sa 
mai preoeupat de drumuri.

Am luptat din răsputeri, con
tra desfiinţării prestaţiei hotă. 
rîtă în prima guvernare naţio- 
nal-ţărănistă. Reuşisem prin 
scrisul nostru să determinăm 
pe d. Vălcovîci — în timpul gu
vernului lorga — să aducă o

lege a reintroducerii prestaţiei. 
Veniţi din nou la putere, naţio, 
nal-ţărănişţli au desfiinţat.o 
iar, deşi cea mai mare parte a 
comitetului de direcţie al par
tidului -— în frunte chiar cu 
conducătorii — era contra des
fiinţării.

Către sfârşitul celei de a doua 
guvemârd naţîonal-ţărâniste,
s’a recunoscut greşala şi prin- 
triun jurnal dl consiliului de 
miniştri s’a hotărît că presta
ţia se poate face în natură, fă. 
ră a fi obligatorie.

Aveam nădejdea că sub noul 
guvern vom ajunge să reven.m 
la starea normală atât de ne
cesară şi folositoare pătur.i ţă
răneşti.

Partidul liberal, care, pe vre
mea când era în opoziţie, ne-a 
ajutat şi secondat în campania 
noastră constituia pentru noi o 
speranţă în aceasta direcţie.

Manifestul electoral răs
pândit de acest partid, prin 
care guvernul anunţă menţi
nerea situaţiei ereiată de na- 
ţional-ţârănişti, e o deziluzie 
în plus pe lângă atâtea pe 
cari le-am încercat dela oa
menii politici.

Avem însă o mângâere : 
poate că e vorba numai de 
un manifest electoral, menit 
să contrabalanseze concuren
ţa demagogiei ţărăniste şi că 
până la sfârşit dreapta jude
cată şi bunul simţ vor prezi
da la opera de guvernare şi 
legiferare a acestui partid.

Şedinţa comitetului electoral
naţional -ţărănist

Comitetul electoral naţional- 
ţărănist s’a întrunit Marţi din 
nou, la clubul din sir. Corăbiei, 
lucrând la alcătuirea definitivă 
a listelor de candidaturi.

Azi se va tine ultima şedinţă 
a comitetului, aşteptându-se 
până atunci hotârîrea dela Cluj 
a vaidlştilor în ce priveşte ac
ceptarea candidaturilor' ce li 
s’au oferit.

Cum se ştie, tuturor prieteni
lor d-lul Vaida li s’a dat lo
curi de mâna a doua pe listele 
naţional-ţărwniste. In ce pri
veşte pe d. Emil Haţieganu (vai- 
dais'J. com'tetul central a ho
tărît să-l menţină în fruntea 
listelor la Cluj şi Caraş.

S'a ratificai acordul stabilit la

ţărănist ma-Cluj cu partidul 
ghiar.
Potrivit acestui cartel, 

candida pe listele naţional-ţă- 
răniste d-nii: Bardos P„ Hugo 
Bordeaux, dr. Icéthy Emeric, 
Mathias A., Ugrón Agos şi alţii.

D-nii Tillea şi D. Man rămân 
al doilea pe listă, la Sibiu, pri
mul şi la Someş secundul. Si
tuaţia păr. Man, care a venit 
special la Bucureşti să protes
teze împotriva hotărîrii comite
tului din Cluj, va fi luată din 
nou în cercetare.
Evreii, membri al partidului 

naţlonal-ţărănist, au fost con- 
vocaţi la o întrunire separată 
de secretarul general al parti
dului. spre a desemna pe coreli
gionarii lor cari vor figura pe 
listele naţional-ţărăniste.

De multe ori am fost nevoiţi 
să facem constatarea, că unele 
ziare din străinătate sunt in
suficient sau prost informate cu 
privire la chestiunile interne 
dela noi. Unii confraţi străini 
cad adeseori victime ale unor 
agenţi informatori tendenţioşi 
şi cari, din interese ascunse, 
răspândesc ştiri mincinoase.

Aşa de plidă, ziarul parizian 
,Jfotre Temps“, îmtr’un număr 
recent, a publicat, sub semnă
tura unuia din directorii săi şi 
sub titlul ,pericolul fascist în 
România“, un prim articol con. 
ţinând consideraţiuni şi apre. 
cierl asupra unor stări de lu
cruri cari nu corespund de fel 
realităţii.

Informat greşit sau cu in- 
I tenţiune exagerat, autorul ar- 
I ticolului prezintă situaţia din 
1 România ca fiind în ajunul 
j stăpânirii hitleriste şi pome. 
j neşte chiar de o intervenţie a 
I ministrului Franţei la Bucureşti, 
despre care nimeni dintre noi 
nu are nici o cunoştinţă.

Este întotdeauna regretabil 
când se pun în circulaţie tot 
felul de ştiri necontrolate şi 
cari, în afară de prejudiciul 
ce-l aduc reputaţiei ziarului 
care le răspândeşte, pot avea 
şi urmări dăunătoare, mai ales 
când aceste ştiri se răspândesc 
într’o ţară amică. De repetate 
ori ne-am permis să atragem 
atenţiunea confraţilor noştri 
străini asupra ştirilor tenden
ţioase, pe cari duşmanii Româ
niei le răspândesc prin tot felul 
de mijloace. Un control mai ri
guros al ştirilor se impune, mai 
ales atunci când e vorba de un 
stat amic.

In această privinţă, trebuie 
însă să atragem şi atenţiunea 
serviciului nostru de informa- 
ţiuni în sti ă’nătate, în sarcina 
căruia cade informarea exactă 
a presei străine. Nu trebue lăsat 
să se acrediteze tot felul de 
ştiri dăunătoare ţării şi atunci 
când ele totuşi îşi fac drum, 
desminţirea lor nu trebue să 
întârzie.

/d fa cu L ’
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JUSTITIA SI AGITAŢIILE EXTREMISTE
— Circulara m inisterului de ju stiţie  =

Ministerul de justiţie a tri
mis tuturor parchetelor tribu
nalelor din ţară o c.rculară pe 
care o reproducem întocmai:

Prin ordinul circular nr. 42143 
din 24 Mai a. c., v’am atras a- 
tenţiunea asupra primejdiei ce 
rezultă pentru liniştea publică 
şi ordinea în Stat, din cauza 
agitaţiunilor provocate de or- 
ganizaţiunlle extremiste şi v’am 
dat nstrucţiunl de modul cum 
să orocedaţi în atare împreju
rări.

Din constatările făcute de 
parchetele din ţară, rezultă că 
aceste organizaţiuni continuă 
agitaţiile şi propagă nesupune
re la măsurile luate de autori
tăţi, pentru stăvilirea răului; — 
se mai constată deasememea, că 
aceste organizaţiuni propagă 
învrăjbirea grupurilor etnice, 
conlocuitoare în Statul nostru, 
îuându-se ca mijloc de propa
gandă diferenţele de rasă sau 
de religie.

Aceste organizaţ’uni adre- 
sându-se de predilecţie tinere
tului lipsit de experienţă, îl sus
trage dela ocupaţiunile lui o- 
bişnuite, dela şcoală sau dela 
formarea unei bar ere sau me
serii, îndemnândud sub pre
textul că servesc unui pretins 
naţionalism, la desordini, la 
acte de rebeliune contra au
torităţilor.

Cum în cadrul acestei propa
gande se trece la căi de fapt, 
de teroare, pr n care se atinge 
siguranţa persoanelor, se atacă 
bunurile şi locaşurile de cult 
şi se unelteşte împoiriva ţării, 
asemenea acte trebuesc repri
mate cu ultima energie, şi dv. 
ca sef al parchetului, va in
cumbă în asemenea împreju
rări faţă de atari agitaţiuni 
primejdioase iniţiativa luării 
de măsuri energice şi stăruinţă 
pentru reprimarea lor.

Aveţi în leg le noastre pena
le mijloace suficiente pentru a 
face ca cei cari îndeamnă prin 
broşuri, ziare, circulari, publi 
caţiuni de tot felul, prin v u 
grăi, sau alte mijloace, la ură 
contră altor cetăţeni şi 
turbură astfel ordinea şi sigu
ranţa locuitorilor şi a Statulu', 
să fie urmăriţi şi pedepsiţi. Vă 
cer să luaţi măsuri energice 
contra acestor infractori ş ur
mărind deaproape activitatea 
mişcărilor extremiste să inter
veniţi cu toată hotârîrea pen
tru stăvilirea lor.

Veţi face uz de drepturile ce 
legea vă pun>e la dispoziţie şi în 
caz de abateri, veţi constata i- 
mediat faptul asigurându-vă de 
persoana infractorilor pentru 
facerea instrucţiun i.

Constatările dv. trebuesc fă
cute urgent şi absolut complet, 
fără a se neglija vreo probă 
care ar putea evidenţia instan
ţelor judecătoreşti, culpabilita
tea celor trimişi în judecată, 
gravitatea faptului şi consecin
ţele actului pedeps't de lege.

Veţi susţine cu tărie acţiunea 
publită şl în cazurile când ho
tărârile pronunţate vor fi apre
ciate de dv., că conţine achirări 
nejustificate, sau că s’au aplicat 
pedepse.neproporţionate cu gra
vitatea faptelor comise, veţi uza 
de caile de atac permise de

Iuti bine motivate, veţi cere re
formarea lor.

In vremurile grele de astăzi, 
vă incumbă sarcina de a fi a- 
părătoril neadormiţi ai ordinei 
sociale existente şi sper că în 
aplicarea legii, veţi fi fără cru
ţare.

De toate măsurle ce veţi lua, 
veţi ţine în curent pe d. pro
curor general, fără însă ca* a- 
ceastă recomandare să vă re
ţină de a lua măsuri Imediate, 
în aşteptarea d spoziţiunilor ce 
d. procuror general va socoti că 
trebue să ia.

Cer deci dela membrii par
chetelor, sâ arate că posedă' ca
lităţile indispensabile funcţiu
nilor delicate şi importante* ce 
deţin, şi am convingerea că a- 
trăgându-vă atenţiunea, în mod 
special, asupra îndatoririlor ce 
vă incumbă, — în împrejură
rile de astăzi, — nu voi avea o- 
eaz unea să constat din partea 
dv. vre-o şovăire sau vreo ne
pricepere a situaţiunei actuale, 
şi sunt convins că şi cu această 
ocazie veţi fi la înălţimea ro
lului de apărători ai legilor, or
dinei şi siguranţei Statului şi 
Veţi corespunde ca întotdeauna 
aşteptărilor ce se pun în hotă- 
rîrea, devotamentul şi conştiin
ţa dv. de magistrat“.
Ministru (ss) Victor Antonescu 

p. şeful serviciului
(ss,) Emil Diacaneseu

Al 18-lea partid!
Primim:
„Liga Muncii“ va depune lis

te în următoarele judeţe : 
Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, 

Râmnicu - Vâlcea, Romanaţi, 
Dolj, Mehedinţi, Constanţa, Du- 

! rostor, Caliacra, Brăila, Covur- 
lui, Ismail, Iaşi, Pia’.ra-Neamţ, 
Bacău, Roman, Botoşani, Cer
năuţi, Hotin, Storojineţi, Ră
dăuţi, Lăpuşna, Tighina, Bălţi, 
Sorosa, Cahui, Cetatea-Albă, 
Caraş, Timiş-Torontal, Arad, 
Hunedoara, Cluj, Satu-Mare, Bi
hor, Sălaj, Maramureş, Trei- 
Scaune, Turda, Târgu-Mureş, 
Braşov, Ciuc, Năsăud, Târnava- 
Mică, Târnava-Mare, în total 45 
de judeţe.

Comitetul central a însărci
nat mai mulţi membri al săi de 
a depune listele în judeţele mai 
sus arătate“.

Comitetul electoral georgist

C a ^ d i d a t n r l l B
partidu ui ţărănesc 

la Ilfov
Partidul ţărănesc, de sub pre

şedinţia d-lul dr. N. Lupu, a 
depus următoarea listă pentru 
judeţul Ilfov:

Cameră: Dr. N. Lupu, dr. 
Scurtopol, Ion Băsceanu, avo
cat, Victor Gherasim, avocat, 
Alex. Tellei, cooperatist, Victor 
C. Voropchevici, avocat, Gri- 
gore A. Grun.au, avocat, Theo
dor V. Velciu, mare propr., S. 
Barzilai, avocat, Nlculae Marin, 
comerc. Olteniţa, Gh. N. Şerbă- 
nescu, mare agric., dr. Sp. Dra- 
goş, preot Const. C. Antonescu, 
Buftea, Neculai P. Filip, învă
ţător Creţuleşti, preot Vasile St, 
Popa, Prundu, Florea R. Bal
tag, plugar Chimogi, Gheor- 
ghe V. Lozinschi, industriaş, Ion 
Gheorghiu, propr., N, Trandafi- 
rescu, expert contabil, inginer 
Ştefan Mlhăescu.

Senat: General St. Burileanu, 
comandor N. Ionescu-Jonshon, 1 
dr. Sp. Dragoş, Th. V. Velciu, V. j 
Bălănescu, învăţător, Gh. V, { 
Lozinschi, Torna Frăţilă ;

Contestaţii respinse
Comisiunea electorală din mi

nisterul justiţiei a respins 
contestaţiile făcute de d-nil I. 
C. Stoian, candidat pe lista par
tidului poporului la Braşov 
(pentru Adunarea Deputaţilor) 
şi N, Ottescu, candidat pe lista 
„Uniunii agTare“ la Via şea (tot 
pentru Adunarea deputaţilor).

D. Stoian atacă chipul în 
care se trăses la sorţi şl se stabi
lise ordinea listelor nx. 4 şl 5 
(şi comisiunea a constatat că 
toi uşi din procesul verbal al 
Biroului, electoral rezultă că s’au 
îndeplinit toate formalităţile 
legale).

Iar d. Ottescu atacă chipul 
în care se fixase ordinea liste
lor fără semn nr. 3 şi 4 şl co
misiunea a decis că conf. art. 54 
din legea electorală primirea 
candidaturilor odată efectuată 
de preşedintele biroului electo-
voi as 1

Şedinţa senatului universitar
d i n  B u c u r e ş t i

Marţi, la 6 d. a., s’a întrunit 
la rectorat senatul universitar 
din Bucureşti

S’a discutat propunerea ce
lor 168 deputaţi englezi pen
tru revizuirea tratatului dela 
Trianon, faţă de care sena
tul a hotărît întocmirea unui 
protest documentat, care va 
fi adus la cunoştinţa între
gii lumi civilizate.

D. prof. dr. Gheorghiu, rec
torul universităţii, a comunicat 
apoi senatului modul cum a de
curs diseuţiunile în consiliul rec
torilor, întrunit Luni la ministe
rul instrucţiunii sub preşedin
ţia d-lul ministru dr. C. Ange
lescu, pentru a discuta reduce
rile de taxe univers! are hotă- 
rîte în principiu de consiliul de 
miniştri.

oară celei a învăţământului su
perior. &

S’a aprobat apoi bugetul fun- 
daţiunilor universitare pe anul 
1934.

-------- XXX--------
Cursur:ie insttufcirm

Sad Esft-Ei?ropean
Cursurile de limbi orientale 

ale institutului au început eu 
următorul orar: limba turcă
Marţi (ora 7—8), Sâmbătă 
(2—4); limba rusă, Luni (7—8), 
Joi (&—7); limba greacă moder: 
nă, Vineri (7—8), Sâmbătă 
(7 —8); limba cehă. Miercuri şi 
Joi (orele 7—8)

Cursurile se ţin în continuare 
cu studenţii vechi şi din nou 
cu începătorii, de următorii 
proîesori-lectori al institutului: 
preot O. Căciulă, dr. în teolo
gie (greaca). Gr. Chebap (ru
sa), imam S: Abduraman (tur
ca), d-ra dr. Elena Eftimiu 
(ceha).

S’au înscris studenţi şi pen
tru alte cursuri: maghiară, po
lonă, etc., care se vor organiza 
în curând. Se pr:mesc înscrieri 
la bibi oteca, sémin. inst, uni
versală (fac. litere), dimineaţa 
orele. 9—12, unde se dau şl in
formaţii.

Cursurile se ţin într’o sală 
specială din palatul universi
tăţii.

In privinţa apropiatelor ale
geri, pentru desemnarea senato
rului universităţii din Bucu
reşti, s’a hotărît ca votarea să 
se facă după legea pentru or
ganizarea învăţământului supe
rior, având dreptul să voteze 
numai profesorii onorari, profe
sorii titulari şl agregaţii, iar nu 
după legea electorală, anteri-

Comitetul central electoral al 
partidului d-lui Gheorghe I. 
Brăiianu se compune din d-nii: 
general Arthur Văitoianu, Const. 
Banu, general N. Alevra prof. 
univ. Simion Mehedinţi, Mihail 
Sadoveamu, Const. Toma, dr, N.

iage, şi prin opoziţie sau ape- Í Zigre şi Dim. ArţăTeanu

apărută azi, publică între a ltele:
LA GRADINA DE COPII 
BUCUREŞTII, O DAIA ŞI ACUM: CONTRASTE 

BUCUREŞTENE;
GARA DE NORD SE TRANSFORMA;
MUZEE CURIOASE.

—  Cinem a, m odă, ştiin ţă , jocuri, etc. —

x---- o '"1 x------ —
pitalei, însărcinat cu conduce
rea finanţelor comunale, a fă
cut eri declaraţii reprezentan
ţilor presei, cu privire la situa
ţia bănească a primăriei.

D. M. Berceanu a sipus urmă
toarele.':

„Suntem in măsură a vedea 
clar datoriile întregului muni
cipiu, cari 'se împart astf el: da
torii vechi consolidate şi datorii 
reeerie flotante.

Datorii consolidate avem un 
total de 180 mii. datorii vechi, 
din cari 64 mii. 335.000 lei aur, 
carl la valuta'de azi reprezintă 
2 miliarde 574 mâl. 600.000 lei. 
Deci, datoriile consolidate se ri
dică la 2 miliarde 700 miL lei 
aproximativ.

Pe lângă datoriile consolida
te, municipiul şl sec'oarele au 
următoarele datorii -:

Sectorul 1 : 114 mii. 304.033 
le i; sectorul n  : 146 milioane 
203.054 iei; sectorul III: 88 
mii. 941.798 lei; sectorul IV : 177 
mii. 349.731 lei.

Primăria centrală a munici
piului datorează: 308 milioane 
530.739 lei;, casa grădinilor: 22 
mii.; obligaţii eşite la sorţi şi 
nea chita' e precum şi cupoane 
eşite la sorii şi neachitate: 180 
mil. 295.579 lei.

Total: 1 miliard 37 milioane 
624.937 lei.

Această cifră nu es‘e defini
tivă fiindcă din cauza dezordi
nii de comptatoiiizare asupra 
exproprierilor, cifra rămâne să 
fie completată cu o serie de ex
proprieri efectua' e şi■ neplătite, 
— netrecute în comptabilizarea 
generală — oeeace face să cre
dem că va trebui să adăugăm 
încă 200 mii. datorii pe expro-

certă a municipiului: aceea pe 
care va trebui s'o plătească pe 
baza .ho'ăirîrilor judecătoreşti în 
unna pretenţiilor legitime ale 
multor cetăţeni, cari se judecă' 
cu primăria, pentra acte abu
zive, ale conducerii de până a- 
eum.

Din rapoartele serviciului 
contenciosului, reese că avem 
peste 3000 dosare în curs de ju
decată şi din lucrările în cura 
de verificare a pre enţiilor din 
aceste procese, la o mie dosare, 
pretenţiile se ridică la 65 mii.

încât, adunate şi acestea, da
toria flotantă se totalizează: 1 
miliard 3-400 milioane, fără a 
ţine seamă de pretenţiile juste, 
dar ne fixa‘e încă de justiţie ale 
acelora- cari n’au dat în jude
cată primăria.

Este absolută nevoe să se 
pună ordine în finanţele co
munii. Nu se pot face lucrări 
în condiţii normale, decât nu
mai atunci când contractanţii 
cu municipiul vor avea siguran
ţa că lucrările făcute comunii 
se vor putea plăti;

Credem, că în aproape un an 
vom consolida d a b ile  flotan
te fără să întoerupam lucrările 
edilitare."
. Informatori conştiincioşi ai 

cititorilor( publicăm numai eu 
titlu de . informaţie, cifrele şi 
datele furnizate de geranţii pri
măriei.

Le-am mai publicat şi acum 
câteva zile. Urmarea imediată a 
fost reintegrarea d-lui Dem. 
Dobrescu, fără să fi înregistrat 
însă nici un protest din partea 
acelora cari relevă „risipa scan
daloasă” dela primăria Capita
lei.
wsmmBmmBtmammEamBmmă.

I n  j u r u l  u n e i  g r e v e
s u i - g e n e r i s

Curentele mari economico- 
sc.iale care se imprimă cu au
toritate în viaţa unei naţiuni 
şi-i determină calea de desvol- 
tare istorică cel puţin o bucată 
de timp se manifestă pe o re
giune mai întinsă decât aceia 
determinată de graniţele ţării 
respective şi este firesc aceasta 
căci ambianţele cauzale sunt la 
un moment dat aproape ace
leaşi pretutindeni.

Când curentele nu au carac
tere spre a putea fi universal 
adoptate ele ajung să fie ho
tărî toare numai acolo unde con
diţiile locale le favorizează.

Aceasta face însă ca într’un 
anumit loc şi într’o anumită 
epocă să subziste toate tendin
ţele epocii bineînţeles unele în 
forme mai rudimentare altele 
mal desvoltate, aparent însă cu 
egale posibilităţi de viaţă.

Bineînţeles că prestigiul cu
rentelor care au triumfat într’o 
anumită ţară are un ecou pu
ternic pretutindeni şi din spe
ranţa în mai bine sau din sim
plă imitaţiune se încearcă a- 
doptarea unor forme ce s’au im
pus ca necesare in altă parte.

Aicea ne pare că găsim lă
muririle pentru care organiza
ţiuni - prof esionale de toate soiu
rile s’au înfiinţat şi se mani
festă la noi. Toate cer să fie 
ascultate de guvernanţi şi pro
testează violent atunci când li 
se pare că au fost desconside
rate. Este ca şl cum construcţia 
economică şi socială a ţârii ar 
fi clădită prin acele organizaţii 
ale căror organe de conducere 
nu se mai mulţumesc numai cu 
simplu rol consultativ.

Autoritatea şi mai ales iniţia
tiva guvernanţilor trebue să 
dispară în faţa acestor organi
zaţiuni care afirmă bătându~se 
cu mâinile în piept că numai 
ele cunosc interesele şi chiar 
posibilităţile de propăşire ale 
grupării ce o re-prezintă.

O astfel de pornire care se 
accentuiază dealtfel zi cu zi nu 
poate să fie decât o dificultate 
în calea măsurilor cele mai bine 
intenţionate pentru coordona
rea intereselor generale astfel 
ca toate activităţile economice 
ale unei ţări să se desvolte ar
monios.

Prestigiul şi autoritatea unora 
din aceste grupări a crescut 
foarte mult aşa că ele sunt ca
pabile prin solidarizarea tuturor 
membrilor să ia hotârîri din 
cele mai importante şi care să 
influenţeze destui de sensibil 
întreaga viaţă a ţării.

La această creştere de autori

tate au contribuit şi legile care 
au admis ca sfătuitori pe dele
gaţii diverselor organizaţiuni 
profesionale.

Dar în intenţia legiuitorului a 
fost ca aceştia să aibă numai 
roi consultativ.

Dar astăzi diversele organi
zaţii nu se mai mulţumesc cu 
rolul consultativ, ci animate de 
un dinamism contagios decid 
să treacă la fapte şi atunci ve
dem unele manifestări care 
sunt adevărate anomalii pentru 
viaţa organizată a unu: stat, şl 
anume cutare sindicat sau cu
tare asociaţie decretează un a- 
devărat răsbo'u unei anumite in
dustrii sau unei anumite cate
gorii de producători, căci mo
dul de comportare al statului 
sau al numitei industrii, etc. 
nu este conform vederilor ei.

Nu mai departe decât zilele 
acestea ziarele ne-au adus ves
tea că un oarecare sindicat din 
provincie obligă pe membrii 
săi să nu mai consume energie 
electrică şi organizează comi
tete de supraveghere a mem
brilor.

Atât timp cât manifestările 
acestor organizaţiuni sunt sim
ple avize sau deziderate expri
mate pentru guvernanţi activi
tatea grupărilor este la locul 
lor.

îndată însă ce se preconizează 
greve sau alte mijloace repre
sive similare, adică atunci când 
aceste organizaţiuni se substi- 
tue organizaţiunii de Stat luând 
din prerogativele de autoritate 
ale acestuia desigur că nu mai 
sunt decât manifestări anar
hice. Când se dau explicaţiuni 
şi se arată că organizaţiuni si
milare în alte părţi au un ro1 
hotărîtor în viaţa Statului, să 
nu se uite că acolo aceste or
ganizaţiuni sunt încadrate în
tr’un sistem unitar stabilin- 
du-se totodată o coordonare a 
lor.

Ou libertatea noastră exce
sivă încurajăm manifestări care 
privite în ansamblu nu pot fl 
decât haotice căci credem că 
este de elementar bun simt să 
admiţi că o anumită ramură de 
producţie fie aceea a uzinelor 
electrice, a metalurgiei etc. nu 
poate sâ lucreze după directi
vele şi după programele sindi
catului băcanilor, cofetarilor, 
etc.

O readucere la realitate a 
conducătorilor unor anumite 
sindicate profesionale este ne
cesară, căci altfel încurajăm 
organizarea dezordine!.

ing. V. D. Toth

f  f  ud cadou solendid, care va pro
cura oricui o bucurie. F ţi sigur, 
t i  tocul rezervor Parker Duo old 

a j  va & o bucurie pentru oricure dia 
urierenii Dv„ cărora v”aţi dec de a 
le oferi acest toc superb, fiirdcă in 

0. afatâ de caii ăţi^e lui excepţionale; 
1/ vi 1 restituim gratuit in caz de 
pierdere sau furt, 2/ gra
tuit reproducem pe toc 
sem rătura posesorului 
in facsimil Cereţi la

a  oricare Librărie-Papetăr e 
de primul rang, sa vi se 
■rate bogata colecţie a

S tocurilor i ezervor Park r 
Duofold, incasabile. 
Com paraţi-ie cu alte 
produse şi nu veţi şovăi 
i v i decide.

«aaej

De vânxare la tea'e Librăriile- 
S tpetSriile de primul rang li 
mugazin le de specialitate, (la 
cerere ,1 tomunic°.m a resile' 
depozita ilar dm o asul Dr I
Seria tocuri’or Parker cu pokta jţcwcT de asigurare!
OUOFCLD DE LUX t 

*7j Seniori Lei 2.100.-ri Juniori Lei 1.730.(peniţe 18 Kt. aur).
PUCFOLD:

ftuţ Seniori Lei 1.600.-fccKu Juniori Lei 1.200.-
&  Stria tocurilor Patktr fara poli fa 

dt augur an :
Premier» î Lei 750.»ŞiHM Moderne: Le) 600.-1... i Creioane asortate*Lei 40Ú.. 4S0..

Reprezentantul general pentru •3S5A5 Romania£ 5  MAX GRUNDHAND.
Bucureşti, 1

 ̂ Calea ictoriei 41
\jr9 (Pasajul Roman)
l B̂  Atelier special de reParaţ-uru
M it se orig.nale de sbin.b. Masina 

de gravai semnaturi (Jn facsmil)
" Parier Ptnrravr’.

Cereţi cerneala Parker

„ Q U I N K “
Culori superbe, garantat 
fără sediment, se usucă 

instantaneu.
Cerneală ideală pentru 

tocuri rezervor. 
Parker „ Q U I N K “

B a n d ă  d a  fa ls if ic a to r i
de bancnote a 1000 lei

Braşov, 5 Decembrie
Poliţia din Braşov urmăreşte 

de mai multă vreme o bandă 
de falsificatori, care pune în 
mod sistematic în circulaţie 
bancnote de câ*e o mie lei.

Astănoapte, în localul lui 
Naftali Lant, un chefliu, care 
făcuse o consumaţie de 800 lei, 
a încercat să facă plata cu o 
bancnotă falsă de o mie lei. 
Patronul a înştiinţat poliţia.

Văzăndu-se descoperit, clien
tul a eşit din local luând-o la 
fugă spre pădurea de sub 
Tâmpă, unde, urmărit de un 
sergent şi agentul Ilie Aghi- 
teni, a fost prins şi dus la poli- Í 
ţie.

Cercetările făcute acolo de 
chestorul Băncilă au putut sta- 
bVi că cel arestat se numeşte 
Iosif Hosu, din corn. Hojdula 
(Trei Scaune). Asupra sa s‘au 
găsit, mai multe bancnote false 
de câte o mie de lei. El a spus 
că le are dela un oarecare 
Maisé Lucád, şofer la Sf. 
Gheorghe. Acesta l-a întâlnit 
acum două zile pe stradă şi l-a 
dat mai multe bancnote false, 
în schimbul a patru veritabile, 
ca să le schimbe, urmând ca 
după aceea să-i mai aducă şi

altele pentru sume mai mari.
Se crede, că el face parte din- 
trio mare bandă de falsifica
tori, cu sediul la Sf. Gheorghe.

Hosu este un fost puşcăriaş 
condamnat pentru crimă lâ 
doi ani închisoare.

Autorităţile din Braşov, cari 
au indicii precise asupra ban
dei dela Sf. Gheorghe, stau pus 
în legătură cu jandarmii de 
acolo spre a prinde pe totl 
membrii bandei de falsificatori.

-xX x-

Rachetă stratosferică
Moscova, 5 (Prin radio), — 

In şantierele aeriene din Le
ningrad se construeşte actu
almente o rachetă stratosferi
că acţionată cu benzină şi 
oxigen lichid. Racheta aceasta 
va atinge o înălţime de mini
mum 30 kilometri şl ea este 
înzestrată cu o paraşută care 
trebue s’o aducă intactă la pă
mânt, Construcţia motorului 
rachetei este ţinută secretă.

D e$ i ta r ifu l d e  tr a n s 
p o r t  p e  C.F.R. s ’a  u rca t  

t o t u ş i

„ D R A M "
v in d e  cu

L
E
I6 0 0

m ia  k i lo g r a m e
lemne de ioc bucătărie, tăete 
şi transportate la domiciliu«

Şoseaua tiara Obor nr. 16, 
Telefon 245 66

Comenzile se primesc şi la 
sediu! său Falaiul Universul* 
» ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ M M M

Se închiriază
de la Sf. Gheorghe 1934 şi chiar 
imediat imobilul zis: „RESTAU
RANTUL ŞI HOTELUL VLAICU“ 
DE LANGA GARA DE SUD PLO
IEŞTI, str. Emineseu 65, compus 
din; cârciumă, 2 săli mari de res
taurant la parter, iar la etaj 19 
camere, cu sau fără mobilier, 
pivniţi, pentru conservat vinuri 
precum şi un corp de case în curte, 
de locuit pentru familie sau per
sonal acesta având şi beciu pentru 
zarzavaturi.

Doritorii se j>ot adresa proprie
tarilor: D -nei sau D -lui Dr. P.
Stereseu, str. J ian u  colţ cu H a l-  
dău, Ploeşti. , 335
M M O M M M M eM O M S iU

PENSIONARI!
Primind pensia, nu ui

taţi să o verificaţi I
C artea „Sporurile d e  

scu m p ete în m aterie d e  
pensiuni” vă dă posibili
ta tea  să  ca lcu laţi coan-  
tumu! pensiei dv. a tâ t pe  
prezent c â t şi p e  trecu t.

Preţul 4 0  lei. La libră
rii şi ziarul „Universul” , 
care trimite şi cu ram- 
burs.
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Au sosit noile înregistrări cântate de
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Plăci ODEON
1 9 9 8 3 9

1 9 9 8 4 0

1 9 0 8 4 1

1 9 9 6 4 2

1 9 9 8 4 3

1 9 9 6 4 4

M â i n e ,  T a n g o  (Nello Manza- I  1 Q Q A A C  
tti) Edit. Armonia. ■ i î , î , 0 ^ D

Bcamnă v r e a u  s ă  v ă  c u -  
KOSC adresa (M. Albahary).

Uzi noapte t e - a m  v i s a t  (I. 1 lODA/LA
Vasilescu). ■

S u b  b a l c o n  e u  t U a m  c â n t a t  
o  s e r e n a d ă ,  Tango (P. An- I 1 9 9 6 4 7

O ©  c e  ssiS *ai s p u s  c ă  m â
iubeşti, Tango (I. Férnie). I IQQfţlS 
Peparie, Tango (I. Vasilescu). g 
In urma ta, Romanţă (Hoenigs-
berg şi Albahary).

t i n  c â n t e c  d e  d o r ,  Vals lent 1 9 9 7 4 9
(M. Iancu).

S c r i s o a r e  d e  a m o r ,  Tango 
(I. Ferme).

U n  r o m a n  e  i u b i r e a .  Tango 1 9 9 c 5 0
(B. Peters).

V i s s z  u n  m i c  r e n d e z - v o u s
Tango (P. Andreescu). 1 0 0 ^ 5 1

J t ş i  v r e a  s ă - f i  s p u n ,  Tango *'*' °  
(M. Daia).

Dă-mi o  noapte de amor,
Tango, (I. Férnie).

O noapte doar, Tango (Ne
llo Manzatti).

O  mia belia Napoli, Tango 
(R. Stolz).

Seara, Tango (Nello Manzatti). 
O  fată iubeşte, Vals (I. Vasil.) 
Cuvinte de*amor, Slow-Fox
(I. Vasilescu).

Nu-fî cer nimic, Tango (Ho-
enigsberg Albahary).

Nu-ms spune iar minciuni
de-a mor, Tango (I. Férnie), 

ia din vieafă ce-i frumos
(1. Vasilescu).

Să-mi cânfi un cântec de 
iubire, Vals (1. Vasilescu). 

Când felinarele s'aprind, 
Tango (P. Andreescu).

Mints, Tango (I. Vasilescu). 
G ig j^ in a  (A4. Emer).
Fetitele din Bucureşti, Fox
trot (I. Vasilescu).

Ussultafiie $i vă veti convinge că sunt ceie mai reuşite im
primări cari se găsesc In comerţ

Cereţi num ai Placa ODEON
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A fi

In sfârşit, va răsuna 
clopotul patriarhiei

' I a tă  că, în  locul lipsei de g rijă 
p en tru  cele al« credinţei, care a 
dom nit toată  vrem ea piianarietu- 
lu i d-ini Dobrescu, la conduce
rea  m unicipiului, a venit şi rân
dul sp iritualităţii.

Eri, d. M. Berceanu, a ju to ru l 
de p rim ar geran t ol prim ăriei 
Capitalei, a sta t de vorbă cu d. 
Roger Bolomöy, directorul gene
ra l al a rh itec tu rii municipiului 
şi s’a  stabilit să se ridice un

eşafodaj pe dealul patriarh iei, 
pe care să se aşeze clopotul cel 
mare, am uţit de a tâ ta  am ar 
de vreme, din cauza relei voinţe 
a prim aru lu i general, az i în con
cediu.

Câte au  trebu it să se schimbe 
în această ţară, pen.truca de C ră
ciunul unei Capitale creştine, să 
răsune vestirea sărbătorii, în 
dealul patriarhiei.

— g. —

M işcarea con tra  consum aţiei de energie 
e lectrică  in Ploeşti

Comaalcainl Societăţii „Elestrica-Ploeftl“
F a ţă  de cam paniile  şl a g ita 

ţiile  ce su n t duse în  oraşul 
P loeşti, în  le g ă tu ră  cu  p re ţu l 
energ iei electrice sub in fluen ţe  
s tră in e  de in te resu l ce tă ţen ilo r 
o raşu lu i, Socie tatea „Electr ica- 
P loeşti” aduce la  cu n o ştin ţă  u r-
TTi.ot/iîi'rpIp *

1) C hestiunea p reţu lu i en e r
giei electrice in  P loeşti n u  ju s 
tif ic ă  câ tu ş i de. p u ţin  m işcarea 
ce se duce.

E ste su fic ien t de a  consta ta  
că, p re ţu l energiei electrice fu r
n iz a t P rim ărie i P loeşti a re  in 
dicele 5, ia r  acela  a l energiei 
fu rn iz a t ce lorlalţi abona ţi axe 
u n  indiciu  m ediu de cea. 16,5 
f a ţă  de s itu a ţia  d ina in te  de 
război.

A ceste indice trebuesc com 
p a ra te  cu acelea  ale a lto r p ro 
duse, ca ri în  O ctom brie erau  de 
37,5 p e n tru  a l im e n te ; 36,28
p e n tru  îm b răcăm in te  şi 33,86 
ca  valoare m edie.

P rin  u rm are , indicele ta r i fu 
lu i e lec tric  în  P loeşti este în  
m ediu  30°/o d in  acela a l celor
la lte  produse in d u stria le  şi de 
p r im ă  necesitate.

Ar treb u i deci, ca re s ta u ra to 
rii, care  pro testează , cei cu  in 
dicele de 37,5 să -ş i reducă m al 
în tâ i  p re ţu rile  lor de desfacere 
cu  cel p u ţin  50% d in  s itu a ţia  
de azi, ca să  a ib ă  d rep tu l de a  
vorbi de reducerea  ta rifu lu i de 
energ ie electrică .

2) T arifu l energ iei electrice 
în  P loeşti, de 9 lei p e n tru  p a r 
tic u la ri Şi de 12,50 lei p e n tru  
com ercian ţi, es te  unu l d in  cele 
m a i cobonte ta rife  d in  ţa r ă  şi 
d ip  s tră in ă ta te , şi m ai inie de
c â t  a l  oraşelor sim ilare cu  P lo
eşti.

3) T arife le  ac tu a le  su n t s ta 
b ilite  în  con fo rm ita te  cu clau
zele co n trac tu a le  ale Societăţii, 
ia r  m odificarea lor n u  se poate 
face  decât p rin  respec ta rea  p ro 
cedure! stab ilite  de aceste c lau 
ze.

4) S ocie tatea n u  a  p reg e ta t 
de a  face cele m ai m ari sacri
ficii p e n tru  a  do ta oraşul Plo
e ş ti cu in s ta la ţii m oderne şi cari 
să  sa tis fac ă  în treg  oraşul. Nu
m ă ru l lăm pilor publice a  fost 
r id ic a t dela  183 câ te  e ra u  la  
d a ta  c â n d  s’au  p re lu a t in s ta la 
ţiile  dela fo sta  societate conce
sionară . la  peste  3500, câte su n t 
azi, sa tisfăcân d  şi to a te  d o rin 
ţe le  P rim ărie i în  a fa ră  de obli
gaţiile  sale s tr ic t  con tractuale .

P e n tru  to a te  aceste lu c ră ri 
S ocie ta tea  a  Învestit peste  76 
m ilioane lei, având  în că  u n  p ro 
g ram  în  curs, f ă ră  ca p en tru  a -  
•«este investiţii să  ceară  spor de 
ta rife , deşi a re  d rep tu l a  o face, 
si deşi cea m ai m are  p a rte  d in  
aceste  lu c ră ri su n t n e re n ta -  
taile.

5) S ocie tatea a  făc u t to tu ş i în  
1932 0 reducere de ta rife  p en tru  
com ercian ţi de 1,50 lei kwo, ia r  
ta r i fu l  m ediu de vânzare a  scă 
z u t  dela 8,98 c â t a  fost în  1930 
la  cea. 7,50 le i azi, ad ică  peste 
16%.. '

6) D easem eni S ocie tatea n u  a  
c e ru t p â n ă  acum , deşi are d rep 
tu l  la  aceasta , spor de ta rife , 
ju s tif ic a te  p r in  sporurile de 
sa rc in i fiscale şi sociale, p rin  
sa rc in i, p roven ind  d in  operaţiile 
de con tingen tare , p rin  scum pi
re a  m ateriilo r p rim e câ t şi a  
energ ie i electrice ce se ach iz i
ţionează..

Ou to a te  aceste  considera- 
ţiu n i şi deşi n u  are  nici o ob li
gaţiune, S ocie tatea in ten ţio n a , 
d upă  cum  a  adus d e ja  la  cu 
n o ş tin ţa  M unicipiului in tro d u 
cerea u n o r ta r ife  m oderne de- 
gresive, care  să  p e rm ită  vech i
lor ab o n a ţi să  beneficieze de 
rab a tu l de consum aţie, în a in te  
de a  aştep ta , cum  a r  f i treb u it 
de a ltfe l, ca să  a ju n g ă  şi con
su m a ţia  dela periferie  la  u n  
n ivel de ren ta b ilita te  corespun
ză to r sacrificiilor de investiţii 
făcu te  de Societate.

S tud iu l acestor ta r ife  nu  va 
p u te a  fi în să  p rez en ta t P rim ă 
riei sp re  exam inare  a t â t  tim p  
câ t consum aţiunea energ ie i e -  
lectrice în  oraş. este sub p resiu 
n e a  ag ita ţiilo r ce se duc co n tra  
Societăţii.

7) In  fine  credem  că  n u  t r e 
buie n eg lija t că  e vorba de o 
Societate em inam en te  ro m â
nească, co n s titu ită  d in  colabo
ra re a  în tre  M unicipiul P loeşti 
şi cap ita lu l rom ânesc, cu p a r t i
c iparea  cea m a i la rg ă  a  pub li
cului, şi ca re  n ’a ez ita t de a  
p ro cu ra  în  cond iţiun i cu to tu l 
av an ta jo ase  'to a tă  f in a n ţa re a  
necesară  unei opere de in te res 
public.

Socie tatea es te  convinsă că  a -  
bonaţii săi . n u  se vor lă sa  in 
f lu e n ţa ţi de cam pan ii duse con
t r a  p ropriilo r lor in te rese  c â t 
şi a  unu i serviciu de o rd in  p u 
blic care  funcţionează irep roşa
bil cu to a te  sacrificiile ce a  a- 
v u t de suportat.

—----- —XOX-^----- ----

Dela a so c ia ţia  personalu lu i 
sa n ita r  auxiliar t i t r a t

Asociaţia personalulu i sanitar 
com unică tu tu ro r moaşelor, of. 
sanitari, infirm ieri, etc., cari po
sedă titlu rile  respective că  a- 
sociaţia n ’a  ce ru t asigurarea p e r . 
sonaluluii sanitar au x ilia r  la  
Cassa cen trală  a  asigurărilo r so
ciale, aşa. cum a  dispus Cassa 
centrală.

Asociaţia înţelege ca din per
sonalul san ita r auxiliar să fie a- 
siguraţi numai cei ce nu su n t în
scrişi la Cassa generală de pen
sii şi aceasta cu condiţia ca să 
li se recunoască aceleaşi d rep
tu r i  ca şi celorlalţi asiguraţi.

Cei ce au fost impuşi de a  in 
tra  în  asigurări să nu  facă nici 
un dem ers fără avizul asociaţiei. 
In  acest sens s’a  in te rven it la 
Cassa centrală a asigurărilo r so
ciale, dar rezultatu l îl vom co
munica la timp.

Personalul sanitar auxiliar ca
re  a re  restan ţe de sa larii pe a- 
nii precedenţi şi din anu l acesta, 
să facă cunoscut asociaţiei dacă 
s’a început plata acestor te stau , 
ţe  pentru  ca te  d. m inistru al 
sănătatea a invitat pe cei în 
d rep t p rin tr’o circu lară genera
lă spre a se p lă ti restanţele.

Citii!
„ V E S i L i i T

Curierul Curţii de conturi
DEFICITUL DELA GARA 

SATU-MARE

Ia  revizia casei de bilete „A” din 
staţia Satu-Mare efectuată în ziua 
de 15 August 1928 s’a constatat o 
lipsă de lei 69.853 în sarcina casie
riţei Heyszel EULs&beta, care a re
cunoscut lipsa achitând suma de 
lei 12.000. Restul a rămas neaco
perit, numita fiind destituită din 
serviciu şl fără nicio avere mobilă 
sau imobilă. Judecată de comisiu- 
nea de disciplină, numita a  fost 
pedepsită cu excluderea din servi
ciu pe timp de 6 luni cu pierderea 
salariului, pedeapsă ce i-a expirat 
la 1 Septembrie 1928 dela care dată 
şi-a reluat serviciul până la 1 Au
gust 1929, data destituirii.

Ministerul lucrărilor puibllce şi 
al comunicaţiilor având in vedere 
că pe timpul cât Heyszel Elisabeta 
a mai servit se puteau face reţi
neri pentru acoperirea lipsei şi că 
totuşi din vina şefului de gară 
Bancos Ion şi inspectorului Rozen- 
berg Iosif, care au suspendat din 
proprie iniţiativă reţinerile, deşi 
aveau dispoziţiuni de a le face dela 
inspecţia de mişcare, a condamnat 
pe numiţii Sn solidar la plata su
mei de lei 57.853, deficit rămas ne
acoperit la casa de bilete din staţia 
Satu-Mare, cu dobânda legală.

înalta Curte, secţia I-a a jude
cat apelurile introduse contra a- 
cestei hotărîri la 29 Noembrie din 
partea d-lui Rozenberg pledând d. 
avocat Rusu, care a susţinut că 
deficitul nu poate fi imputat clien
tului său deoarece din acte rezultă 
că nu s’a produs din lipsă sau din 
insuficient control şi că ceea ce 
se poate discuta este că nu s’au 
făcut reţineri din salariul defrau- 
datoarei ; că şi-a îndeplinit dato
ria, întrucât a făcut adresă pen
tru reţineri după revenirea în ser
viciu a casieriţei, deşi nu era obli
gat şi că şeful său a corectat acea 
adresă în sensul de a se aştepta a- 
probarea direcţiunii generale.

Din partea d-lui Bancos Ion a 
vorbit d. avocat Vasiliu Oluj care 
a susţinut că descoperirea şi de
nunţarea fraudei a făcut-o d. Ban
cos, căruia nu i se poate imputa 
lipsă de vigilenţă sau de control; 
că nu poate fi1 adus în discuţie de
cât chestiunea reţinerii de 1/3 din 
salariul defraudatoarei, dar că fă- 
cându-se adresa care a fost modi
ficată de supeirori, nu mai are nici 
o vină mai ales că nu era căderea 
lui de' a dispune asupra reţinerii, 
deoarece legea precizează numai că 
să facă intervenţii la superiori, cari 
aveau calitatea de a dispune.

înalta Curte amânase pronunţa
rea pe ziua de eri, când a admis 
în parte apelurile, condamnând pe 
numiţii numai la plata sumei ce 
trebuia reţinută casieriţei după re
venirea în serviciu şi până la des
tituirea ei.
DEFICITUL DELA PERCEPŢIA 

SIRIA (ARAD)
Ministerul finanţelor condamna

se pe moştenitorii defunctului Ti
tus Mărgineanţiu, pe N. Sofroces- 
cu, Uie Fetrescu, A. Ntcoleanii, 
Marcu Popp şi Iuliu Caba, foşti 
ad-tori financiari la Arad, pentru 
motivul că nu au pronunţat deri
ziune de condamnarea perceptoru
lui Ion Schiff, care delapidase su
ma de lei 255.466 la percepţia Siria 
din jud. Arad.

Susnumiţii făcând apel la înalta 
Curte şi dovedind cu acte impo
sibilitatea materială de a pronunţa 
o atare hotărire, înalta Curte, sec
ţia I-a a admis apelurile, apărân- 
du-i de plata sumei la care fuse
seră condamnaţi. -

-xXx-

Fiţi atenţi la marca fabricii, conform  

desenului alăturat, când cumpăraţi 

u n  p u r g a t i v .  E f e c t u l  s i g u r  

şi  r e p e d e ,  o b ţ i n e ţ i  n u m a i  p r i n

p u rg a tiv u l de ciocolată, 
care curăţă şi sângele. 
Fiecare pastilă poartă nu
mele KOPROL î refuzaţi 
imitaţiunile fără valoare.

C u r ie r  ju d ic ia r
■XOX«

Pentru cauze de legitimă suspiciune
în a l ta  Curbe de casa ţie  s. n  

— sub  p reşed in ţia  d -lu i Const. 
G. R ătescu  — a  rezolvat M arţi 
câ teva  cereri de s tră m u tă r i  de 
procese p e n tru  cauze de leg iti
m ă suspiciune, sem nificative 
p r in  ele inşilo, şi c a r i vădesc 
to to d a tă  g rija  a te n tă  ce o  pu
ne sup rem a n o a s tră  in s ta n ţă  
de a  fe ri ju s t iţ ia  şi pe slu jito rii 
ei de orice bănu ială .

P rim a  cerere a fo st a  ad m i
n is tra to ru lu i loco tenen t I. Ioa- 
novici, fost şef a l m a n u tan ţe i 
d in  F ălticen i.

în v in u it de nereguli, însem 
n a te  gestionare şi a n c h e ta t de 
consiliul de război a l  corp. IV 
a rm a tă , p e tiţio n a ru l p re tin d e  
că e  t r a t a t  cu îndoelnieă obiec
tiv ita te  şi so licită de aceea 
s tră m u ta re a  in stru c ţie i şi ju 
decăţii even tua le Ia  a l t  consi
liu.

In  sp rijin u l acestei cereri 
sem nalează că  de u nde  prim ul 
ra p o r t de a n c h e tă  I-a  recu 
noscut p e rfec ta  reg u la rita te  a  
gestiunii, ra p o rtu l u lte rio r a  a -  
ju n s  to tu ş  la  concluzii e x a c t . 
co n tra rii. I a r  p e n tru  explica
re a  acestei îm p re ju ră ri a ra tă  
că lipsurile ce I se a tribuesc 
provin  d in  dub la  îm p re ju ra re  
că  I s‘a r  fi sto rs o ju m ă ta te  de 
m ilion de lei p e n tru  oarecarl 
experţi şi că  a  fost obligat să

servească a n i  d ea rân d u l zeci de 
franzele, zilnic, u n o r şefi sub 
a  că ro r in flu e n ţă  se duc cerce
tă rile  de azi.

în a l ta  C urte  a  adm is cererea 
şi a  s tră m u ta t a fa c e re a  la  con
siliul de război a l  corpulu i 2 
a rm a tă  (B ucureşti).

*
S’a  desb ătu t apo i cererea  

prim -grefiexului Ş te fan  D iau- 
lescu a l  trib . K otin.

N um itu l e  în v in u it de fa ls  
în  a c te  publice; p re tin d e  că  e 
a n c h e ta t de cel ca ri a u  în toc
m it rap o a rte  co n tra  lu i şi în  
a tm osfera  pe ca re  ac eş tia  au  
form at-o , şi cere s tră m u ta re a  
cauzei.

în a l ta  C urte  a  s tră m u ta t şl 
aces t proces la  tr ib . Dorohoi. 

*
S‘a  adm is, d upă  aceasta , ce

re re a  de s tră m u ta re  p e n tru  le 
g itim ă suspiciune a  procesului 
gazetaru lu i Sam uel Á rva Şoi- 
fe r dela „C zernovitzer B lä tte r’., 
înv inu it de calom nie p r in  p re 
să, ad u să  poliţiei d in  T ighina, 
h o tă rîn d u -se  ju d eca rea  a face
rii la  trib . L ăpuşna.

S‘a s tră m u ta t ia  Suceava 
procesul lu i G h. L euştean  d in  
V atra  D am ei, ac u za t că  a  m u 
tila t pe to a tă  v ia ţa , cu voinţă, 
pe ag en tu l poliţienesc Ion 
M oroşanu.

A vrut să facă pe gangsterul

COMPLETAREA CERERILOR 
DE IMPORT

M inisterul industrie i şi co
m erţu lu i n e  tr im ite  u n  com u
n ic a t în  care precizează că  ce
rerile  de im port ce se depun  la  
d irec ţia  reg lem en tării im portu 
lui, trebue com pletate , to td eau 
na, cu  to a te  datele ce ru te  p rin  
fo rm u la ru l-tip  de cerere. In  
special se a tra g e  a te n ţiu n e a  a -  
su p ra  date lo r p riv itoare la  im 
p o rtu l d in  a n ii 1931,1932 şi 1933, 
cari treb u e  specificate sep ara t 
p e n tru  fiecare tr im e stru  şi ţa ră . 
Aceste date  u rm ează a  cores
punde cu  im portu l e fe c tu a t şi 
p en tru  care  firm a posedă do
cum ente  vam ale pe num e p ro 
prii.

T oate date le  d in  cereri fiind 
apo i precis con tro la te  după f i
sele fiecărei firm ă, orice decla
ra ţie  neexactă  v a  fi san c ţio n a
tă  p r in  resp ingerea cererii şi 
neso lu ţionarea  uno r asem enea 
cereri pe u n  te rm en  de m in i
m um  S luni.

D. jude  in s tru c to r  Gprescu, 
al cab. 9 de instrucţie^ a  d a t 
o in te re sa n tă  o rd o n an ţă  defi
n itiv ă  de n eu rm ă rire  p en a lă  în  
p riv in ţa  tâ n ă ru lu i A ugustin  
Borzea, fost b ă ia t de prăvălie 
la  D um itru  Niculesou.

Cu fan tez ia  a p rin să  de ro 
m ane poliţiste şi de neghiobii 

p seu d o -lite rare  aventuroase , 
tâ n ă ru l a  scris an u m e fostu lu i 
său p a tro n  un  bileţeuil p r in  ca
re  îl in v ită  să -i rem ită  sum a 
de lei 200, ch itită  în  trio cu tioa
r ă  goală de ch ib ritu ri ş i p lasa
tă  în  p re a jm a  podului Granit; 
şi i - a  a t ra s  a te n ţia  că în  caz 
de neu rm are  a  Invitaţiei îi va 
răp i şi ucide copilul.

B iletul e ra  p revăzu t pe verso 
cu o sc h iţă  de p lan , ind icând  
migălos locul de unde u rm a să 
se depute sum a.

A m en in ţa tu l sta conform at 
în  totul.

D ar s 'a  p la n ta t  sub um bra 
unu i tru n ch i de copac d in  v e 
c inăta te , ca  să  cunoască pe a u 
to ru l înd răzneţe i operaţii,

E lesne de în ţe les c â t de m a 
re  i - a  fost su rp riza  când  a  des
coperit că fiorosul gangster de 
la  podul G ran tu lu i e r a  firavul 
b ă ia t de p răvălie  pe care  îi 
concediase.

Gazul însă, p r in  ca rac teru l 
ex trem  de grav  a l fap te i, con
form  prevederilor legii penale 
ce o consideră d re p t crim ă, a 
a ju n s  la  p a rc h e t ia r  m icul in 
fra c to r sub baionete.

C ercetările a u  d u ra t înde
lung.

In  cele din urm ă, to tuş, m a- 
glsatruitul in s tru c to r  a scos 
eomple de sub riscurile legii pe 
culpabil, d ând  în  p riv in ţa  lu i 
— de acord  cu concluziile p a r 
chetu lu i — o rd o n an ţă  de n e 
urm ărire.

Procesul expropr ierilor pentru linia 
ferată Ploeş ti-Târgovişte

C urtea de apei s. I I  s‘a  p ro 
n u n ţa t  M arţi a su p ra  inc iden 
tu lu i de a n u la rea  m in u te l sale 
penultim e, d in  procesul de 
p re te n ţii iv it pe seam a expro
p rierilo r de te re n u ri p en tru  
tra sa re a  lin iei fe ra te  P ioeşti- 
Târgovişbea.

In c id en tu l a  fost r id ic a t p re 
cum  se ştie, de a p e la n ţii f ra ţii 
C âm peanu.

T indea  la  a n u la re a  u n u l ju r 
n a l (din. M artie 1933) p r in  care 
s‘au resp ins două cereri de in 
te rven ţie  şi oareeari probatorii.

, Şi se în tem eia  pe im preju- 
[ ra re  a  că  m in u ta  zilei n ‘a  fost 
j  sem n ată  p e  loc, cum  prevede 
I legea, ci eu m u lt m ai tâ rz iu ; şi 
î a tu n c i ch ia r se m n ă tu ra  u n u ia  

d in tre  consilieri care  decedase 
in tre  tim p, a  fost în locu ită  
p r in  a  p reşed in te lu i com pletu
lu i de judeca tă , ceeace n ‘a r  fi

1 adm isibil decâ t n u m ai în  a lte  
şi an u m ite  cazuri.

C urtea, după  deliberare, a 
resp ins inc iden tu l ia r  fondul 
l-a  am â n a t la 15 Ianuarie .

Consignaţia e  protegu
ită de codul penal?

S em nalam  deunăzi co n tra rie - 
ta te a  zilnică, de h o tă rîri, d in 
tre  secţiun ile  trib u n a lu lu i lo 
cal, cu p riv ire la  ca rac te ru l 
convenţiun ilo r de vânzare în  
consignaţie  f a ţă  cu codul pe
nal.

Se ştie  astfe l că  în  vrem e ce 
unele secţii şi com plete de ju 
deca tă  p ro n u n ţa  co n s tan t h o - 
tă r î r i  de condam nare în  aceas
t ă  m aterie , considerând că 
în s tră in a re a  m ă rfu rilo r rem i
se în  consignaţie  sau  a co n tra
valorii lor, constitue u n  califi
ca t abuz de încredere şi şe în 
cadrează in  a r t .  322, 323 c. pen., 
a lte  secţii şi com plete p ro n u n 
ţă  d im potrivă ac h ita re a , con
siderând  că  consignaţia  f iind  o 
vânzare  sub condiţii e  o opera
ţie  p u r  civilă (com ercială) nu  
poate fi p r iv ită  p rin  prism a 
a r t. 323, 323 c. p.

C ontroversa stăruie!, fiindcă 
în a lta  C urte n ‘a av u t în că  p r i
lejul să  exam ineze problem a.

*
Trib. Ilfov s. I I  a ju d eca t 

M arţi un  caz sim ilar.
A condam nat anum e la  6 

lun i închisoare corecţională şi 
la  46 mii le i despăgubiri pen 
tru  abuz de încredere pe G abriel 
G helber, d in  str. R aionului 81, 
sub înv inu irea că  a su stra s  oa- 
recari m ă rfu ri p rim ite  cu tit lu  

’ de consignaţie dela rec lam a n ta  
s. a . R ep rezen tan ţa  M eta lu r
gică.

Din dramele mizeriei
C am era de pu n ere  sub ac u 

zare a  Curţii) de apel diin B u
cureşti a  d ispus tr im ite rea  
m uncitoru lu i Z an ian  G iovani 
(de 62 de ani) d in  subu rbana  
G riv iţa , s tr . O ituz n r. 17, în  ju 
decate  ju ra ţilo r  C apitalei, p en 
t r u  crim ă de p u n ere  de foc.

Cazul acestu i ac u za t iese cu 
to tu l d in  com un. Şi cuprinde 
in tri insul u n u l d in  cele m ai 
zguduitoare aspecte ale m ize
riei.

M uncise o v ia ţă  în treagă, 
reuşind  as tfe l să -şi încropeas
că u n  pic de avere. A trecu t-o  
în să  pe num ele soţiei sale, 
Leapisba.

D ar aceasta , câ n d  ş i-a  văzu t 
so ţu l răp u s de a n i şi n e  ta s ta 
re  să -ş i m ai câştige existen ţa, 
n u  num ai că i - a  re fu za t orice 
a ju to r, d ar l-a  a lu n g a t ch iar şl 
d in  casă.

Atunci, în tr 'u n  m om ent de 
d isperare şi b ic iu it de ger, b ă 
trân u l ş i-a  pus foc casei.

Furt
D. jude in stru c to r P apado- 

pol a  a re s ta t Şi a  depus la  V ă
căreşti, p e n tru  fu rt, pe Ion 
P red a  zite CMrilţă, fost ta  servi
ciul biroului de voiaj „Europa“.

N um itul e înv inu it că  a  jsp a rt 
un  se rta r  al biroului p răd â n - 
du-i con ţinu tu l (lei 85 m ii).

M andatu l de a re s ta re  v a  fi 
supus confirm ării tribunalu lu i.

Ancheta falsificatorilor 
de bancnote

In s tru c ţia  jud ic ia ră  în  a f a 
ce rea  falsificatorilo r de b an c 
no te  de câ te  1000 lei de-ale 
B ăncii N aţionale, a  co n tin u a t 
M arţi in ten s.

S’a u  a u d ia t num eroşi in fo r
m a to ri şi s‘a u  produs re ite ra te  
c o n fru n tă ri tinzând , t a  p rim ul 
rân d , la  s tab ilirea  stockului de 
bancno te  pus în  circulaţie de 
fab rica  n r. 2 d in  Craiova a  to 
varăşilo r Cazacu, C um pânaşu 
Se Comp.

*
T o t M arţi, C am era de punere 

sub acuzare  a  C urţii de ape l 
d in  B ucureşti a  ju d eca t apelul 
fă c u t de preven iţii George şi 
X enofon C um pănaşu co n tra  
ju rn a lu lu i p r in  care i  s‘a r e 
co n firm at p e  încă  o lu n ă  m a n 
d a tu l său  de a resta re .

C am era i - a  resp ins apelul, 
h o tă rîn d  as tfe l judecarea  cu l
pabilu lu i t a  s ta re  de arest.

Procesul societăţii Ho
telurilor şi Cazinoului 

din Sinaia
Trib. Ilfov s. I  comerc. u rm a  

să  judece Marţi) procesul de f a 
lim en t in te n ta t  de câ ţiv a  c re
d ito ri co n tra  societăţii1 H otelu
rilo r şi Cazinoului d in  S inaia.

C h em ată  ta  dec la ra re  cerând  
în să  chem area la  in te rogato r a  
rec lam an te i p rincipale  (s. a. 
M un ten ia ), procesul s‘a  a m â 
n a t  d in  nou  la  22 Ianuarie .

Diverse
D. jude  in struc to r Enescu a  

a re s ta t  p e  G heorghe G. V. B a r
bu, d in  com una D ărăşti ( I l
fov), p en tru  loviri cauzatoare 
de m oarte  ap lica te  locuitorului 
M ihai C hirilă d in  aceeaş co
m ună.

Cronica d r&matica
— Teatrul Naţional.-— „Haldem îa teatru”, comedie 
într’un act, de d. Valerîu Mardare; „Ulciorul sfă
râmat“ , comedie intr’un act, de H. Kleist; „O încer

care” , comedie intr’un act, de Marivaux —

PATOLOGIA INSTINCTELOR
— CONFERINŢA D-LUI PROF.
AGREGAT DR. TOMESCU —
In ciclul de conferinţe organi

zat de soc. universitară de psiho
logie, a vorbit ieri la fundaţia Ca
rol, d. prof. agregat dr. P. Tomes- 
cu despre „Patologia instinctelor”.

D-sa a expus câteva probleme în 
legăturăcu patologia instinctului 
sexual, a celui de conservare şi a 
instinctului social.

Spre a demonstra diferite aspec
te patologice ale instinctului se
xual, d. dr. Tomescu a adus exem
ple luate du viaţa scriitorilor ce
lebri.

Jean Jacques Rousseau, a cărui 
viaţă fantastică este admirabil des
crisă n confesiuni, a fost un ero- 
toman genial, dar platonic, având 
multe anomalii instinctuale. Desi
gur că aci este punctul de plecare 
al atitudinei sale literare de idea
lizare excesivă a femeii prin ope- 
rile sale.

Ca exemplu de exagerare mala
divă a instinctului sexual a fost 
adus Casanova.

Viaţa romantică a lui George 
Sand a demonstrat discordanţa ce 
se găseşte uneori Intre manifesta
rea psihică şi cea fizică a instinc
telor sexuale.

Chiar instinctele normale în 
fond, se manifestă în unele cazuri 
într’un mod curios şi neaşteptat. 
Amorul lui Baudelaire pentru ne
gresa Jeanne Duval a exemplificat 
această situaţie, pe care d-rul To
mescu o explică prin stabilirea u- 
nui reflex condiţional, Intre cei doi 
eroi.

In capitolele următoare ale con
ferinţei s’a expus patologia instinc
tului de conservare, insistându-se 
asupra automutilaţilor şi sinucide- 
rei.

Patologia instinctului social se 
datoreşte alterărei afectivltăţei, fa
cultate intelectuală care stabileşte 
legături indestructibile între fie
care dintre noi şl mediul ambiant, 
de care ne simţim strâns legaţi.

D-rul Tomescu a arătat în con
cluzie că, instinctele pot fi educate 
şi îndrumate către o desvoltare 
normală, iar manifestaţiunHe lor 
patologice pot şi influenţate şl a- 
meliorate printrio terapeutică ade
cuată.

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

Moară d istrusă  de foc
G a la ţi 5 Dec.

D upă ş tiri telefonice prim ate 
de legiunea de jan d arm i, un  
m are incendiu  a  d istrus m oa
r a  agricultorulu i G heorghe 
P a tr ic h e  d in  corn. Ţ u ţcan i 
(jud . Covurlui).

Focul a  lu a t naş te re  p r in  a- 
p rin d erea  uno r butoaie pline 
cu petro l şi benzină, asup ra  
că ro ra  căzuse o lam pă ce u r 
m a să  fie ap rin să  de m ecan i
cul Vasile Caranfiű.

în tre a g a  com ună a  concurat 
la  po tolirea focului. M oara şi 
cerealele au  fost distruse şi nu  
sunt asigurate. _

U n spectacol „ m ix tu m  co m 
p o s itu m ", în  com poziţia că ru ia  
au  in t r a t  tre i  com edii,—fiecare 
în t r ’u n  ac t, — fo arte  deosebite 
u n a  de a lta , p r in  vârstă , fa c tu 
ră , m a n ie ră  şi c a rac te r  d ram a
tic.

„H aidem  la te a tru " ,  a  doua 
p iesă  re p rez en ta tă  a  d -lu i V a
le ria  M ardare, face  p a r te  d in  
fam ilia  com ediei caragieleşti.

O sc h iţă  de m o rav u ri p rov in
ciale, cu  o u şoară  n u a n ţă  de 
sa tiră . Um or să n ă to s ; dialog 
cu ren t, vioi şi colorat, fă ră  a -  
buzul expresiilor ce a p a r ţin  
m ahala le lo r bucureştene ; sce
nele bine a rticu la te ’ şi tipu rile

D. VALlSKIU MARDARE

p rin se  d in  v ia ţa  b an a lă  a  o ră 
şelelor noastre , su n t dela în ce
p u t defin ite .

A necdote e  u n  p re te x t ca  să  
dezvălue o s itu a ţie  a p a re n t co
m ică, dar, în  fond, d ram atică .

Soţii Zom escu se h o tă ră sc  să 
m earg ă  la  te a tru , de oarece, în  
s e a ra  aceia, joacă M arioara 
V en tu ra  şi „Tony“ . A m ândoi 
su n t nervoşi şi găsesc oricând  
p rile ju l să  se certe.

D om nul se supără , de oarece 
doam na zăboveşte cam  m u lt cu  
a legerea  toa le te lo r şi re n u n ţă  
să  m a i m earg ă  la  te a tru . F u r
tu n a  isfouoneşte.

D oam na Z ornase u se răzbu
n ă , azvârlind  ac te le  d in tr ’u n  
dosar şi făc ân d  to t  soiul de 
exerc iţii sportive.

S oţul m a rtir iza t se  resem 
nează.

A par soţii Pompiliian, cari 
p ropun  perech ii am ice, să 
m eargă  la  te a tru , de oarece au 
p a tru  locuri rezervate .

D upă oareeari e z ită ri de cir
cu m sta n ţă , so ţii c e r ta ţ i  se îm 
p acă  şi se p regătesc ia ră ş  pen 
t r u  spectacol. H o tă rîrea  aceas
t a  a  fost lu a tă  în să  d in  a l te  
cauze.

D -n a  Z om escu es te  „priete
n a “ in tim ă  a  d-lui P o m p ilia n ; 
ia r  d. Zornescu e b ă rb a tu l fo a r
te  m u lt s im p a tiza t de d -n a  
Pom pilian. O nouă c e a r tă  iz
bucneşte în tre  perechile b ăn u i
toare .

D upă p lecarea  celor p a tru  
persoane, se rv itoarea  Io an a  a re  
şi ea  o „scenă“ eu u n  tâ n ă r  a -  
prod, p ro stăn ac  şi berban t.

In  tim p u l câ n d  se desfăşura 
ac ea s tă  scenă, rea p a re  Zornes
cu, care  consta tă , cu groază, că

num eroase ac te  d in tr’un closar 
a u  fe s t ru p te  de beligeranţi.

El se în fu rie  şi a n u n ţă  pe 
ceila lţi că  n u  m ai m erge ia  
tru .

D upă cum  am  spus, anecdo ta 
acea s ta  e u n  p re tex t p e n tru  
a u to r  ea să  schiţeze m oravuri
le  uno r oam eni d in  provincie.

D in înseşi faptele m ă ru n te  
se desprinde s a tira  şi d ram a.

D -şoara  Eugenia Z aliaria  (E l
v ira  Zornescu), d -n a  M aria 
V oluntaru  (d -n a  P om pilian), 
d -şo ara  V ictoria Corciov (Ioa
n a ; d -n ii Al. Ioneşcu-G hiberi- 
con (Zornescu), I. U lm eni (Pom 
pilian) şi Amigdaliis (aprodul) 
a u  sc h iţa t câ teva tipu ri în  t r ă 
să tu r i  sigure.

"k
Comedia, lu i H einrich von 

K leist „Ulciorul s fă r â m a t“ (m ai 
b ine zis „Ulciorul sp a r t" )  este 
o _fo arte  veche com edie germ a
nă , care, ta  epoca ta  care a  fost 
scrisă, a  p u tu t fi considera tă  o 
operă  d ram a tică  de valoare. 
K leist biciueşte m oravurile g e r
m ane  provinciale şi, ta  deosebi, 
azvârle săgeţile sale a sc u ţite  în  
judecă to rii de pace, m ărg in iţi, 
venali, ridicoli şi prezum ţioşi.

A utorul acesta, care  a  av u t 
u n  tem peram en t vulcanic de 
revo lu ţionar rom antic , s im ţu l 
observaţiei şi sp iritu l de ca lita 
te , a  fost c lasa t d rep t u n  c la 
sic. Astăzi, „Ulciorul s fă râ m a t“ , 
ca re  s ’a  rep rez en ta t p e  p rim a 
n o a s tră  scenă, în  condiţiun i o- 
norabile, a t â t  p r in  fa c tu ra  sa, 
c â t  şi p r in  dezvoltarea exage
r a tă  a  subiectu lu i p ân ă  la  com 
p le ta  lu i epuizare, n i s ’a  p ă ru t 
o dezgropare in u tilă  şi fă ră  o- 
no ru ri. P oate  o a l tă  p u n ere  în  
scenă  şi un  a l t  r itm  im pus in 
te rp re tă rii, a r  fi red a t v ia ţă  
acestu i produs d ram atic  a rh a ic  
germ an.

D. Victor A ntonescu a  fo st u n  
dem n şi iscusit in specto r ju d e 
că toresc (consilierul W alter).

In  ro lu l judecă to ru lu i Adam, 
d. I. F in teş tean u  a  d a t perso-, 
n a ju lu i său  însuşirile ca ra c te 
ristice.

O b ună  cum ătră , în d răz n ea
ţ ă  şi guralivă, d -n a  Sonia CIu- 
ceru  (M artha R ull).

Celelalte personaje  a u  fost 
sc h iţa te  de d -n a  M arie ta  S ado
va, d-şoarele M ia Coca, M an a  
N eam ţu; d -n ii A. M arius, N. 
A tanasiu.

*
A tre ia  comedie, care  a  în 

ch e ia t aces t spectacol, a  fost 
„ încercarea"  lu i M arivaux, — 
o broderie f in ă  pe o te m ă  n a i
vă, că re ia  i-a  lip sit a tm osfera 
necesară.

D. I. Sârbu a  Jucat rolul b ă 
d ă ran u lu i cu rte n ito r cu urne. 
n i l  său  caracteristic . D. Al. C ri
tico a- fost june le  Lucidor, ele
g an t şl am orezat; in să  p rea  
m an iera t, a fe c ta t şi fem inizat, 
ca re  îşi p une  la  încercare  iu 
bita , fă ră  să  fie nevoe de a t â 
te a  m anevre  şi fa rse  naive.

D -na Toto Ionescu, com uni, 
ea tivă  şi în  n o ta  situaţiei. Ce
le la lte  ro lu ri a u  fo st su sţinu te  
de d -şoara T ilda Radovicî, d. I, 
F in teşteanu .

ROMICUS

TRIBUNALELE MILITARE

Dela consiliul de război
CONDAMNAŢI

Secţia II-a a  consiliului de răs- 
boi, prezidată de d. col. A lexan
d ru  Filotti, comisar regal fiind 
d. maior E duard Konya, a  jude
ca t şi condam nat M arţi, pe sold. 
Uilac Iosif, din Teg. 4 Călăraşi, 
la şase luni închisoare pen tru  
dezerta re  pe un  te rito riu  în sta
re  de asediu şi ris ip ire  de efecte 
m ilitare; pe soldatul Cristescu 
D. din reg. 23 infanterie, la  un 
an  închisoare — în lipsă — pen
tru  dezertare repetată , pe solda
tu l Mirică Gh. din reg. 1 tran s. 
misiuni, la  două lunii închisoare 
pen tru  fu rt dela m ilitari, pe 
sold. Sicola N. din reg. 8 tren, 
la şase luni pen tru  insubordo- 
nanţă şi furt.

CONDAMNAT LA MUNCA SIL
NICA

Soldatul Moses Steiner, dela 
cercul de recru tare  Brăila, a  fost 
condam nat în  contumacie, la 
m uncă silnică pe v ia ţă  şi degra
dare m ilitară pen tru  dezertare 
la  inamic.

ACHITAŢI
Consiliul a judecat prooesu 

in ten ta t lu i C. Crăciunescu, trj 
mis în  judecată pen tru  u ltra j ci 
lovire.

Susnumitul a r  fi lovit cu bas 
tonul pe aprodul Neagu Popesci 
dela judecătoria ocolului VII 
u rbană pe când acesta se a f t 
în exerciţiul funcţiunii.

Consiliul, după scurtă delibe 
rare, l-a achitat.

Aceeaş secţie a mai judecat ? 
ach ita t pe soldaţii Ranovsch; ÎS 
din reg. Í grăniceri, trim is I) 
judecată pen tru  dezertare î 
ţa ră  străină şi risipire de efectt 
pe sold. Gheorghe Ignat Guvril 
din batalionul trupei M. A. N 
acuzat de dezertare pe un te ri 
toriu  în sta re de asediu, risipir 
de efecte şi abuz de încredere 
pe sold. Torna Fereutz, dela cen 
tru l de instrucţie A. C. G., tri 
mie în judecată pen tru  dezerta 
re  pe un te rito riu  în sta re  de a 
sediu pe plut. m ajor Neagu Mi 
hail, dela depozitul de m aterial 
aeronautic, acuzaţi de fu rt d 
arm ătu ră dela m ilitari.

Dela consili ul de revizie
Consiliul perm anent de revizie 

a l arm atei a ţinu t M arţi şedinţă 
sub preşedinţia d - lu i general 
Paul Mioiora, comisar regal fiind 
d. lt-coL  Mircea Deanetrescu.

RECURSURI RESPINSE

Consiliul a judecat şi respins 
recursul sold. Szőre Alexandru, 
din reg. 30 dorobanţi, condamnat 
de consiliul de răsboi al c. VII 
armată, la tre i an i închisoare 
pen tru  furt.

Consiliul a respins, ca tardiv, 
recursu l sold. Pop Miihai, din 
reg. 2 grăniceri, condam nat de 
consiliul de răsboi e l  corpului II 
la doui an i închisoare pen tru  
d ezerta re  în ţa ră  străină.

S’a Tespins recursul soldatului 
P etru  N. D um itru, din reg. 5 
Călăraşi, condam nat de consiliul 
de răsboi al c. II a  la două luni 
închisoare pentru scăpare de a- 
r esteţi.

RECURSURI ADMISE
Tot M arţi a  venit sp re  judecare 

recursu l introdus de soldatul 
ln te  Iuliu, din reg. 2 căi ferate^ 
condam nat de consiliul de răs
boi el c. 2 a. la  un an  închisoare 
pen tru  lovirea superiorului.

Recursul a fost adm is p© motiv 
că s’au  violat art. 18, 19 e. J. 
m. combinat cu a r i  70 şi 70 a l  I.

Consiliul a adni*  r©CuT.*ul

sold. Tălpică Florea din reg. 3 
pioneri, condamnat de consiliul 
de răsboi a l diviziei 21 la trei 
luni închisoare pen tru  ofensa 
superiorului.

Recursul a  fost admis pe mo
tivu l lipsei infracţiunii. Sentinţa 
a fo&t casată cu trim itere le con. 
sil iul de răsboi a l diviziei a  9-a,

— Consiliul a mai admis re
cursul plutonierulu i ihajor Rusu 
loan, din divizionul V trenuri, 
condam nat de consiliul de răsboi 
el c. 7 a. la  un  an închisoare 
şi 300 lei am endă pentru  lovire» 
superio ru lu i

Recursul a fost admis pe baza 
nerespectării în interogator a 
a rt. 125 c. p.

Sentinţa a  fost casată eu tr i
m itere la  consiliul de război al 
c. 5 a.

Preţul abonamentului la 
ziarul UNIVERSUL estei

Lei 750 pe un an  
„ 380 pe 6 lu n i 
„ 200 pe 3 lu n i 
„ 80 pe 1 lu n ă

Abonamente se fac 
la 1 sâ 16 ale fiecărei lunf
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Continuăm publicarea adezi unilor prim ite :

Federaţia funcţionarilor publici
Domnule director,

Consiliul de administraţie al 
Federaţiei noastre, în şedinţa 
sa din 29 Noembrie 1933, a- 
vând în vedere înaltul scop pa
triotic, pe care-1 urmăreşte „Li
ga antirevizionistă“, iniţiată de 
dvs., a hotărît înscrierea Fede
raţiei în Ligă.

Tot odată consiliul a decis 
să vi se aducă, dv. personal, 
cele mai vii mulţumiri, atât 
pentru permanenta acţiune pa
triotică ce desfăşuraţi, în inte
resul suprem al ţării şi al nea
mului nostru românesc, cât şi 
pentru concursul călduros şi

generos ce aţi binevoit să daţi 
întotdeauna federaţiei noastre 
în acţiunea ei pentru promova
rea intereselor profesionale, în 
cadrul legalităţii şi al intere
selor statului.

Ţinem să vă asigurăm, dom
nule director, că vom fi cei din- 

I tâi la postul datoriei, ori de câ- 
I te ori „Liga antirevizionistă“ ne 

va chema.
J Primiţi, vă rugăm, domnule 

director, asigurarea înaltei noa
stre consideraţiuni.

Preşedinte, St. Brădişteanu 
Secretar general.

Virgil Ionesou-Darzeu

Asociaţia iaîomiţenilor
D-lui STELIAN POPESCU, zia

rul „Universul“, Loco. 
Asociaţia iaîomiţenilor domi

ciliaţi în Bucureşti. întrunită 
în adunare generală de consti
tuire astăzi, 3 Decembrie 1933, 
în unanimitate hotărăşte ade

ziunea sa la acţiunea Ligii an- 
tirevizioniste şi vă exprimă 
prin mine cele . mai sincere 
urări de izbândă pentru trium
ful cauzei româneşti.

Preşedinte, Mihail Berceanu

Societatea „Unirea” a funcţionarilor comerciali

Domnule director. 
Societatea noastră „Unirea“ a 

funcţionarilor comerciali din 
România vă roagă să o în- 
(scaleţi printre membrii dvs., a-

siguxându-vă că vom fi în pri
ma linie la orice chemare na
ţionala.

Preşedinte,
L Mateescu-Matei

Subofiţerii pensionari din Careii Mari

Domnule director,
La apelul d-voastră din 29 

Noembrie 1933, răspundem că 
ne asociem cu mare plăcere

pentru formarea „Ligii antire- 
vizioniste române“, formând 
santinele la Graniţa de Vest. 

Societatea subofiţerilor 
pensionari Cavei (Sălaj)

Asociaţia generală a învăţătorilor
Domnule director,

Vă rugăm să bine voiţi a cu
noaşte că Asociaţia noastră — 
care cuprinde în cadrul orga
nizaţiei sale aproape totalita
tea învăţătorilor din ţară — a-

deră la „Liga antirevizionistă 
română" înţelegând să se pună 
in serviciul ei cu toată însufle
ţirea.

Preşedinte, D. V. foni 
Secretar g-ral, V. P. Dumitrescu

Societatea de cultură macedo-română

Stimate d-nule Stelian Popescu, 
Luând cunoştinţă de apelul 

dv. din ziarul românesc „Uni
versul" cu privire la înfiinţarea 
unei Ligi antirevizioniste, mem
bri Societăţii de cultură ma
cedoromână”, în şedinţa din 
1 Decembrie 1933 au hotărît în

unanimitate să adere la această 
Ligă şi alături de dv. să lupte 
pentru a păstra neatinse frun
tariile României întregite.

Primiţi, vă rugăm, încredin
ţarea înaltei noastre conside
raţiuni.

Preşedinte, dr. Petre Topa

Societatea studenţilor in farmacie
Domnule Director,

Noi, membrii soc. studenţilor 
in farmacie din Bucureşti, con
ştienţi de pericolul ce ameninţă 
ţara noastră prin acţiunea duş
manilor, cari cer revizuirea tra
tatelor prin care direct suntem 
vizaţi, fiind pe deplin solidari

cu acţiunea întreprinsă de 
d-strâ, vă rugăm să binevoiţi a 
înscrie societatea noastră în 
„liga Antirevizionistă“ şi a ne 
considera alături de domnia 
voastră în orice acţiune veţi 
întreprinde în acest scop.

Preşedinte, H. Cărlănescu

Casele naţionale
Domnule director, 

Instituţia „Caselor Naţiona
le", care activează de 15 ani 
neîntrerupt, pentru promovarea 
culturii şi ideii naţionale în 
massele adânci ale poporului 
nostru, aderă, cu toată însu
fleţirea, la Liga Antirevizio
nistă Română, al cărui promo
tor şi iniţiator aţi fost Domnia. 
Voastră.

Consecventă întregului său 
trecut, de luptă idealistă şi ne
întreruptă muncă pentru neam 
şi ţară, Centrala Caselor Na

ţionale vă asigură, domnule di. 
rector, că va şti să-şi facă, şi 
în această împrejurare istorică 
pentru neamul nostru, întrea- 
ga.i datorie, activând intens şi 
cu folos pentru marea idee pe 
care o reprezintă Liga Antire
vizionistă Română.

Primiţi, vă rugăm, domnule 
director, asigurarea dragostei şi 
admiraţiei ce vă păstrăm.

Preşedinte activ,
General I. MANOLESCU

Preşedinte cultural, 
Profesor G. Ţiţeica

Adeziunea corpului avocaţilor la Liga antirevizionistă

—-  Şedinţa solemnă dela Palatul de justiţie —
Corpul avocaţilor chemat să 

discute adeziunea sa la Liga 
antirevizionistă, s’a întrunit la 
2 Decembrie în sala de confe
rinţe, sub preşedinţia d-lul Ra
du D. Rosetti, decanul baroului.

Au rostit cuvântări de protest 
d-Uii: Radu D. Rosetti, Iorgu 
Petrovici, pro-deoan, I. Birn- 
berg; Cezar Simionescu, Nicu- 
l*e Schina, Dobrogean», D. Ni
cola», Panaschlvesc» - Ciiurcu, 
Gane Maxinescu şi I. Once seu, 
după care aprobându-se în u- 
nanimitate adeziunea Corpului 
la „Liga antirevizionistă“, s’a 
votat tot în unanimitate urmă
toarea moţiune :

„Adunarea generală a Corpu
lui de avocaţi din judeţul Bfov, 
convocată şi reunită azi 2 De
cembrie 1933 în palatul justi
ţiei din Bucureşti, sub preşe
dinţia d-lui Radu D. Rosetti, 
decanul baroului, spre a protes
ta în contra încercărilor ma
ghiarilor de a provoca revizui
rea tratatelor de pace.

„Constată că r e în tr e g ir e a  
provinciilor române în cor.fi- 
niile istorice, naţionale şi mile
nare ale neamului românesc, a 
fost recunoscută ca fiind o res
taurare impusă de unanimitatea 
consideraţiilor ce au determinat 
războiul mondial, acest război 
fiind un război de dreptate na
ţională.

„Cere imperios respectul ab
solut al tratatelor de pace, la 
care au dat adeziunea de in- 
tangibilita/te toate statele din 
mijlocul cărora apar dela o vre
me acte de pură insurecţie şi 
injustiţie.

„Şi declară, în unanimitate, 
că nici o putere din lume nu 
va putea frânge poporul şi ţara 
din graniţele lor eterne, pe ca
re soldatul dela 1916 le-a si
gilat în perpetuitate cu sângele 
şi pe care soldatul de azi şi de 
mâine, în frunte ou Regele tu
turor românilor le va apăra cu 
orice sacrificiu“.

„ L I G A  A N T I R E V I Z I O N I S T Â <(
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Marţi d. a., la ora 5 şd jumă
tate, d. prof. Jose Arce, ilus
trul chirurg argentinian, a ţi
nut în marele amfiteatru al 
facultăţii de medicină, prima 
sa conferinţă tratând despre: 
„Raclaianestezia în chirurgie“.

Au asistat aproape toţi pro
fesorii facultăţii noastre de 
medicină, în frunte cu d. decan 
prof. dr. I. Bălăcesc». Au mai 
luat parte d-nii Richardo 0- 
livera, ministrul Argentinei; 
Nabueo de Gouvea, ministrul 
Braziliei; d. prof. C. Angelescu, 
ministrul instrucţiunii publice; 
d. prof. di-. N. Gheorghiu, rec
torul universităţii din Bucu
reşti; d-nii profesori dr. G. 
Marinesicu, Iacobovici, Daniel, 
Gerota, Amza Jianu, Danielo- 
pol, Butoianu, Hortolomei, Na- 
nu-Muscele, Niţescu, etc.

D. prof. dr. I. Bălăcescu, de
canul facultăţii de medicină, a 
salultat pe distinsul oaspete 
prin următoarele cuvinte : Per- 
miteţi-mi să salut, în numele 
facultăţii de medicină, pe ilus
trul profesor Arce, care a bine
voit să accepte de a conferen
ţia la noi. Onoarea făcută fa
cultăţii noastre este cu atât 
mai mare, cu cât vine din par
tea celui mai autorizat repre
zentant al ştiinţll medicale din 
America de Sud, din partea ce
lui mai mare chirurg al Argen
tinei. Mai mult încă, onoarea 
ne vine şi din partea unei 
personalităţi politice de mare 
marcă, fiindcă profesorul Arce 
a ocupat fotoliul preşedinţial 
al Camerei deputaţilor din Ar
gentina.

Suntem fericiţi de a-1 avea 
azi printre noi cu atât mai 
mult cu cât aparţine rasei la
tine, rasă care a contribuit în 
cea mai largă măsură la crea- 
ţiunea şi la difuzarea civiliza- 
ţiunii mondiale.

Veniţi, stimate coleg, din a- 
ceastă Americă depărtată, dar 
care este totdeauna aproape 
de sugfletul nostru, pentrueă 
purtăm în vinele noastre ace- 
laş sânge latin.

Fiţi binevenit, pe pământul 
ţării noastre, unde veţi găsi 
cea mai frăţească primire.

D. profesor Arce, foarte e- 
moţionat, răspunde d-lui decan 
mulţumind pentru caldele cu
vinte rostite la adresa sa şi 
cari l-au mişcat profund. „Mul
ţumesc d-lui decan cu atât mai 
mult pentru cuvintele adresate 
nu atât mie personal cât ţării 
mele Argentina, depărtată prin 
geografia sa, dar aproape de 
d-voastră prin sentimentele de 
spirit, cari ne sunt comune şl 
pe cari le-am luat desigur din 
trecutul glorios al activităţii 
noastre. Aceasta nu mă scuză 
însă de a-i mulţumi încă oda
tă şi în numele elitei intelec
tuale a ţârii mele.

Permiteţi-mi de a adăoga 
încă un cuvânt pentru a mul
ţumi facultăţii de medicină din 
Bucureşti de a mă fi invitat de 
a face aci conferinţe şi_ de 
a-mi fi dat ocazia de a mă în
treţine cu confraţii mei ro
mâni şi de a cunoaşte frumoa
sa şi bogata ţară care este Ro
mânia“.

După aceasta d-sa intră în 
fondul conferinţei sale, decla
rând că este un partizan fer
vent al rachianesteziei pe care 
o consideră o metodă mult su
perioară anesteziei generale. 
D-sa a .practicat un număr 
considerabil de anestezii rachi- 
diane întrebuinţând numai no- 
vocaină şi având foarte puţine 
accidente. Această absenţă de 
accidente d-sa o datoreşte fap
tului că urmează o tehnică im
pecabilă, întrebuinţează un 
produs pur şi că urmăreşte 
personal reaeţiunile bolnavu
lui în cele 12 ore cari urmează 
anesteziei.

D-sa consiliază pe chirurgi 
de a practica personal rachia- 
nestezia şi de a urmări cu a- 
tenţiune pe bolnavi in perioa
da post operatorie.

După ce s‘a proectat o se
rie de diapozitive şi un film 
frumos, care a ilustrat şl mai 
mult interesanta conferinţă a 
savantului argentinian, d-sa 
termină aducând un pios o- 
magiu memoriei marelui pro
fesor Torna Ionescu, promoto
rul rachianesteziei şi unul 
dintre cei mai străluciţi sa
vanţi pe care i-a avut Româ
nia.

*
Aseară. s!a dat la Jockey- 

club un dineu de gală, oferit 
de d. Ricardo Olivers, minis
trul Argentinei la Bucureşti, în 
onoarea savantului profesor.

Au participat la dineu d-nii: 
dr. C. Angeleacu, ministrul in
strucţiunii publice, Savel Ră- 
dulescu, subsecretar de stat la 
externe; Olivera, ministrul Ar
gentinei; Nabueo de Gouvea, 
ministrul Braziliei; ministrul 
Olandei; Robeff, ministrul Bul
gariei; Mrazec. preşedintele A- 
cademlei Române; prof. dr. 
Gheorghiu, rectorul universită
ţii; prof. dr. Bălăcescu, decanul 
facultăţii de medicină; profe
sorii doctori: Marinescu, Da
niel opol, Daniel, Iacobovici, 
d-nii Stelian Popescu, Argeto- 
ianu. foşti miniştri; ministrul 
Necuieea’dela externe şi nume
roşi oameni politici şi de 
ştiinţă.

*
Eri, la ora 10 dim., d. prof. 

Arce a operat în clinica d-lui 
profesor Iacobovici la spitalul 
Brâncovenesc.

Dr. Mircea Ionescu

I  ader la principiile şi scopurile Ligii antirevizioni 
1 ste şi rog să fiu înscris printre membrii ei.

Semnătura,

Rugăm a completa acest buletin rât mai citeţ, a-l tie J 
ţaţa şi a-i trimite la ziarul „Universul“ cu menţiunea:
p e n t r u  „ L I G A  A N T I R E V I Z I O N I S T Â “

A p l i c a r e a  l e g i i  p e n t r u  c i f r a  d e  a f a c e r i
—  I n s tr u c ţ iu n ile  m in i s te r u lu i  d e  f in a n ţe  —

Ministerul de fitnanje a datsobe. forje sau căldări pentru
următoarele instrucţiuni admi- 
nistraţililor financiare :

1) Curentul electric produs 
şi întrebuinţat în cercul ace
leiaşi Întreprinderi pentru ilu
minat, pentru mişcarea maşi
nilor etc., nu va fi impus la 
cifra de afaceri.

2) Deasemenea sunt scutiţi 
de impozitul pe cifra de afa
ceri cărbunii proprii care se 
întrebuinţează de către între- 
pindere & însăşi pentru ars în

încălzit şi lemnăria, de orice 
fel produs al propriilor sale 
exploatări şi care serveşte ase
menea întreprinderii ca mijloc 
de producţiune la construcţii 
şi schele, eşafodaje, magazii 
propriii etc.

3) Praful de căi’bune extras 
din minele proprii şi întrebu
inţat la facerea brichetelor, nu 
se consideră produs interme
diar.

Q n c & k x d i

S fi& ú r la Á á .
N iv ea . —  A ceastă  pastă de dinţi în 

tub albastru-alb a d ev en it în u ltim ele  

luni cea mai întrebuinţată pastă de  

dinţi.

Calitate: N iv ea  —  asa de e ftin ă  si• *

totuşi aşa de bună.
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D e l a  A c a d e m i a  R o m â n ă
In şedinţa publică a Acade

mic Române de Vineri, 1 De
cembrie curent, d. Anastase 
Simu, venind pentru întâia oa
ră la şedinţele Academici, du
pă alegerea d-sale ca membru 
onorar al acestei instituţiuni, 
a fost întâmpVant de d.L. Mra
zec, preşedintele Academiei, cu 
următoarele cuvinte :

Academia română e fericită 
de a vă putea saluta in incinta 
ei. In şedinţa din 25 Noembrie 
1927, preşedintele de atunci, 
colegul Bianu, adusese la cu- 
nşotinţa Academiei donaţiu- 
nea măreaţă ce aţi făcut nea
mului şi Academia a luat act 
cu satisfacţie de fapta ge
neroasă a unuia dintre cei mai 
distinşi fii aii ţării.

Muzeul care poartă numele
•« i:f ui

suflet ales poate să adune sin
gur în iubriea sa nespusă pen
tru frumos în artă. Colecţiile 
formate mai ales de operă de 
artă contilmporanâ clasează a- 
cest muzeu printre aşezâmin- 
tele de frunte de artă ale ţării 
şi-l consacră ca unul din mo
numentele ei culturale.

Academia română apreciind 
în cel mai înalt grad interesul 
nobil ce aţi arătat pentru des- 
voltarea culturală a neamu
lui, v’a chemat printre mem
brii ei de onoare şi sunt feri
cit, că îmi revine, scumpe co
leg, cinstea de a vă spune : Bi
ne aţii venit printre noi.

D. Atanasie Simu a răspuns 
următoarele :

Primind comunicarea că A- 
cademia română, în semn de 
recunoştinţă a eforturilor în
chinate artei, în decurs de a- 
proape 40 ani, mai ales prin 
întemeierea „Museului Simu“, 
înzestrarea lui cu lucrări de 
artă şi dania de veci ce am fă
cut-o Naţiunei, m’a ales mem
bru onorar în amurgul viieţed 
mele, n’am întârziat a răspun
de. exprimându-vâ cea mai. 
neţărmurită gratitudine pen
tru acesată recunoaştere, cu 
oare aţi binevoit a mă cinsti.

Am rămas foarte mişcat de 
această prea măgulitoare a- 
preciere şi pentru înalta hotâ- 
rîre a domniilor voastre, prea 
onoraţi domni colegi, nu gă
sesc cuvinte spre a vă putea 
fflqarima sentimentele mele de

profundă recunoştinţă.
Azi, păşind pentru prima da

tă în această sacră incintă, as
cultând cu emoţiune aceea ce 
aşa de frumos şi înălţător aţi 
exprimat, prea stimate d-le 
preşedinte, în ceeace priveşte 
Museul Simu, cu lucrările lui 
de artă ce am dăruit Naţiunei, 
va fi şi rămâne neuitat în via
ţa mea.

Inchinându-mă respectuos 
înaintea domniilor voastre, 
prea onoraţi domni colegi, şi 
cu deplina recunoştinţă pen
tru binevoitoarea primire în 
mijlocul domniilor voastre ter
min invocând latinescul: Vi
vat, crescat, floreat Academia 
română.

*
In şedinţa intimă ce a urmat 

d. L. Mrazec a comunicat că 
d-sa împreună cu mai mulţi 
domni coiegii au luat parte în 
numele Academiei la recenta 
sărbătorire a d-lor colegi G. 
Ţiţeica şi D. Pompei, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 60 de ani. 

*
S’au prezentat apoi următoa

rele publicaţiunl primite în 
dar:

1) Prinsessan Bibesco. Lord 
Thomson of Cardington ett 
liVsöde jämte Srmuranda av 
Brigadgemeiralen Lord Thom
son of Cardington. (Stockholm, 
1933).

2) Prmcesse Bibesco. Lettres 
d’une fiile de Napolon-Pontai- 
nebleau et Windsor, 1853—1859 
(Paris, 1933).

3) . Pietre Sergscu, Les Sci
ences Mathématiques (Parts 
1933).

4) . Carl Patsch, Die einstige 
Siedlungsdichte des illyrischen 
Karstes (Wien, 1933).

5) . Scrisori autografe din a- 
nii 1859—96 ale lui Ion Slavici, 
Vasile Mangra şi dr. Vasille Fo
dor.

S’a furat
conţinutul unui grop cu 

221.000 lei
— CUM A FOST PĂGUBITA 

C, A. P. S. — IN LOC DE BANI 
HÂRTIE DE ZIARE —

Galaţi. 5 Decembrie.
Sâmbătă după amiază, Casa 

autonomă a pădurilor Statului 
diin localitate, a expediat un 
grop cu 221.337 lei către direc
ţia fabricii de cherestea Bo- 
cancea (Neamţ), pentru aco
perirea contra-valoarei unor 
mărfuri livrate. In grop s’au 
pus bancnote ale Băncii Naţio
nale, 3 monede a 100 lei şi câ
teva monede miici. Gropul a 
fost sigilat şi dus la poştă de 
funcţionarul de încredere al 
biroului.

Marţi la prânz C. A. P. S. 
primeşte o telegramă dela fi
liala Tarcău prin caire se anun
ţă primirea gropului, dar în 
loc de bani s‘a găsit hârtie de 
ziare. Se cere sesizarea autori
tăţilor şi descoperirea făpta
şilor.

D. inginer Filip, reprezentan
tul C. A. P. S. din Galaţi, a de
pus o reclamaţile la dirigintele 
oficiului P. T. T. arătând cum 
s’a făcut expedierea gropului, 
ce bancnote s’au pus înăuntru 
şi cum s’au găsit hârtii de ziar 
în loc de bani.

Dirigintele a început cerce
tări atât la ghişeul de primirea 
gropui-ile de valoare, cât şi la 
ambulanţa poştală cu care a 
fost transportat gropul la Pia- 
tra-Neamţ. Deocamdată cerce
tările sunt îngreunate de fap
tul că gropul a sosit la desti
naţie intact, aşa că nu se' poate 
preciza unde s’a sustras con
ţinutul.

P. T. T a cerut şi concursul 
autoritarilor poliţieneşti.

-------- XXX--------

Aprovizionarea
judeţului Făgăraş cu 

porumb
Făgăraş, 5 Dec.

Ţara Oltului este anul acesta 
una din regiunile cele mai lip
site de bucate. Lipsa a provenit 
din cauza timpului nefavora
bil şi grindinei care a distrus 
semănăturile în mai multe co
mune.

D. dr. Ionică Bârsan, prefec
tul judeţului, în urma inspec
ţiilor ce-a făcut, văzând situa
ţia din judeţ, a venit în ajuto
rul sătenilor aprovizionând»-! 
ou 50 vagoane de porumb.

După ce a format o corni si une 
judeţeană de aprovizionare, a 
trimis un delegat care a anga
jat deocamdată 50 vagoane po
rumb din judeţul Teleorman.

Acest prim transport va sosi 
în curând şi se va împărţi tutu
ror comunelor.

In flecare comună a luat fiin
ţă o comislune de distribuire, 
formată din primar, notar şi 
un delegat al sătenilor. Aceste 
comisiuni au primit instruc
ţiuni despre felul de distribuire 
pentru ca să nu dea loc la ne
mulţumiri. In primul rând. vor 
primi porumb sătenii cu desă
vârşire lipsiţi, plătind câte 110 
lei sacul de 5 măsuri.

In comparaţie cu piaţa ora
şului, porumbul se va distribui 
destul de convenabil.

P ă r u l
are nevoie de îngrijire ca sâ 
se menţie frumos, bogat şi 
mătăsos

C k e lia  n u  
v in e  d in t r ’o 
d a tă . E a  se 
p r o d u c e  
t r e p t a t ,

t r e p ta t  p r in t r ’o c o n tin u ă  cădere  a  p â ru lu i .  
D a c ă  v re ţi  s ă  v ă  p ă s t r a ţ i  p ă ru l fru m o s, b o g a t 
şi m ă tă so s , c e re ţi

B R O Ş U R A  No. 8
ca re  ex p lică  p e  la rg  t r a ta m e n tu l  ş t iin ţi lic  care  
a  s a lv a t  m ii de  o a m e n i de  n e p lă c e rile  cbelie i. 
T r im i te ţ i  în c ă  a s tă z i c u p o n u l d in  s tân g a .

Rog a-mi trimitellHlinliiűmillíJllíJíhinit
imediat interesanta broşură U 8 

B O N  No. 3
de  tă ia t f i  de tr im is  ( în t r  o scr iso a re  sau  Ä- 

p i t  pe  o ca r te  p o ş ta lă )  că tre
Laboratorul V O R E L, Piatra Neamţ

L a b o r a t o r u l

V O R E L
P I A T R A  N E A M Ţ

Preţul abonamentului la 
ziarul UNIVERSUL este

L e i  7 5 0  p e  u n  a n
„  3 8 0  p e  6  lu n i

„ 2 0 0  p e  3  lu n i
„  8 0  p e  1  l u n ă

împotriva paraziţilor

I N D U S T R I A L I
j Paris, 5 (Prin radio). — 
j „Journal oîfictel" publică as- 
j tăzi legea asupra protecţiei re- 
I cepţifflor radiofonice. Legea 
I specifică textual că toate apa

ratele şi maşinile electrice ca- 
I pabile a produce paraziţi indus- 
i triali trebuesc prevâuzte cu 
I dispozitive de filtrare ce vor fi 

verificate la termene fixe.
Cotravenienţii vor putea fi 

' urmăriţi in justiţie pentru pla
ta daunelor.

Concurs de sky
Roma, 5 (Radar). — Condu

cătorii asociaţiilor de ski din 
Londra, însoţiţi de campionul 
englez de ski Bushell, au sosit 
la Sestrieres (Piemont), în ve
derea organizării unui concurs 
de skii fii această localitate, 
între studenţii universităţilor 
din Oxford şl Cambridge. Con
cursurile se vor ţine între 23 
şi 28 Decembrie.

Cu acest prilej se va organi
za şi un match de ski între 
studen(ii universităţilor italie
ne şi studenţii englezi. Se vor 
disputa deasemenea şi alte 
probe internaţionale.

Principele moştenitor al Ita
liei se găseşte de câteva zile 
la Sestrieres, unde face antre
nament de ski.

FABRICA d'CLOPOTEnOITUZ“
G H E O R G H E  D U M ITR ESC U
Furnizor al Curţii Regale şi al St Patriarhii 

Bucureşti I »plaiul Unire! No. 87. Telefon 363-«
* Suoursale: Cluj, Rădăuţi, Chişinău, Craiova, Iaşi, Buzău, 
iîiecută, şl »a găsesc in depozit clopote gata de orice mărim«
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CITIŢI

D o a m n a  e  g e lo a s ă
de C. Cosco

O serie de povestiri şi schiţe 
pline de haz sănătos, datorite 
vechiului şl reputatului umorist, 
0. Cosco, cel care a înveselit 
timp de 3 decenii, pe cetăţenii 
României. Un elegant volum de 
240 pagini, lei 50.

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

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

LEMNE DE FOC
uscate, tăiate 

660 FAC, 720 CER
La Fabrica . L O T R U 1

B-dui Ferdinand 99 Tei. 25827
S.

D-nii abonaţi din provină*, 
pentru reînoirea de abonamen
te, vă rugăm să binevoiţi a lipi 
pe cuponul mandatului poştal 
eticheta cu care prinuaţi ziarul 
procedând la fel şi atunci când 

I veţi avea de făcut reclamaţi» 
sau schimbare de domiciliu
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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  
Acţiunea antirevizionistă în Cehoslovacia şi Iugoslavia

Praga, S (R ad io -Ce«* 
trai). —  Propaganda re
v izion istă  a contelu i B e 
thlen în  A nglia întâm pină  
o îm potrivire din ce  în ce  
mai accen tu a tă  în opinia  
publică cehoslovacă .

La Olom ouc ( Olm iitz ) ,  
partidul popu list cato lic  a 
organizat o m are d em on s
traţie  îm potriva ten d in 
ţelor revizion iste. La a- 
ce a stă  întrunire, m inistrul 
m uncii, D ostalek , a  sp u s  
că cehoslovacii nu vor  
ceda niciun p e tec  din p ă 
m ântul pentru  care au  
murit părinţii ş i fraţii lor. 
Poziţia n oastră  se  b a 
zează  p e  am iciţia  cu  
Franţa şi Mica în ţe legere  
şi trebue să  persistăm  în  
a cea stă  atitudine.

Belgrad, 5 (Radio-Cen-! 
trai). — „Pravda“ c ritică ; 
cu hoiărîre călătoria de pro- \ 
pagandă a contelui Bethlen 
în Anglia, spunând:

„Acţiunile nnor particu
lari, cari operează prin de
naturarea realităţii, pot îi 
trecute cu vederea în anu
mite împrejurări. Dacă, 
însă, un fost prim ministru 
nu pregetă să joace rolul 
unui Don Quichotte poli
tic, trebue să fie întâmpinat 
cu hotărîre.

Contele Bethlen descon
sideră şi opinia publică en
gleză când crede că o va 
putea mistifiea. Poporul en
glez nu va li niciodată îna- 
intaşHl unei acţiuni care 
tinde să readucă popoare 
libere în sclavia de odi
nioară.

Litvinov despre problemele internaţionale
•sOs-

întrevederile d-Hii Dinu Brătianu la Paris
— Se vor re lua negocierile  cu purtă to rii francezi de titlu ri rom âneşti—

Scopul călătoriei sale. —  Raporturile cu celelalte state —
Primejdia războiului şi revizuirea tratatelor —

Paris, 5 (R ado r). — A genţia 
„Havas“ a n u n ţă : 

i n  cursul în trevederilo r de a -  
seară  şi de azi, d. B ră tian u , m i
n is tru  de f in an ţe  a l Rom âniei, 
a  ex am in a t cu colegii să i f ra n 
cezi ansam blu l problem elor e -  
eonomice şi f in an c ia re  fran co - 
rom âne, p en tru  a as ig u ra  o co
laborare ac tivă  în tre  cele două 
ţă ri .

D. m in is tru  B ră tian u  a  confe
r i t  eri cu d -n ii B onnet, m in is
tru l fin an ţe lo r, şi M arch an - 
deau, m in is tru l bugetu lu i. As
tăzi, la  o ra  11 şi 30, d. B ră tian u  
a  m ers la  Q uai d ’Orsay, unde, 
a s is ta t de d. Cesianu, m in is tru l 
R om âniei la  P aris, s’a  în tre ţ i
n u t o o ră  cu d. P an i Boncour 
şi colegii francezi.

Pe de a l tă  p arte , d. B ră tian u  
a ţ in u t  s ă  restab ilească legă

tu rile  personale, pe care le a- 
vea cu oam enii politici francezi.

D upă te rm in a rea  acestei serii 
de în trevederi de ordin  general, 
d. D inu B ră tian n  va re lu a  cu 
rep rezen tan ţii p u rtă to rilo r f ra n 
cezi de ti t lu r i ale îm p ru m u tu 
rilor rom âne, negocierile d e ja  
a n g a ja te  de predecesorul său.

D. P aul Boncour a  oferit azi, 
Ia Q uai d’Orsay, u n  dejun  în  
onoarea d -lo r D inu B rătianu  şi j 
H enderson, preşedintele confe- J 
rin ţe i dezarm ării.

D ejunul acesta, care a  reu n it 
pe d -n il: C hautem ps, p reşed in
tele consiliului, P au l Boncour, 
B ră tian u  şi H enderson, şi a lte  
persona lită ţi conducătoare, a  
perm is u n  am ical scbim b de 
vederi a su p ra  tu tu ro r  proble
m elor actuale.

Activitatea oficiului pentru protecţia 
refugiaţilor politici din Germania

i L a u sa n n e , 5 (R a d io  C en tra l) . 
— Azi. s ’a  în tru n it  la  L ausanne 
eo n fe rin ţa  consiliului de adm i
n is tra ţie  a l oficiului p e n tru  p ro 
te c ţia  refug ia ţilo r politici d in  
G erm ania.

L a conferin ţă , ia u  p a r te  15 
s ta te .

In  şed in ţa  de azi d im ineaţă, 
p reşed in te le  oficiului, am erica
n u l Jam es M acdonald, a  făc u t 
o dare  de seam ă asu p ra  m ă su 
rilo r  lu a te  p â n ă  acum  de ofi
ciu. A spus că a  făc u t o că lă
to rie  de s tu d ii în  s ta te le  in te 
resa te  şl a  t r a t a t  şl cu  diverse 
o rgan izaţii p a rticu la re . D upă 
ap recierea  sa, a u  p ă ră s it G er- 
am n ia  circa 60.000 persoane,

d in tre  care  51.000 sau  86 la  su tă , 
su n t evrei. C irca 10.000 s im t ce
tă ţe n i a i a lto r  s ta te , în  special 
polonezi.

In  F ra n ţa , su n t circa 25.000 
em ig ra ţi germ ani, ia r  în  Ceho
slovacia circa 5000. O ficial n u  
va lu a  în să  sub  ocro tirea sa  pe 
to ţi aceşti refug ia ţi, oi nu m ai 
pe o p a rte  d in  ei, deoarece un ii 
d in  e i îşi au  ex is ten ţa  asigu ra
t ă  (in  F ra n ţa  13.000).

D. M acdonald a  re leva t apoi 
a ju to ru l m oral şi m a te ria l a l 
organizaţiilo r p a rticu la re  din 
A ustria şi America, sp u n ân d  că 
oficiul a re  m en irea  să  coordo
neze şi să  un ifice d ife irte le  ac
ţiu n i de a ju to rare .

0 importantă hotărâre
a conferinţei episcopilor austrieci

— P re o ţii o p r iţi  să  fiacă p o litică  —
Viena, 5 (R ad io -C en tra l), — 

C o n fe r in ţa  ep iscop ilor austr ia c i 
în tr u n ită  la  V ien a  su b  p re şe 
d in ţia  ca rd in a lu lu i In n itz e r ,  a 
h o tă r î t  ca  p re o ţii ca to lic i d in  
A u s tr ia  să  n u  m a i fa c ă  po litică . 
A cei p re o ţi ca ri s u n t  a c tu a l
m e n te  d e p u ta ţi ,  m e m b r i ai c o n 
su lu lu i fed e ra l sau  consilieri 
co m u n a li, vo r  tr e b u i să -ş i d e 
p u n ă  m a n d a te le  p â n ă  la  15 
D ecem brie .

La fe l  vo r  tre b u i să  p rocede
z e  to ţ i  p re o ţii cari d e ţ in  p o s 
tu r i  conducătoare- în  d ife r ite  
■partide.

A ceastă  h o tă r îre  a  p rodus

se n sa ţie  în  cercurile  creştin ilo r-  
sociali.

C onsiliu l a cestu i p a r tid  a  
ţ in u t  a s tă n o a p te  o şe d in ţă , d u 
p ă  s fâ r ş itu l căreia  s 'a  co m u n i
c a t că  h o tă r îrea  c o n fe r in ţe i e- 
piscop ilor în se a m n ă  n u m a i o 
m ă su ră  d e  p reved ere  p e n tru  
v itio r . V a tic a n u l n u  vrea  ca 
p re o ţii ca to lic i să  f ie  fă c u ţi  
ră sp u n ză to r i în  cazu l când  s'ar  
p ro d u ce  co m p lica ţii p o litice  
în  A u str ia . L a  u rm ă  se prec i
zea ză  că  P apa  a ap ro b a t în to t 
d ea u n a  p o litica  bisericii ca to 
lice  în  A ustr ia .

Spania rămâne republicană
M adrid, 5 (Rador). —  Unicul 

obiect al com entariilor d in  z ia 
rele de d im inea ţă  este  rezu lta 
tu l alegerilor.

F iecare z iar găseşte  în  acest 
rez u lta t un  m otiv de sa tis fac 
ţie  : ziarele de d re a p ta  su n t
m u lţum ite  că  d rea p ta  a  înv ins 
în  alegeri; ziarele cen tru lu i şi 
a le  stângei se a r a tă  sa tisfăcu te  
de fap tu l că S pan ia  răm ân e  
republicană,

CINCI M INIŞTRI VOR DEMI
SIONA

M adrid, 5 (R ador). — Ziarele 
a n u n ţă  că cel cinci m in iştri 
rep rezen tan ţi a i stângei în_ gu 
vernul actual, in ten ţio n ează  să 
demisioneze.

CÂND SE VA CONSTITUI 
NOUL GUVERN

M adrid, 5 (Radio C en tra l) . — 
N oua C am eră  span io lă  se va  
în tr u n i V ineri, sp re  a proceda

la  va lid a rea  m a n d a te lo r .
S ch im b a rea  g u ve rn u lu i se  va  

p ro d u ce  în  cu rsu l să p tă m â n ii  
v iito a re . D upă to a te  p robab ili
tă ţi le  şe fu l rad ica lilor, Leroux, 
v a  f i  în să r c in a t cu  fo rm a rea  
n o u lu i ca b in e t.

A re  d ea sem en l m a r i şanse  
c o n s titu irea  u n u i g u ve rn  pe 
b a ze  an tiso c ia lis te -re lig io a se .

R EZU LTA TELE D E FIN IT IV E  
ALE A L EG ER ILO R  G EN E- 

NERALE

M a d rid , 6 (R a d o r) .  —  R e
z u l ta te le  d e f in itiv e  ş i  o fic ia le  
a le  a le g e r ilo r  g e n e ra le  s u n t  
u r m ă to a r e le :  d r e a p ta  o b ţin e  
207 m a n d a te ;  c e n tr u l  o b ţin e  
167, d in t r e  c a r i  104 s u n t  l u a 
t e  d e  r a d ic a li ;  s tâ n g a  o b ţin e  
99 m a n d a te ,  d in t r e  c a r i  53 
r e v in  so c ia liş tilo r.

Roma, 5 (Rador), — O. Litvinov 
a primit, azi, pe reprezentanţii 
presei străine, cărora le-a făcut 
următoarele declaraţii, în legătură 
cu vizita sa la Roma. ,

„Scopul vizitei mele la Roma, 
precum şl conţinutul conversaţii
lor pe care le-am avut cu şeful 
guvernului italian, au făcut obiec
tul a tot felul de suspiciuni, con
jecturi şi speculation! în presă. 
Aşa cum se întâmplă adesea, s' a a 
căutat explicaţiile cele mai com
plicate pentru vizita mea, pier- 
zându-se totuş din vedere expli
caţiile cele mai simple.

„De câtva timp întâlnirile ofi
ciale între reprezentanţii naţiuni
lor, în afară de incinta conferin
ţelor Internaţionale, âu avut de 
obicei ca obiectiv modificarea re
laţiilor existente între ţări, stabi. 
lirea de relaţii noui, ori lichidarea 
diferendelor sau conflictelor în 
curs, dacă nu cumva s‘au căutat 
forme noui şi adesea riscate de 
cooperare, sau chiar aranjamente 
în dauna unui al treilea.

„In cazul întâlnirei mele cu şe
ful guvernului italian, toate obiec
tivele de acest gen trebuesc să fie 
considerate excluse.

RAPORTURILE DINTRE ITALIA 
ŞI SOVIETE

„Vizita mea aici constitue în 
primul rând expresia satisfacţiei 
pentru relaţiile care există între 
Uniunea sovietică şi Italia, relaţii 
pe care nu dorim nici să le modi
ficăm, nici să le înlocuim prin 
altele.

„Sunt fericit să notez că în 13 
ani, de când există relaţii de fapt 
şi de 10 ani de când există relaţii 
de drept între ţările noastre, nici 
un conflict şi aproape nici un di
ferend nu s’a produs între Uniu
nea sovietică şi Italia. Cele două 
ţări au folosit numai din coopera
rea lor economică, precum au fo
losit şi din cooperarea lor politică.

„De aceea, nu dorim decât să 
continuăm şi să consolidăm rela
ţiile şi formele de cooperare exis
tente, şl de oarece vizita mea va 
contribui la aceasta, desigur sco
pul meu va fi atins.

„Dar, în afară de interesele cari 
privesc direct Uniunea sovietică şi 
Italia, există multe probleme in
ternaţionale care nu pot lăsa ţara 
mea indiferentă. Aceste probleme 
se multiplică mereu şi totdeodată 
se complică.

„Adeseori nl se întâmplă să fim 
martorii unor tentative dirijate, de 
a se rezolva cutare sau cutare pro
blemă internaţională, oare sfâr
şeşte prin a face să se ivească 
noui probleme, şi mai primejdioa
se încă.

„Este foarte natural că acei că
rora le incumbă responsabilitatea 
politicei externe a ţărei mele şi a 
Italiei, au voit, printrun contact 
personal, să examineze aceste pro
bleme şi să procedeze la un schimb 
de păreri asupra atitudine! celor 
două guverne faţă de aceste pro
bleme.

„Tocmai lucrul acesta a avut loc 
în cursul întrevederilor mele cu d. 
Mussolini.

„Plecând de la o aspiraţie co
mună a celor două ţări, de a se 
salvgarda pacea generală, precum 
şl de la necesitatea unei coopera
ţii internaţionale, pentru elimina
rea, sau cel puţin pentru micşora
rea gravităţei cauzelor care ar pu
tea constitui o ameninţare pentru 
această pace, am putut, în urma 
discuţiilor pe care le-am avut, să 
constatăm din nou că sunt multe 
puncte de contact între politicile 
celor două ţări

PROBLEME INTERNAŢIONALE 
„Guvernul sovietic încearcă să 

considere înainte de toate proble
mele vieţel internaţionale din 
punctul de vedere al posibilităţilor 
care i se oferă, pentru realizarea 
aspiraţtunilor sale principale, care 
sunt asigurarea păcei. Când s’a 
examinat cutare sau cutare formă 
de cooperaţie internaţională, cutare 
sau cutare metodă de rezolvare a 
problemelor internaţionale, guver
nul meu şi-a pus înainte de orice 
lucru, chestiunea repercusiunilor 
posibile pe care le-ar avea deriziu
nea sa, pentru cauza păcei şi răs
punsul care decurge din această 
întrebare îi determină în cele din 
urmă atitudinea.

,,Tot ce constituia o funcţiune 
sau o garanţie a păcei, este sigur 
că va întâmpina aprobarea guver
nului meu sau adeziunea lui, pe 
când toate combinaţiile îndoielnice 
vor fi respinse fără apel, tot ce nn 
va ajuta la o sporire a „securită- 
ţel păcei”.

GUVERNUL SOVIETIC E PEN
TRU SECURITATEA PĂCII 

„Am avut mai multe prilejuri 
până acum să arăt în arena in
ternaţională că noi aşezăm „secu. 
ritatea păcii“ mai presus de orice 
alte definiţii ale securităţii. Orice 
ţară oare îşi propune aceleiaşi 
scopuri, şi păstrează aceeaş atitu
dine, poate fi sigură de colabora, 
rea sinoeră a guvernului sovietic.

„Din această cauză partizanii şi 
prietenii păcii nu trebuie să sim
tă nici o nelinişte faţă de cutare 
sau cutare acţiune diplomatică _ a 
guvernului Uniunii sovietice, nici 
faţă de călătoriile pe care le fac 
reprezentanţii Uniunii.

NEGOCIERILE CU FRANŢA, 
AMERICA ŞI ITALIA 

„In drum spre America, am avut 
un schimb de telegrame asupra 
tuturor problemelor internaţionale, 
cu d. Paul Boncour, ministrul de 
externe al Franţei.

ţ „La Washington, îndată după 
I restabilirea relaţiilor dintre ţara 
j  mea şi Statele Unite, am avut un 
! schimb de vederi cu preşedintele 
I Roosevelt.
I „Acelaş lucru l-am făcut şi la 

Roma, în cursul primei întreve
deri pe care am avut.o cu d. Mus
solini, şi pentru acest motiv ţin să 
am întrevederi aprofundate.

„Toate aceste întâlniri, luate se
parat sau în ansamblu, consoli
dează nu numai relaţiile Sovietelor 
cu ţările interesate, dar şi cauza 
păcii generale.

„De aceia, nu pot decât să-mi 
exprim satisfacţia profundă pen
tru întreaga mea călătorie.“

După aceste declaraţii, ziariştii 
au pus d-lui Litvinov numeroase 
întrebări. Comisarul afacerilor 
străine al Uniunii sovietice a răs
puns că nu ştie încă dacă se va 
opri Ia Viena.

RAPORTURILE RUSIEI CU 
GERMANIA

D-sa a mai spus că o mediaţiune 
a Italici între Berlin şi Moscova 
nu este necesară, deoarece există 
raporturi directe între cele două 
ţări.

CU MICA ÎNŢELEGERE
Deasemeni d. Litvinov a decla

rat că Uniunea sovietică este gata 
să lege relaţii cu toată lume», în 
special cu Mica înţelegere.

CU VATICANUL
Insfârşit d. Litvinov a declarat 

că n‘a avut nici un contact cu 
Vaticanul, deoarece biserica, în 
Rusia sovietică, este separată de 
stat.

Ziariştii au întrebat:
„— Dar a fost vorba şi de Vati- j 

can in discuţiile dv. cu d. Mus
solini ?

S‘a vorbit de toate.
„— Şi despre Japonia ?
„— V‘am spus c i  s’a vorbit de 

toate.

£aţă de Geneva
In  ce seas p o t i i  in te rp re 

ta te  recen te le  dv. decâaraţiuni, 
d u p ă  care  co n fe rin ţa  dezarm ării 
a r  fi un  cadav ru  ?

„— Nu cred să  fie m ai m ulte 
în ţe lesu ri p en tru  cuvân tu l ca
davru.

„— U niunea Sovietică se gân
deş te  să  in tre  în  Societatea 
N aţiun ilo r ? Şi sub ce condiţii ?

„— U niunea sovietică nu  se 
■ gândeşte să facă  p a r te  d in  So- 
! c iefatea N aţiunilor, 
j E ste vorba despre o tra n s 
form are a  Socie tăţii N aţiunilor, 
ca re  să v ă  perm ită, a  face p a r te  
d in  ea  ?

„— Nu ştiu  absolut nim ic.
D acă în  t r ’adevăr conside

ra ţ i  co n fe rin ţa  dezarm ării ca  
m oartă , p rin  ce m ijloace cre
deţi că se va p u tea  realiza de
zarm area ?

„— D ezarm area n u  este  o 
chestie de m etodă, ci este o 
chestie de voinţă. C ând n a ţ iu 
n ile  vor avea vo in ţa de a ap li
ca cu  sincerita te  p ac tu l B riand- 
Kellogg, a tu n c i dezarm area se 
va pu tea  face, d a r  astăz i m ai 
su n t încă  n a ţiu n i ca re  vorbesc 
de războiu  şi care pregătesc răz 
boiul.

A nchetarea  ac tiv ită ţii
agenţilor germani din 

America
W ashington, 5 (R ador). —Co

m ite tu l  specia l al C am ere i re 
p re ze n ta n ţilo r  c o n tin u ă  a n c h e 
ta  a su p ra  a c tiv ită ţii  a gen ţilo r  
n a ţio n a l-so c ia liş ti g e rm a n i d in  
S ta te le  U nite .

C o m ite tu l a  a sc u lta t eri ca  
m a rto r  p e  z ia r is tu l G auvreau , 
dela  , .Daily Mir or“, care a  d e 
c la ra t că  aceeaşi ‘p ro p a g a n d iş ti  
cari a u  fo s t  a tâ t d e  a c tiv i în  
t im p u l ră zb o iu lu i, s u n t  d in  nou  
la  lu c ru .

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

Arestarea
fostului şef al mişcării

hitleriste din Austria
Viena, 5 (R ador). — P oliţia  

a a re s ta t aseară p e  fo s tu l  şe f  
al m işcă rii h itle r is te  d in  A u s 
tr ia , F ra u en fe ld .

A res ta rea  s ’a fă c u t  pe  baza  
u n u i ap e l al acestu ia , g ăsit cu  
p r ile ju l p erch ez iţiilo r  fă c u te  la  
p a tr iza n i ai fo s tu lu i p a r tid .

D upă  te rm in a re a  cercetărilor  
p o liţien e ş ti, F ra u en fe ld  v a  f i  
tr im is  în a in te a  tr ib u n a lu lu i.

----------x x x ----------

incendiul dela palatu l 
de ju s tiţie  din Istanbul

TEISPREZECE ARESTAŢI
Istanbu l, 5 (R ador). — In  

u rm a  in c e n d iu lu i de la  p a la tu l  
ju s t i ţ ie i ,  tre isp re zece  p erso a n e  
a u  fo s t  a re s ta te  f i in d  în v in u ite  
d e  n e g lije n tă . T rei fu n c ţio n a r i  
dela  p a la tu l ju s t i ţ ie i  au  d isp ă . 
r u t.

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

Electrocutaţi
Rom a, 5 (R ador). — In  t im p  

ce lucra  la  reva ra rea  u n u i ca . 
b lu  în  care c ircu la  c u r e n t de  
în a l tă  te n s iu n e , u rc a t v e  u n  
s tâ lp  d e  fie r , u n  m u n c ito r  d in  
B era a m  a c ă z u t tră s n it.

T o va ră şu l său . care lucra  a lă 
tu r i. a  fo s t  ă ea sem en ea  e u ren .  
t a t  şi a  c ă z u t cu p r in s  de flăcări.

Un a l tre ilea  m u n c ito r , care  
se  găsea  p e  p ă m â n t, a  fu g i t  în 
g ro z it d e  a ce s t svec ta co l în f io .  
ră to r  El a fo s t  aâsit m o rt, în -  
grovat. în  ză p a d ă , p e  m u n te le  
aprop ia t.

Posibilitatea unui război, revizuirea
— „C redeţi în  posib ilita tea 

unu i război ap ro p ia t ?
—— „D e ce nu? Tot m e

canism ul pentru un război 
ex istă .

U ltim a în treb are  ad re sa tă  de 
ziariştii s tră in i d -lu i Litvinov a 
fost:

— „Care este opinia Soviete
lor cu priv ire la  revizuirea t r a 
ta te lo r ?

—  ,»Care tratate?
— „T rata te le  de pace.
—— „Noi nu le-am  sem 

nat j nu le  cunoaştem  şi 
nu putem  avea deci nici 
o opinie.

În trevederea dintre d-nii Beneş si Titulescu
Praga, 5 (Radio-Central), 

întrevederea dintre d-nii 
Titulesen şi Beneş a fost 
definitiv fixată, după cum 
se anunţă din sursă autori
zată, pentru Luni 11 De
cembrie la Kosice.

D. Beneş va sosi în seara 
de 10 Decembrie la Kosice 
şi va ţine în aceeaş seară o 
conferinţă despre „Ideea 
statului cehoslovac din

Cu a cea stă  politicoasă  
repudiere a teze i revizio
n iste  s’a încheiat convor
birea.

In to t tim pul declara
ţiei şi convorbirilor sale, 
d. Litvinov nu a făcut  
nici o aluzie la pactul 
quadruplu.

D. LITVINOV A PLECAT 
I LA BERLIN
f Roma, S (Radio-C en- 
I tra i) .  —  D. Litvinov a 
I plecat azi dela Roma la 
i Berlin.

Furtună şi ploi to re n ţia le
ln  Calabria

punct de vedere interna
ţional“.

Convorbirile dintre d-nii 
Titulescu şi Beneş vor dura, 
probabil, în tot cursul zi
lei de 11 Decembrie.

înainte de întrevederea 
cu d. Titulescu, d. Beneş va 
ţine în mai multe oraşe 
slovace conferinţa mai sus 
anunţată.

Proectut financiar francez
a p ro b a t de rad ic a l-so c ia lis ti  ţ i  com isia Camere!

Conferinţa creditorilor Germaniei
— Situaţia dev ize i germ ane —

Berlin, 5 (R ador). — A zi d i
m in e a ţă  a  în c e p u t, su b  p re ş i. 
d e n ţia  d -ru lu i S c h a c h t, g u v e r 
n a to ru l B ănc ii R e ich u lu i, co n . 
fe r in ta  re p re ze n ta n ţi lo r  p r in 
cipa lilor cred ito ri ai G erm a n ie i.

F ra n ţa  e s te  re p re ze n ta tă  p r in -  
t f u n  d irector al asocia ţie i n a .  
ţio n a le  a p u r tă to r ilo r  de  valori 
m obilia re ,

R e ic h sb a n k  are de  scop să d e 
c idă  o p era ţiile  care vor treb u i 
fă c u te  în  a ju n u l exp iră rii te r 
m e n u lu i p e n tr u  m o ra to r lu t 
tra n s fe ru r ilo r .

R e ic h sb a n k  declară  că s i tu a ,  
ţ ia  devize lor în  G erm a n ia  n u  
s ’a  a m elio ra t în  m od  s im ţito r  şi 
că  e s te  necesar a  se  co n tin u a  
cu  m ă su ra  lim ită r ii tr a n s fe r tu -

P aris, 5 (R adar). — Azi d i
m in ea ţă  s’a  ţ in u t  o în tru n ire  a  
g rupului p a rla m en ta r  rad ical- 
socialist, sub p reşed in ţia  d-lui 
de C ham m ard .

D. M archandeau , m in istru l 
bugetului, a  făc u t u n  expozeu 
com plet a su p ra  proectulu i f i
n an c ia r. P roectul a  fost p rim it 
cu aplauze unanim e.

D upă u n  schim b de vederi, 
grupul p a rla m en ta r  a  re îno it în  
o rd inea de zi votată,^ încrederea 
în  guvern şi a  h o tă r î t  să voteze 
proectul f in an c ia r p rin  care se 
realizează echilibrul bugetului 
„în in te resu l regim ului p a rla 
m e n ta r  şi a  refacerii f inanc iare  
şi economice a  F ra n ţe i“ .

Com isiunea de f in an ţe  a  C a
m erei a  a d o p ta t cu 23 vo turi 
co n tra  10 proectul de refacere. 
Com isiunea a  adus uşoare m o
d ificări artico lu lu i re la tiv  la  
funcţionari, m ărg in indu -se  să 
se opună la  reducerea salariilor 
pe cale de decret şi rid icând  la  
12.000 fra n c i sa lariu l m inim  im 
pozabil. In  felul acesta  com isiu
n ea  uşurează m u lt v ic toria  gu
vernulu i în  cazul când  acesta  
a r  pune chestiunea de încere- 
dere asu p ra  acestu i p u n c t al 
proectului.

Com isiunea a  ad o p ta t apoi în  
bloc, p en tru  a  îm piedeca discu- 
ţiu n i inutile, capitolele p rin  
care se suprim ă scutirile de im 

pozite, acordate un u i m are  n u 
m ăr de ce tă ţen i p rin  legile re 
cente.

RAPORTUL ASUPRA PROEC
TULUI

P aris, 6 (R ador). — D. Ja c- 
quier, ra p o rto ru l b u d g e tu lu i, a  
te r m in a t aseară  red a c ta rea  ra 
p o r tu lu i său  a supra  p ro ec tu lu i 
d e  re fa cere  fin a n c ia ră .

R a p o r tu l a m in te ş te  p r im e j
d iile  cari re zu ltă  d in tr 'u n  d e f i
c i t  d e  p e s te  şase m ilia rd e  fra n c i  
şi d in  epu iza rea  p rogresivă  a 
te za u ru lu i şi a firm ă  n ec es ita te a  
re s ta b ilir ii u n u i  ech ilib ru  in te 
gra l.

R educerile  d e  cred ite  p re v ă 
z u te  p r in  scrisorile re c ti fica tiv e  
m icşorează  d e fic itu l n e t  la  4.736 
m ilioane .

P roec tu l co m is tu n ii aduce  re
surse de  4.781 m ilio a n e  fra n c i, 
pe câ tă  v rem e  p ro ec tu l g u ver
n a m e n ta l n u  aduce d ecâ t 4.784 
m ilioane.

P roec tu l p revede  d isp o z iţiu n i 
de a m n is tie  fisca lă . R eia  s is te 
m u l că r ţilo r  de  id e n ti ta te  f i s 
cală, co n tra  fraude i.

P roectu l co m is iu n ii prevede  
nou i încasări re zu lta te  d in  b a 
te rea  m onede lor, dar a devăra ta  

I in o v a ţie  pe care o aduce  este  
su p rim a rea  scu tir ilo r  de ta xe  
v o ta te  în  cursu l u ltim e i leg is
la ţii.

- x X x -
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Jap o n ia  o p re ş te  dumpingul
T ok io , 5 (R a d o r ) .  — S p re  a  

îm p ie d ic a  o ric e  d u m p in g , d e  
c a re  n e g u s to r i i  ja p o n e z i s u n t  
a c u z a ţi ,  m in is tr u l  d e  c o m e rţ 
a  d e c la ra t  c ă  a r e  in te n ţ ia  s ă  
ra ţio n a liz e z e  p ro d u c ţia  ş i s ă  
a s ig u re  u n  c o n tro l m a i r ig u 
ro s  a  c o m e r ţu lu i d e  ex p o rt. 

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

S o arta  cab inetu lu i Chau
tem p s  depinde de soc ia liş ti

R om a, 6 (R a d o r) .—  F u r tu 
n a  o o n tin u ă  s ă  b â n tu e  cu  f u 
r ie  în  C a la b ria . P lo ile  to r e n 
ţ ia le  c ă z u te  in  u ltim e le  z ile  
a u  in u n d a t  c â m p ii în t in s e , 
p r ic in u in d  p a g u b e  în s e m n a 
te  ş i în t r e r u p â n d  c o m u n ic a 
ţii le .

D in  c a u z a  in u n d a ţi i lo r ,  2 
ca se  s ’a u  p ră b u ş it .

S u n t  d o i m o rţi.

Paris, 5 (Radia-Central). —
Soarta guvernului ia apropiata 
desbatere a reformei financiare 
depinde de socialişti, deoarece 
întreaga dreaptă va vota împo
triva reformei.

Rezultatul e în orice caz ne
sigur, deoarece atitudinea partL 
delor nu se va hotărî de cât în 
preajma votului.

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

S’a  resp in s  c e re rea
lui Einstein cu privire la cnnfiscarea 

bunurilor sale
A m ste rd a m , 5 (R a d o r) .  — 

A g e n ţ ia  te le g r a f ic ă  o la n d e z ă ,  
o c u p â n d u - s e  d e  c e r e r e a  a d r e 
s a tă  d e  s a v a n tu l  E in s te in  
C u r ţe i  d e  la  H á g a , c u  p r iv ir e  
la  c o n f is c a r e a  b u n u r i lo r  sa le  
d e  c ă t r e  a u to r i tă ţ i l e  R e i c h u .  
lu i, a n u n ţ ă  că  c e r c u r ile  d in  
H a g a  c o n s id e r ă  c ă  o a ta r e  
p lâ n g e r e  n u  p o a te  f i  p r im i tă  
a t â t  t i m p  c â t  E in s te in  n u  
e s te  s u p u s u l  n ic i  u n u i  s ta t .

Mongolia de Vest se  anexează Japoniei
—  Rusia socoteşte faptul ca o  provocare

Moscova, 5 (Prin ra
dio). —  Ziarele japoneze  
anunţă că  în M ongolia de  
v e st  s’a  con stitu it un gu 
vern sub inspiraţie japo
neză. Se proect ază a-

nexarea M ongoliei de v e st  
la Japonia. Rusia sov ie
tică  ved e  în a cea stă  crea- 
ţiune japoneză in fip tă  în  
coasta  sa  o provocare in
so lentă  şi directă.

D. Henderson la Paris
Paris, 5 (R ador). — A g en ţia  I 

H avas a n u n ţ ă :

D u p ă  în trev ed erea  cu  d. 
C onst. B ră tia n u , d . P aul B o n 
cour a p r im it  pe  d. H enderson , 
p re şed in te le  co n fe r in ţe i deza r
m ării. A cesta , ca re  a u rm ă r it  
la  G eneva  lucrările  co m iş iu n i-  
lor d e  con tro l şi a  e fec tive lo r, 
care s u n t  p e  p u n c tu l de a  f i  te r 
m in a te , a p u tu t  in fo r m a  c u  p re
cizie  p e  d. P au l B oncour a supra  
re zu lta te lo r  o b ţin u te  şi a  m o 
d u lu i cu m  îş i ar p u te a  găsi lo
cu l, cu  to a te  consec in ţe le  lor, în  
p ro e c tu l de co n v en ţie  genera lă  

! a  d ezarm ării.
În a in te  de  a se înap o ia  în  

A nglia , u n d e  va  proceda  desigur  
la  aceeaşi a c tiv i ta te  de in fo r 
m a re  p e  lângă  ca b in e tu l b r ita 
n ic  d. H enderson  a p u tu t  f i  pu s  
la  c u r e n t de d. P au l B oncour cu  
negocierile re la tiv e  la d e za rm a 
re, care p o tr iv it d er iz iu n ilo r  de  
la  G eneva  au  p u tu t  f i  u rm a te  
pe cale d ip lom a tică  în tr e  Paris 
şi a lte  ca p ita le  şi a lu a t cu n o ş
t in ţă  de  p o ziţlu n ea  fra n ceză .

COMUNICAT ASUPRA ÎNTRE
VEDERII

Paris, 5 (Rador). — în trevede
rea d in tre  d-n ii Boncour şi Hen
derson a d u ra t dela ora 17 până 
la ora 18.

S’a dat u rm ătoru l com nnicat:
„D-nii Boncour şi Henderson 

s’an în tre ţinu t îndelung asupra 
problem elor care interesează 
conferinţa dezarm ării şi care 
acum snnt în discuţie. Interlocu
torii au fost de acord în a cons
tata u tilita tea  lncrărilor reali
zate de comitetele, care lucrează 
la Geneva.

„D. Henderson. însărcinat de 
biroul conferinţei de a face nn 
raport asupra im portantei ches
tiuni a garanţiilor priv itoare la 
executarea obligaţiilor, care tre
buie să fie trecută în textu l con. 
venţiei, chestiune care nn a fost 
d iscutată de organizaţiile confe. 
rinţei, s’a inform at despre punc
tul dé vedere francez în această 
chestiune. D. Boncour a dat d-lui 
Henderson inform aţiunile dorite. 
Au decis ca viitoarele conversa
ţii să fie duse pe calea eancela. 

r iita r“,

Abrogarea definitivă a prohibiţiei
a lcoo lu lu i in  S tate le-U nite

W ashington, 6 (Rador).—P ro 
h ib iţia  federa lă  n u  m ai este  de
câ t o am in tire .

A dunarea s ta tu lu i U tah , a l 
cărei vot trebu ia  să  însem ne 
m oartea prohibiţiei, a  no tif ica t 
a sea ră  tâ rz iu  votul său . Ş tirea  
s’a  ră sp â n d it în  to a tă  ţa r a  cu 
repeziciunea fulgerului, g ra ţie  
rad io-d ifuziun ii şi ed iţiilo r spe
ciale ale ziarelor. M ulţim i im e n 
se, ad u n a te  în  to a te  cen tre le  
p rincipale  p en tru  a  a ş tep ta  p u 
blicarea revenirii la  regim ul u - 
m ed, au  p rim it fe ric ita  ş tire  cu 
ac lam aţii frenetice, deslăn ţu in - 
du-se în  m a n ife s ta ţii fo rm ida
bile de veselie.

A stă noapte, d. Phillips, care  
îndeplineşte  funcţiun ile  de se
c re ta t de s ta t, a  la n sa t o p ro 
clam aţie p rin  care se c c n f ir  /  i 
că  a l 21-lea am en d am en t la 
constitu ţie , care desfiin ţează 
prohibiţia, a  devenit p a r te  in 
te g ra n tă  d in  constitu ţie .

La New-York, ş tire a  abolirii 
proh ib iţiei a  produs o ad ev ăra 
tă  frenezie. M ulţim ea a în ă lţa t, 
în  fa ţa  nnu i dancing  d in  B road
way, o efigie în  v â rfu l unu i 
s tâ lp , rep rezen tând  prohib iţia . 
D upă aceea, în  m om entu l când  
s’a  a n u n ţa t  abolirea, publicul 
a lin şa t efigia, a ru n c ân d  în  ea 
cu to t  felul de obiecte. E figia 
a  fost apoi cohorită de pe s tâ lp  
şi aşezată  în t r ’un sicriu, care, 
u rm a t de un cortegiu im ens, a  
fost tr a s  de o căm ilă p rin  to a 
te  m arile a r te re  ale New-Yorku- 
lul.

In  p roclam aţia  p rin  care a -  
n u n ţă  abrogarea m ăsurilor p ro
hibitive, d, Roosevelt spune în 
tre  altele: „Am încredere în  po
porul am erican, care n u  v a  face 
desigur o în tre b u in ţa re  abuzivă 
a  bău tu rilo r am eţitoare, în  de
trim en tu l să n ă tă ţii m orale şi al 
in te g rită ţii sociale“.

AZI VA F I BEŢIE IN TOATA 
AMERICA

New-York, 5 (R a d d r ) .— La  
ora 19 şi 30 s ta tu l U tah  a v o ta t  
p e n tru  abrogarea re g im u lu i sec. 
M ăsura  aceasta  in tr ă  a s tfe l au 
to m a t în  v igoare în  S ta te le  U- 
n ite . D ea ltm in te r i to tu l  e s te  de  
p e  a cu m  p re g ă tit  p e n tru  sa tis 
fa cerea  „ în se ta ţilo r’’. Im e d ia t ce 
v a  sosi te leg ra m a  a ş te p ta tă , în 
cărcă tu rile  im en se  d e  v in u r i şi 
b ă u tu r i alcoolice, care se  a flă  
acum  în  depozite , vo r  f i  p u se  la  
d isp o ziţia  consu m a to rilo r , pe  
căile cele m a i rap ide .

V ânzarea  şi c o n su m a ţia  de 
b ă u tu r i alcoolice vor ră m â n e  de

a lt fe l  p e s te  to t în c e rc u ite  în  n u 
m eroase  re s tr ic ţii , d e s tin a te  să  
a tra g ă  p oporu l a m er ica n , n eo 
b işn u it cu  b ă u tu ra , pe  căile  
te m p e ra n ţe i.

M â ine  vor f i  n u m ero a se  b a n 
c h e te  şi d in eu ir , în  to a te  h o te 
lurile  şi r e s ta u ra n te le  d in  N ew -  
Y o rk , p e n tru  să rbă to rirea  reg i
m u lu i um ed .

S e  speră  că  abrogarea p ro h i
b iţie i va  red a  im p u ls  u n e i in 
d u s tr ii care în tr e b u in ţa  o - 
d ln loară  m ilio a n e  de  m u n c ito r i  
şl care fă c e a  o en o rm ă  c ifră  de  
a faceri.

R e g im u l legal de  p ro d u c ţie  şi 
vâ n za re  de  b ă u tu r i, ca  şl co n d i
ţii le  de im p o r t, ră m â n  încă  n e 
sigure.

In  cu rsu l u ltim e lo r  lu n i z ia 
rele d in  N e w -Y o r k  au dus po 
lem ici fu rioase , p e n tru  c h e s tiu 
n ea  de  a se  ş ti  dacă se va  în 
g ădu i b ă u tu r i şi co n su m a to rilo r  
cari s ta u  în  p icioare la bar, sau  
n u m a i celor a şeza ţi la  m ese . 
S ta tu l  N e w -Y o r k  s’a p ro n u n ţa t  
îm p o tr iv a  „ bău turii ve r tica le” 
dar m a i m u lţ i  d e p u ta ţi d in  
N e w -Y o r k  a n u n ţă  că vo r  dovedi 
în  cu râ n d  că  o a sem enea  re s 
tr ic ţie  e s te  rid lcu lă .

La  râ n d u l lo r , a u to r ită ţile  e x 
p lică  m ă su ra  aceasta , p r in  te a 
m a  d e  a n u  se vedea  R eînviind  
cu m v a  reg im u l „ saloon-urilor”, 
u n d e  poporu l se îm b ă ta  ie f t in  şi 
u n d e  se p u n ea u  la  cale a fa ce 
rile cele m a i tu lb u ri.

I n  a ş te p ta re a  deslegărli lega
le, vapoarele  în c ă rca te  cu  a l
cool dau  târcoa le  în  la rgu l o - 
ceanu lu i, în  fa ţa  lu i .L o m g  I s 
land , a ş te p tâ n d  m o m e n tu l fa 
vorabil p e n tru  a piUea descărca  
la_ N ew Y o rk  zeci de  m ii de lăzi, 
fă ră  a p lă ti  ta x e  de va m ă  si 
im p o zite .

ORAŞUL W A SH IN G TO N  RÁ 
MÁNK SUB R EG IM U L SEC

W a sh in g to n , 6 (R a d o r) .  —  
Cu to a te  c ă  re g im u l p r o h i
b it io n is t  a  fo s t a b r o g a t  p r in  
v o tu l m a jo r i tă ţ i i  s ta te lo r  d in  
u n iu n e a  a m e r ic a n ă ,  s u n t  t o 
tu ş i  u n e le  s t a t e  c a re  n ’a u  
v o ta t  în c ă  r e n u n ţa r e a  la  r e 
g im u l sec . A ceste  s ta te ,  în  s i 
tu a ţ i a  c ă ro ra  se  g ă se ş te  şi o -  
ra ş u l  W a sh in g to n , v o r  c o n t i
n u a  s ă  f ie  d o m in a te  d e  d is 
p o z iţiile  p ro h ib iţio n is te , p â n ă  
în  m o m e n tu l  c â n d  A d u n ă r ile  
lo r  îş i v o r  d a  v o tu l. O ra şu l 
W a sh in g to n  v a  r ă m â n e  sub  
re g im u l sec  p â n ă  la  v o tu l 
C o n g resu lu i a m e r ic a n .

Conferinţa economică pan-europeană
—  Raport asupra problem ei m onetare în răsăritu l Europei —

Viena, 5 (R ador), — L a  c o n 
fe r in ţa  econom ică  p a n -e u ro 
peană , care se ţin e  a c tu a lm e n te  
la  V iena , d . F rangols D elaisi
(F ra n ţa ) a s u s ţ in u t u n  ra p o rt 
asupra  p ro b lem ei m o n e ta re  în  
ră să ritu l E uropei. I n  p ă r ţile  sa le  
esen ţia le , ra p o rtu l cu p r in d e  u t-  
m ă to a r e le :

In  ce le  zece ţă r i a le  E uropei 
agricole (F in landa , R o m â n ia ,  
E ston ia , L eton ia , L itu a n ia , P o
lon ia , U ngaria, Iugoslavia , B u l
garia  şi G recia) scăderea  p r e 
ţu rilo r  la  p rin c ip a le le  p ro d u se  
agricole cu  circa  40 la  s u tă  a 
produs o creştere  de  circa  50 la  
su tă  a d a to rie i fu n c ia re . A ceas
tă  s itu a ţie  e s te  a g ra va tă  şi de  
lipsa de  m o n ed ă  în  c ircu la ţie , 
m ed ia  p e n tru  a ceste  ţă r i f i in d  
de 27 fra n c i e lve ţien i p e  cap  de  
locu itor, fa ţă  de 175 fra n c i în  
E uropa in d u str ia lă  ş l 400 în  
F ra n ţa . P e n tru  rem ed ie rea  a- 
ceste i s itu a ţii ,  ra p o rto ru l p ro
p u n e  :

1) D in  m o m e n tu l s tab iliză rii 
dolaru lu i şi lirei s te r lin e  g u 
verne le  ţă rilo r  m e n ţio n a te  să  
declare b a n cn o te le  lor c o n v e r ti
b ile  în  aur pe  baza  u n e i re d u 
ceri de g re u ta te  egală  cu  re d u 
cerea  de  g re u ta te  a  lirei şi d o 
la ru lu i (circa  40 la  su tă ) .

2) T oa te  da to riile  p u b lic e  şi 
p a rticu la re , a n te r io a re  a n u lu i  
1929 să  f ie  red u se  cu  20 la  su tă  
şi p lă tib ile  în  m o n ed ă  legală.

P rim a  co n sec in ţă  a acesto r ' 
m ă su ri ar f i  că  to ta lu l în c a să 
rilo r în  aur s’ar u rca  dela  1041 , 
m ilio a n e  fra n c i e lv e ţie n i la  1735 ! 
m ilioane . Pe baza  u n e i acoperiri | 
d e  50 la  su tă  acea stă  s i tu a ţie  , 
ar p e rm ite  să  se  sporească  v o -  ! 
lu m u l c ircu la ţie i fid u c ia re  dela  
2509 m ilio a n e  la  3470 m ilioane . 
E x c ed e n tu l de 931 m ilio a n e , re 
p re ze n tâ n d  20 la  su tă  d in  to ta 
lu l ch e ltu e lilo r  pub lice  a le c e 
lor zece ţă ri, va  servi la  re s ta b i
lirea  ech ilib ru lu i budgetelor . A -  
ceste  b a n cn o te . puse  în  c ircu -  1 
la ţie  p r in  m ijloc irea  caselor p u -  l 
blice, v’o r sp o r i vo lu m u l c ircu 
la ţie i cu  40 la  su tă , p rovocând  
o urcare a p re ţu r ilo r  in te rn e ,  — i 
ceeace doreşte  to a tă  lu m ea .

A cea stă  urcare va  aduce o u -  ! 
şurare  a_ datoriilo r ţă ră n e ş ti,  I 
care, a d ă u g â n d u -se  la  re d u ce -  j 
rea de 20 la  s u tă  p re vă zu tă  la  > 
p u n c tu l do i de m a l sus, va  re a -  * 
duce sa rc in ile  ipo tecare  la  n i -  t 
ve lu l d in  1929.

C o n vertib ilita tea  b a n cn o te lo r  ' 
n u  ar p u te a  în să  să f ie  m e n ţ i -  J 
n u tă  dacă  s tră in ă ta te a  a r p re 
tin d e  p la ta  p rocen te lo r la  d a to 
ria  e x te rn ă  şi ra m b u rsa rea  cre
d ite lo r  conge la te . In  loc de  p ro 
te c ţia  încasărilor celor zece  
băn ci de em is iu n e  p r in  c o n ţ in -  
g e n tă n  de d ev ize  şi de  m ă r fu r i  
— ceeace para lizează  s c h im b u 
rile  tu tu ro r  ţărilo r, — ra p o rto 
ru l p ro p u n e  crearea fo n d u lu i  
co m u n  p re vă zu t la c o n fe r in ţa  
d in  S tresa . A ces t fo n d  ar f i  
c o n s titu it  d in  exced en te le  de  
aur produse  de reeva luarea  în 
casărilor, reeva luare  care ar re 
zu lta  d in  reven irea  la  e ta lo n u l 
aur p e  baza  u n d  reduceri g e n e - 
rle  a  g re u tă ţii co n v en ţio n a le  a 
m onedelor. Ţările cred ito a re  vo r

îm p ru m u ta  fă ră  d if ic u ltă ţi  acest

aur, care n u  le  va  cos ta  n im ic , 
dacă  el treb u e  să  servească  n u 
m a i la  regu la rea  b a la n ţe lo r  co
m erc ia le  şi la  e liberarea  cred i
te lo r  conge la te , — sin g u ra  şa n 
să  pe care o au  a ceste  ţă r i de  
a -ş i recupera  crean ţe le .

C o n s titu irea  a ce s tu i fo n d  co 
m u n  va  co n d u ce  în  m o d  n ece
sa r  la  o fe d e ra ţ ie  a  băncilor de  
em is iu n e  euro p ea n ă  (p ă s tr ă n -  
d u -ş i fie ca re  a u to n o m ia )  sub  
co n tro lu l u n e i bă n c i fe d era le  de  
re zervă , a sem ă n ă to a re  aceleia  
d in  S ta te le  U nite . A cea sta  v a  f i  
p r im a  aşezare econom ică  a  u -  
n iu n ii p a n -eu ro p en e .

R a p o rto ru l crede că  in  câ teva  
lu n i, p r in  s ta b iliza rea  lirei s te r 
lin e  şi al do laru lu i, re stab ilirea  
e ta lo n u lu i, aur u n iversa l va  f i  
u n  fa p t  în d e p lin it .  In să , dacă
im en sa  m a jo r ita te  a  s ta t e lo r __
re p re ze n tâ n d  75 la  su tă  d in  co 
m e r ţu l  m o n d ia l — a d o p tă  o p a 
r ita te  a u r  red u să  cu  40 la su tă  
cele şase ţă r i a le  b lo cu lu i-a u r  
n u  vor p u te a  s ă - ş i  m e n ţin ă  p a 
r ită ţi le  ac tua le . R a p o rto ru l cre 
de că ele vor tre b u i să  o ia  în a 
in te , a tr ib u in d  în că  d ep e  a cu m  
o p a r te  d in  en o rm e le  lor rezerve  
d e  aur, c o n s titu ir ii  fo n d u lu i co 
m u n  p re vă zu t la  S tre sa .

Viena, 6 (Rador). — Confe
r in ţa  economică p an -eu ro p ean ă  
ş i-a  încheia t eri lucrările, după 
ad o p tarea  rezoluţiei propusă de 
d. profesor M anoilescu, p rin  ca
re  se h o tă ră ş te  c rearea  ursii b i
rou perm anen t, eu sediul la  
Viena, p en tru  stud iu l proble
m elor economice europene.

D. Coudenhove Calergi, p re 
şedintele conferin ţei, a  c itit  un  
m an ifest p rin  ca re  se a tra g e  a- 
te n ţia  opiniei publice europene 
asup ra  ac tua lu lu i dezastru  eco
nom ic şi financiar, „care nu 
va p u tea  fi în lă tu ra t decât p rin  
crearea  un u i v as t şi unic te r i
to riu  economic european, g ru 
p ând  peste 320 m ilioane con
sum atori, şi p rin  proclam area 
unei doctrine a  lu i Monroe p en 
t r u  econom ia eu ropeană“, 
s ta ta j l j  sn rd a ia  oaocm fsnrdlu

-xox-

Parîamen’ul irlandez 
va fi dizolvat

D ublin , 5 (R a d o r). —  D in 
su rsă  b ună  se a n u n ţă  că a c tu a 
lu l p a rla m en t a l  s ta tu lu i liber 
irlandez v a  fi dizolvat in  cu 
rân d .

G uvernul de V alera a r  dori 
să  facă  noui alegeri generale 
d a tă  fiind  s itu a ţia  c re a tă  p rin  
schim bul no te în tre  L ondra 
şl Dublin, rela tiv  la rap o rtu rile  
d in tre  Irla n d a  şi M area B rlta -  
nie. D, de V alera voeşte să  do
bândească o nouă ra tif ic a re  3 
politicii sa le  separatiste .

-0 X 0 -
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A r e s t a r e a  u n o r  „ g a r d i ş t i ' '

la Satulung
Satulung, 5 Dec. 

i Două grupări de membri ai 
„Gărzii da Ier“ din organizaţia 
Braşov au venit în localitate 
pentru propagandă electorală.

Spre seară, o patrulă de jan
darmi, condusă de şeful postului 
plut. Hrim, a întăînit un grup 
de gardişti, pe cari i-a somat să 
se legitimeze, apoi i-a condus la 
post. Aci le-a luat declaraţii la 
fiecare şi le-a făcut şi perchi- 
Ziţie. Asupra lor s’au găsit ma
nifeste un şiş şl 2 cămăşi verzi.

Gardiştii se numesc : Grindu 
Nicolae lăcătuş D-tru Gonţea 
funcţ., I. Anghel şofer, I. Fur
nică comerciant, Gh. Marga
te an u, cofetar.

Actele împreună cu obiectele 
gâş te asupra lor au fost înain
tate parchetului.

„Operaţia este inevitabila, boala este 
prea avansata’ . . . .  d e c la r ă  m e d ic u l

D e m e r s u l  s u b o f i ţ e r i l o r  p e n s i o n a r i
la d. prim-ministru

In zilele de î şi 4 Decembrie. la pensie cu începere dela 1 Ia
şi fost la Bucureşti întrunirea 
subofiţerilor pensionari, prin 
preşedinţii de filiale.

In ziua de 4 Decembrie, ora 5 
d. a. d. Vranceanu-Braşov, pre
şedintele societăţii subofiţerilor 
pensionari, împreună cu preşe
dinţii filialelor, au fost primiţi 
de d. prim-ministru Duca, că
ruia i-a prezentat moţiunea sub
ofiţerilor în care cer următoa
rele :

Să li se dea la pensia de bază 
aceeaş scumpete ca la colegii 
noştri civili: să li se achite ren
tele în ordinea vecliimei eşirei

nuarie 1934; restanţele pe 1932 şi 
1933 6ă li se achite în numerar; 
6ă se aprobe reducerea de taxe 
şcolare la copiii subofiţerilor 
pensionari cari frecventează şco
lile statului; pensiile în comu
nele suburbane pendinte de mu
nicipiul Bucureşti să fie trecute 
la categoria I, iar celelalte sub. 
urbane să fie trecute la catego
ria respectivă.

D. prim-ministru Duca o as
cultat expunerea, a examinat 
dezideratele Şi a piramis toată 
solicitudinea.

ABONAREA DEPONENŢILOR
MUNTELUI DE PIETATE

în c h id e re a  c o n g re su lu i
„Grupării femeilor române“

Marţi. 5 Decembrie, ora 7 (
seara, deponenţii s’au întru
nit, sub preşedinţia d-lui ami- 1 
ral Nicolae Negrescu, în sala 
Muntelui de pietate, care după 
ce a explicat sensul întrunirii, 
a dat cuvântul d-lui Arsene 
Stinghie. D-sa după o scurtă ex
punere a stadiului în care se 
găsesc astăzi deponenţii arată, 
dintr’o publicaţie din ziare, că J 
Muntele de pietate a cerut tri- ' 
bunalului anul de graţie. Depo- . 
nenţii trebuie să fie însă cât 
mai solidari.
D. JEAN BADESCÜ explică şi 

documentează cum o parte din 
comisia de creditori nxi şl-a 
îndeplinit obligaţiunile, cerând 
deponenţilor retragerea încre
derii acelor persoane.

D. ANTONESCU foarte agitat j 
a dat explicaţii ce nu sunt pri- , 
mite de deponenţi, arătând că i 
mai sunt şi alte persoane cari 1 
au încasat peste cotă.

D. DARIU, foarte indignat a-
Braşov, 5 Decembrie

Azi după amiază s’a ţinut în 
Bala Camerei de comerţ, ultima 
şedinţă a desbaterilor congresu
lui „Grupării femeilor române“, 
care se ţine de trei zile, In lo
calitate.

A prezidat d-na Alexandrina 
Cantacuzino.
DREPTURILE FEMEII ASUPRA 

RODULUI MUNCH EI
D-na Cantacuzino a dat cu

vântul d-nei avocat Teodora 
Ştefănescu, care a vorbit des
pre „Drepturile femeii asupra 
rodului muncii ei, în timp.ul şi 
dună desfăşurarea căsătoriei“.

D-sa a arătat că, în familia 
primitivă, femeia muncia ală
turi de bărbat şi avea o perfec
tă independenţă Juridică şi e- 
coriomicâ.

In concluzie, a arătat că ac
tuala organizare a căsătoriei 
are la bază numai interesul 
bărbatului de a fi servit şi ne. 
voia femeii de a fi hrănită. 
Conferenţiara conchide, că fe
meia, care este tovarăşa de 
muncă a bărbatului, trebuie 
să-şi aibă asigurată nu numai 
existenta prezentă ci şi viitorul. 
In cazul eventual al desfacerii 
căsătoriei. D-sa insistă pentru 
necesitatea unei legiferări mai 
ales a unei instrucţii pentruca 
moravurile trebuesc transfor
mate.

Va trebui să începem a ne a- 
păra cu îndârjire independan- 
ţa economică şi morală şi să 
insuflăm copiilor noştri respec
tul pentru muncă, cinste, lumi
nă. libertate şi egalitate în 
drepturi şi datorii.

EDUCAŢIA COPILULUI
D-iia Silvia Slăvescu a făcut 

istoricul educaţiei, din antichi
tate şi până azi. D-sa descrie 
vechile educaţii până la renaş
tere şi revoluţia franceză. Con
ferenţiara preconizează educa
ţia integrală naţională, pe ba
ze ştiinţifice. cunoaşterea copi
lului din toate punctele de ve
dere, Copilul trebuie să fie fo
lositor societăţii prin infiltra
rea instinctului de solidaritate 
la cop'd. Citează procedeele de 
la şcolile din Franţa, Germania 
şi Anglia, unde copilul este 
crescut în libertate.

In cuvinte bine simţite d-na 
Aulstar adtfee salutul femeii 
basarabene.

Au mal vorb’t : d-na col. Bu- 
ăeanu, d-na căp. Duloiu Con- 
stantineanu şi d-na Pia Maior 
Melinescu,

FEMINISMUL IN INTERESUL 
VIEŢII SOCIALE

supra moralităţii acelor per
soane ce au rprezentat pe de
ponenţi, arată Ia ce s’au făcut 
pasibili şi că o reclamaţie la 
parchet va fl făcută de noua 
comisie de îndată. De asemeni 
vor fi reclamaţi şi conducătorii 
Muntelui de pietate ce s’au 
făcut pasibili de art. 47 din 
lege.

D. ROMAN se opune la ter
menul de graţie şl cere să se 
facă de îndată reclamaţia la 
parchet, intru cât buna cre
dinţă şi încrederea au fost în
şelate.

D. căpit, BURCA citeşte mo
ţiunea care a fost votată de 
marea majoritate a deponenţi
lor. Cota de 20% urmând a se 
plăti 10% imediat, iar restul de 
10% până la 31 Mai 1934. In a- 
cest timp urmează a lua fiinţă 
o nouă convenţiune între depo
nenţi şi Muntele de pietate, 
convenţiune ce va £i ratificată 
de tribunal,

D-şoara Ana Rădulescu Bre- 
heiu a ţinut interesanta con
ferinţă despre „Femin smul în 
interesul vieţii sociale“. D-sa 
spune, că femenismul este în
deplinirea unei mis uni în ca
litate de tovarăşe a bărbatului, 
căci aşa cum femeia ajută şl 
completează viaţa soţului în 
uniunea conjugală, tot aşa ea 
poate să ajute ş să completeze 
pe scţ şi în viaţa sa politică. 
Politica demcfcrat'că însemnea
ză suveranitatea poporului cu 
reprezentanţii în parlament, a- 
leşi pr n vot şi dacă locuitorii 
unei naţiuni înglobează în nu
mărul lor şi pe femee, între
băm: Pe femeie cine o repre
zintă în parlament şi cine ho
tărăşte de soarta şi Ia alcătui
rea leg lor, dacă aceasta nu 
este acolo 1 Feminismul condu
ce femeia pe calea care va în
treg5 drepturile sale, după cum 
ea îşi îndeplineşte de secole da
torite familiare şi sociale. A- 
tunct când se cere maximum de 
muncă şi se Impun datorii fe
mei. i se cuv'ne libertatea tu
turor drepturilor şi în spec5 al a 
drepturilor palit5 ce şi scc'ale. 
CUVÂNTAREA D-NEI ALEXAN

DRINA CANTACUZINO 
D-na Alexandrina Cantacu

zino declară apoi desbaterile 
congresul! închise şi spune : In- 
che’nd acest congres. în care 
s’a valorificat prin studii ştiin
ţifice canacitatea femeii româ
ne şi s’a pús la punct progra

mul nostru de întărire a vieţii 
româneşti printr’O nouă aşeza
re care să aibe ca temei valoa
rea etică individuală şi colec
tivă, „Gruparea femeilor româ
ne“ este mulţumită de a fi con
tribuit la lămurirea opiniei pu
blice asupra scopului ce urmă
rim.

Ca factor de ord5ne „Grupa
rea femeilor române“ slujeşte 
ţara şi Regele căruia îi trimite 
de aci, un omagiu respectuos, 
asociind pe Regina Maria la a- 
ceste sentimente devotate.

Ultimul cuvânt este pentru e- 
minenta preşedinta, d-na Lucia 
dr. Stinghe şi vrednicul comi
tet al filialei Braşov, cari au or
ganizat într'un mod atât de 
strălucit această manifestaţie 
de adevărat feminism. 

TELEGRAMA CĂTRE M. S.
REGELE

D-na Cantacuzino propune 
apoi. să se trimită Suveranului 
următoarea telegramă: 

„Gruparea femeilor române, 
încheind lucrările congresului 
său, aduce Maiestăţii Voastre 
omagiul de nestrămutat devo
tament cerând respectos, ca şi 
femeile să fie chemate la viaţa 
obştească”.

MOŢIUNEA
Se dă apoi citire moţiunii de 

mai Jos:
„Congresul „Grupării femeilor 

române”, ţinut în vremurile a- 
cestea de frământare, socoteşte 
ca o nevoe urgentă şi imperioa
să, acordarea pentru femei a 
dreptului de vot şi eligibilitate, 
chemând astfel ia viaţa cetăţe
nească o mare rezervă spiritua
lă. Gruparea cere deci. ca înal
tul guvern şi noul parlament, 
printr’o lege specială, să pună 
în aplicare litera Constituţiei 
care prevede acordarea acestui 
drept.

„Gruparea femeilor române” 
cere instituirea neîntârziată a 
tribunalelor de copii, cu judecă
tori femei, operă de protecţie şi 
de salvare a copilului.

„Gruparea femeilor române” 
cere, ca elementul românesc să 
fie socotit, asîgurându-i-se în 
toate administraţiile şi între
prinderile oficiale sau private, 
locuri de frunte, care să le con
sfinţească înaintea tuturor 
străinilor, dreptul de a-şi câşti
ga pâinea în ţara lor”.

Şedinţa congresului a fost ri
dicată la ora 7 jum. seara.

Seara, prefectura judeţului 
Braşov a oferit un banchet în 
onoarea dnei Cantacuzino şi în 
onoarea congreslstelor, la Cer
cul m’îitar.

Congrssistele părăsesc oraşul, 
mâine dimineaţă, plecând la 
Buşteni unde au fost invitate 
de d-na Alexandrina Cantacu
zino, la castelul Zamora, la o 
recepţie.

Marele foc din Făleşti
—  P a g u b e  d e  4  m il io a n e  —

Bălţi, 6 Dec. — Focul a cu
prins eri noapte centrul târ
gului Făleşti (Bălţi) luând 
naştere dela locuinţa d-nei 
Sura Civeler.

Nu s’au putut lua dispotzi- 
ţiuni grabnice de stingere, 
din cauza gerului şi a lipsei 
mijloacelor trebuincioase in 
asemenea împrejurări.

Focul a cuprins repede şi 
imobilele vecine.

Au fost zadarnice şi aju

toarele date de fabrica de 
zahăr cu pompele ei de in
cendiu, căci focul a consumat 
până la pământ aproape în
treg centrul târgului.

Au ars: hotelul Fuchs, a- 
teJierul tâmplarului David 
Reier şi imobilele: Lesner, 
St. Simon, Ida Racier, Cio- 
cler şl Sleima Zeigura.

Pagubele se ridică la vreo 
4 milioane leL

Descoperirea unei fabrici 
de timbre fiscale false

Cursuri agricole
cu plugarii in jud. Con

stanţa

Constanţa, 5 Decembrie
Camera de agricultură a luat 

iniţiat5 va organizării u n o r  
cursuri cu plugarii, pentru 
popularizarea cunoştinţelor a- 
gricole. Cu predarea acestor 
cursuri a fost special angajat 
d. inginer agronom Dumitru L 
Boncotă.

Comunele în cari se vor ţine 
conferinţele, în cursul lunii 
Decembrie, sunt ■ următoarele :

Ciclul I: Movila Verde, Ne
greşti, Coleadin, Viişoara. Cio
cârlia de Şus şi Ciocârlia de 
Jos.

Ciclul U: Independenţa,
Dumbrăveni, Olteni, Pietroşani.

Ciclul III: Plopeni, Maior
Chiricescu, G-l. Scărişorianu, 
Verde.
Pelinul, Topraisar.

Ciclul IV : Chimogeni, Negru 
Vodă, Cerchezul.

Conferinţele au început Du
minică, 3 Decembrie, prima ţi- 
nându-se în comuna Movila-

Oalaţi, 5 Decembrie
Azi dim. s’a descoperit în Ga

laţi o fabrică de timbre fiscale 
false.

Descoperirea s’a făcut graţie 
unui denunţ primit de d. Jer- 
cea, inspectorul serviciului de 
urmărire dela C, A. M.

D-sa, împreună cu controlo
rul Dumitrescu şi comisarul- 
ajutor Bomescu, dela circ. 2ra 
poliţienească, au făcut o des
cindere la tipo-Utografia C. 
Mănciulescu din vadul Belvede
re ; altă descindere s‘a făcut la 
un oarecare Schwartz, unde 
s’au găsit numeroase- timbre 
false.

Acesta a fost arestat.
A mai fost arestată o femele, 

care se ocupa cu plasarea tim
brelor.

Cei arestaţi au fost aduşi la 
prefectura de poliţie, pentru 
cercetări.

Fabrica de timbre false a 
desfăcut pe piaţă timbre în va
loare de zeci de mii lei.

Aparatele cu care se fabri
cau timbrele au fost ridicate. 

Cercetările continuă.
O RECONSTITUIDE LA TIPO

GRAFIE

In legătură cu descoperirea 
f.abricei de timbre fiscale false, 
s’a făcut astă seară o reconsti
tuire la tipo-lltografia Cons
tantin Mănciulescu. Au parti
cipat reprezentanţii C. A. M., ai 
Diseomului şi ai poliţiei. Tipo
graful Mănciulescu a arătat 
cum aranja tiparele şl în faţa 
autorităţilor a fabricat câteva 
coaie cu timbre de 3, 5 şi 10 lei 

La poliţie au mai fost aduse 
câteva tipare de piatră, hârtie 
albă groasă şi gumă arabică, 
cu care se lipeau timbrele.

Constantin Mănciulescu a 
mărturisit că mare parte din 
timbre au fost desfăcute în di
ferite oraşe din ţară, de voia
jorul Sami Solomon, de Ianeu 
Goldstein din str. Vasile Lupu 
8. şi Moritz Şlrulsohn, din str. 
Buna Vestire.

Voiajorul Goldştein era aş
teptat să sosească astăzi în lo
calitate, dar n’a venit. S’au dat 
18 telegrame, la diferite poli
ţii din ţară, cerându-se prin
derea lui.

Soţia tipografului Mănciules
cu, adusă la poliţie, a fost eli
berată astă seară, ds oarece s’a 
dovedit că n’are nici un amestec 
în cele săvârşite de soţul său,

CUM LUCRA FABRICA '

Anchetatorii au mai descope
rit că tipograful Mănciulescu 
a început fabricarea timbre
lor fiscale din luna Noembrie. 
Primele t mbre fabricate au 
fest de 3, 5 şi 7 le i; a urmat a- 
poi fabricarea timbrelor de 10

şi 50 lei. Spre a nu fi descope
rit, timbrele erau fabricate nu
mai în zilele de Duminica şi 
în timpul prânzului, când ştia 
că nu vine nimeni la tipografie.

Iancu Goldştein şi Moritz 
Strulsohn veneau regulat Du
minica la tipografie şl ridicau 
timbre, în valoare de 10 mii 
sau 15 mii lei, şi apoi se întâl
neau pe stradă, sau la cafenea 
cu voiajorul Sami Solomon, 
care le primea spre desfacere 
în ţară.

Tipograful Mănciulescu de
clară că ideia fabricării timbre
lor i-a fost dată de Goldştein, 
care i-a propus să se îmbogă
ţească repede. In acest scop 
şi-a procurat cerneluri, spre a 
da diferite culori timbrelor, gu
ma de lipit şi hârtie.
DESCINDEREA DE DUMINICA

Casa autonomă a monopolu
rilor a urmărit descoperirea fa
brice! dela începutul lunel tre
cute şi n’a aşteptat decât mo
mentul prielnic, spre a prinde 
pe tipograful Mănciulescu, în 
flagrant delict.

Tipograful Mănciulescu, Gold
stein şi Strulsohn au fost îna
intaţi parchetului.

-XXX-

M edici
veterinari şi farm acişti 
sublocotenenţi înaintaţi

Următorii medici, veterinari şl 
farmacişti-sublocatenenţj elevi, 
absolvenţi a 5 ani de studii, au 
fost înaintarţi la gradul de medic 
veterinar şi farmacist-locotenent 
elev pe de tu de t Noembrie 1933, 
continuând a rămâne ofiţeri e- 
levi până la obţinerea titlului 
academic.
Medici-sublocotenenţi-elevi la 

gradul de medic-îocotenent-elcv
Calvocorescu I. Paul, Rasovi- 

eeanu V. Vasîle, Târcoveanu 1. 
Gheorghe.
Veterinari-sublocofenenţi-elevi 
la gradul de veterinar-locote- 

nent-elev
Pascu Sebastian, Beiszer Gheor. 

glie, Cărăşel Corneli u, Vuleu 
loan, Ionescu Andrei, Romaşca- 
nu Gheorghe, Pascu loan, Ma- 
teiaş Pompei, Spânu Steiriau, 
Lunca Nicolae, Opreseu Aurel, 
Chiriţă Boris.
Farmacişti-sublocotenenţi-elevi 
la gradul de farmacist-loeote- 

neut-elev
Blănaru T. Gheorg’he, Geor- 

gescu M. Olimpiu, Câmpianu I. 
Dumitru, Coman N, Dionisié, E- 
leneşcu N. Nicolae, Ştefănescu 
C. Gkeorghe, Constantinescu 
St. Dan, Ionescu N. Ovid iu, Stă- 
nescu S. Marin, Marinescu Y. 
Constantin. ’ .

Un cămătar dela Craiova
pe mâinile justiţiei

ă !
Craiova, 5 Dec.

Am arătat cu alt prilej, ca 
mai mulţi funcţionari au re
clamat pe I. M. Zamfirescu din 
Craiova, str. Sf. Apostoli 21, 
pentru cămătărie.

Procesul s’a dezbătut în faţa 
ocolului urban, unde o serie de 
martori au făcut depoziţii gra
ve împotriva numitului. Pentru 
audierea altor martori procesul 
a fost amânat în Ianuarie 1933.

Dar în potriva acestui cămă
tar s’a sesizat d. prim-pre- 
şedinte al Curţii de apei din 
Craiova, care a deferit parche
tului pe Ion M. Zamfirescu.

Odată cu acel ordin d. prim- 
presedinte al Curţii de apel. tri. 
mete parchetului un tablou, cu
prinzând un număr de 12 func
ţionari judecătoreşti, asupra sa
lariilor cărora s’au făcut de nu
mitul popriri legale.

„Fiindcă după informaţiunile 
precise ee avem — spune d. 
preşedinte — numitul creditor 
se dedă asupra funcţionarilor 
judecătoreşti, la o camătă sân
geroasă, luându-le dobândă lu
nară de câte doi lei la două
zeci lei, călcând astfel nu nu
mai legea dar şi sentimentele 
de umanitate, vă rog cu onoare 
să binevoiţi a lua măsurile le
gale“.______________________

D. prim procuror D. C, Lungu 
a luat măsuri ca atât pârâtul 
cât şi funcţionarii prevăzuţi în 
tablou, să fie chemaţi la par
chet pentru completarea cerce
tărilor. , „ _

Dar împotriva acestui cămă
tar, d. jude instructor Iulian 
Demetrescu, titularul cab. II 
instrucţie, a deschis acţiune 
poibică.

In acea ordonanţă se spune 
c ă : „Ion M. Zamfirescu a spe
culat multă vreme munca cin
stită a semenilor săi, cari con
strânşi de diverse trebuinţi ma
teriale, erau nevoiţi să mear
gă la el să so leite împrumu
turi băneşti pentru cari le lua 
cele mal uz urare dobânzi (120 
la sută).

Ordonanţa citează cazurile a 
doi ofiţeri, cari s’au împrumu
tat : unul cu 15.000 lei şi în mai 
puţin de doi ani a ajuns da
tor 47.000 lei, iar altul s’a îm
prumutat cu 7000 lei în anul 
1926, iar la începutul anului 
1931 a ajuns dator 57.000 lei.

Ordonan+a definitivă mai ci
tează o serie de fapte şi se în
cheie cu trimiterea lui în jude
cată.

Procesul încă n’a fost sorocit. 
Se crede că se va judeca în
cursul lunii Ianuarie.

Două crime şi o sinucidere
Sângeorz-Băi, 4 Dec.

O impresionantă crimă s’a 
petrecut zilele trecute în târ- 
guişorul Rodna-Veehe, în urmă
toarele împrejurări:

Iosif Tătar din Rodna-Veche, 
de 61 ani, fost taxator pe auto- 
busul-cursă Bis tri ţa-Rodna-Ve
che. trăia în concubinaj de 
vreo trei ani Cu o fată de 22 
ani, nepoată a femeii Arsenica 
Tarsu. La aceste reiaţii bătrâna 
Arsenica Tarsu s’a opus dela 
început.

Ca să poată desface legăturile 
ce ex:stau între cei doi, bătrâ
na Arsenica Tarsu şi-a trimis 
nepoata la Bucureşti, spunân- 
du-i ca să nu vină acasă de:ât 
numai în cazul dacă ar desface 
legăturile cu Ios-f Tătar căci 
altfel va fi dezmoştenită.

Când a plecat fata la Bucu
reşti a spus concubinului ei că 
nu va veni acasă până ce nu 
v.a muri bătrâna.

Intr’adevăr de când a plecat 
fata, n’a dat nici un semn de 
viaţă, iar lui Iosif Tătar fă- 
cându-i-s» dor de ea, si-a pus 
în gând să suprime pe bătrână 
ca să poată veni fata acasă să 
se căsătorească cu ea.

Cu două zile înainte de a-şi 
pune în aplicare planul, a dat 
o telegramă fetei la Bucureşti 
ca să vină acasă căci bătrâna 
a murit, iar Sâmbătă diminea
ţa şi-a pus deja planul în apli
care, suprimând pe bătrâna 
Arsenica Tarsu prin şapte lovi
turi de ciocan.

După făptuirea crimei în zo
rii zilei, Iosif Tătar s’a dus la 
funcţionarul Onisim Bureaca ca 
să-i elibereze un certificat de 
moarte ca să înmormânteze vic
tima.

Onisim Bureaca a voit ca să 
meargă să facă inspecţia mor
tului, conform legii, dar Iosif 
Tătar s’a opus pe motivul că 
locueşte _ la o depărtare de 3 
km. şi că bătrâna a murit in 
urma unei dureri de piept. Oni
sim Bureaca ducându-se ia faţa 
locului a constatat oribila cri

ma.
S’au anunţat jandarmii care 

au întreprins cercetările ce au 
dus Ia descoperirea crimei pe 
baza telegramei expediate fetei 
la Bucureşti. încă cu două zile 
înainte de a fi moartă bătrâna 
Arsenica Tarsu.

Criminalul a fost arestat şl a 
doua zi urma să fie transportat 
la parchet în Bistriţa.

In timpul nopţii însă a scăpat 
de sub vigilenţa jandarmilor, 
evadând din închisoare şi fu
gind în cimitir unde şi-a pus 
capăt zilelor prin strangulare,

— Tânăra Saveta Jojă, de 20 
ani, din Sângeorz-Băi având un 
copil nelegitim cu tânărul Io
sif Guţiu, din Bistriţa, şi ne 
mai putând să-l întreţină fiind 
în cea mai neagră mizerie, s’a 
dus acum două săptămâni la 
Bistriţa ca să predea copilul 
tatălui său spre a-1 plasa în- 
tr’un azil.

A treia zi după sosirea ei <îp 
la Bistriţa tatăl fetei a recla
mat jandarmeriei că ea a ple
cat Ia Bistriţa cu copilul, iar 
acum s’a reîntors fără copii.

Fata a declarat la jandarme
rie că a predat copilul lui Io
sif Guţiu (tatăl copilului) spre 
a-1 duce la azil.

Jandarmeria a întrebat prin 
telefon dacă sunt adevărate de
claraţiile fetei, de unde a ve
nit răspunsul că este adevărai 
că a fost fata cu copilul pe a- 
colo, dar a plecat cu copilul 
înapoi.

Fiind luată de scurt, fata a 
declarat că venind dela Bistri
ţa între com. Aldorf şi Bistriţa 
a strangulat copilul, pe care a- 
poi l-a legat de o răchită în 
apă.

Criminala a fost arestată.
D. Vasile Fereală, şeful pos

tului de jandarmi, Sângeorz- 
băi, a făcut reconstituirea cri
me!, iar de acolo mama crimi
nală a fost transportată la par
chet.

Se crede că ea nu este in 
toate minţile.

>î totuşi operaţia de hemo
roizi poate fi evitată dacă
C O N S T I P  A Ţ I  A

este combătută la prima ei ma
nifestare. Un flacon cu pilule Artin nu trebuie să lip
sească din casa Dv. La cea mai uşoară manifestare de 
nefuncţionare normală a intestinelor, luaţi Artin, laxati- 
vul care îşi face efectul pe nesimţite, fără crampe, fără 
greţuri.
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EXPOZIŢII

K I M O N  L O G H I
—  S a l a  d e  e x p o z i ţ i e  „ U n i v e r s u l ”  —

Ca şi alte dăţi, şi de astă
dată subiectele de căpetenie 
cu cari se prezintă maestrul 
KimonLoghi sunt prinse afară 
din ţară: Biaritz, Riviera, Bar. 
bizon, Bellagio, Villefranche, 
Concameaux, Bretania; din ţară 
mai puţin, însă foarte intere
sante peisage din Brezoi, Cer- 
na, Baleic şi cu deosebire 5—6 
poziţii ale defileului Bistriţei 
ce este subiectul de atracţie al 
moHvclor din ţară.

Notez aci cela ce cred eu că 
a fost creat în excepţională 
bună dispoziţie, printre moţi. 
vele prihse afară din ţară: La 
Barbizon (24) este un număr ce 
nu poate să nu te reţină şi să 
nu te atragă; are în ei o feri
cită exprimare a unor calde 
nuanţări de culoare, ce închea
gă un ansamblu perfect armo
nic; tratamentul cald din plaja 
la Beg Meii (26) este iarăş un 
număr ce se distinge între toa
te prin incomparabilul farmec 
ee-1 imprimă întregii atmos
fere; un efect de lumină pe 
stâncile ce ies din mare la 
Trayas, este un număr cu ca
lităţi evidente; asemenea studii 
de stâne; şi mare ce se relevă 
prin interpretare de superioară 
înţelegere se întâlnesc în : „la 
''căldaţ”, „la Biaritz” (38). la 
Concarneaux (43) in care coră
biile din zare au o redare vi

brantă de viaţă, plajă la Nisa 
cu colorit fermecător de dulce. 
Mult adevăr în apusul din pâ. 
durea Barbizon; lacul Como, 
Bellagio şi in general toate pla
jele pe care exposantul le-a în
drăgit de toată vremea.

Din ţară. aş releva : sugestiva 
redare din moara la Brezoi, re
flexiül şi jocul în verde dela 
Cérna, lumina prielnică Balei, 
cuiul în general, cu repetirile 
din toate celelalte numere din 
aceiaşi localitate.

Portretul d-nei V. T. are o 
ţinută şi o factură vrednice de 
interpretul lor; contrastul her
minei în atingere eu mătasea 
neagră a rochiei şi cu carnaţia 
este de mare efect. Cele câteva 
nuduri se resimt de adevărul 
ce iese în evidenţă la prima 
aruncătură de ochiu; crisante. 
mele, anemonele şi în general 
toate numerile indicând flori, 
au factura recunoscută a au
torului.

N’am citat multe lucrări 
bune, dar dacă nu mă limitam 
aci, ar fi trebuit să citez toată 
expoziţia, fiind că in întregime 
merită această recunoaştere. 
Maestrul exposant face şi cu a- 
ceasta expoziţie personală do
vada că ştie să fie tot aşa de 
tânăr şi ds avântat în exprima
rea culorii, cum era acum 30 
şi mai bine de ani,

a n a l g e z i c e  

HD c a l m a n t e  

a n t l t e r ma l e  

jr  /{jZ C C s

©  suprimi durerii* 

o  calmeazi nervii 

^  coboari temperatura
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Întrunirea liberală 
din Ploeşti

Ploeşti, 6 Dec.

Membrii partidului liberal din 
oraşul nostru, suburbia „Sf. Spi
ridon”, s’au întrunit aseară în 
localul d-lui Ghiţă Rădulescu, 
din calea Văleni nr. 71, în ur
ma convocare! lansate de d. Va
sile Georgescu, şeful suburbiei.

Adunarea a fost prezidată de 
d. av. Haralambie Lazaride. şe
ful sectorului. D-sa a arătat 
împrejurările în care a fost a- 
dus actualul guvern la cârma 
ţării, în timpurile acestea de 
cruntă sărăcie şi rolul ce-1 are 
de a pune ordine şi a salva toa
te categoriile sociale din situa
ţia disperată în care se sbat.

D-nii av. Iorgu Predescu şi 
prof. Popescu-Alexandria, aju
tor de primar, critică fosta ad
ministraţie comunală, care a 
neglijat complet mahalalele o- 
raşului.

D. dr. Const. Burcuş anali
zează programul de refacerea 
ţării, al partidului liberal.

D. av. 1. V. Tomescu arată 
că în ziua de 20 Decembrie, vor 
sta faţă în faţă cele două mari 
partide de guvernământ ale 
ţării. Partidul liberal ou tot 
trecutul său de fapte mari, con
dus de oameni cinstiţi şl pregă
tiţi politiceşte şi partidul ţără
nesc, care în cei 5 ani de guver
nare, ne-a adus ţara la ruină 
şi dezorganizare.

La urmă d. av. Const. Ceru- 
lecnu face o expunere a pro- 

! gramului cu care partidul na- 
ţional-liberal se prezintă în a-

iegeri, -

DEJV7IST 
TEODOR MOF.N1G

DIPLOMAT DIN BERLIN 
Specializat în ceram ică (Lucrări 
de Porcelan) P latină, Aur, Proteze 
suspendate. Reluat. Cons. B.dttl 

Carol 39, colţ C a t Moşilor. Telel. 
337/07. 313

BLENORAGIA
S I S .  V I N D E C Ă
Dr. TUIIU BLANC leninit 9-12.-2-8 
Str. Popa Tatu No. 6- lingi t 
Gratuit pentru săraci dela 5—a p.

Blenoragia vindecă fără spălături 
IMPOTENŢA, ONANISM, SIFILIS 

 ̂ la bărbaţi şl femei 
vindecă, radical, repede, fără durere
Di». K ă m u r e a n u
Bucureşti, Calea Rahovei 5 (Parter) 

Analiza sângelui „Wasserman“
Consultă toată ziua. Onorariu redus
* ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

D octor I.MITULESCU
Fost colaborator la Institutul de Tu
berculoză al prof Koch, Berlin, Me
dic şef ai Preventcrtului „Gr Aie- 
xandrescu" şt Specializat In boale de 
piept, dă consultaţiunf şi face exa
minări cu razele Röntgen, in stra
da OITUZ nr 19 ET. I, Intre orele 
10%—11 a m. (afară de Dumi
nici), Instalaţie specială pentru 
Teleradiografie pulmonară. Telefon 
3/21/25. 646

HEMUH0IZI ş i  VAKICE
vtndecâ radical numai prin injecţii
Bl». G . e u c o ş

specializat la Paris Cons. 3—7 
Cai. Rahovei 36. Telelőn 304/1*2 
Pentru sărăci gratuit Luni Joi 2-4

La cabinetul medical „SALVA
TOR“, vechii specialişti din I960 
vindecă radical şi fără durere

BLENORAGIA
CRONICA, prostatite, metri- 
te, ovarite, prin curenţi electrici 
de diatermie (Dr. Roucayroi)

Electroliză pentru striurite
g o a l e  d e  P i e l e  ş i  S if i l is
Controlul diagnosticului prin

ANALIZA SÂNGELUI
Reacţiile Wassermann. Hecht, hicks 

ULTRAMICROSCOPIE 
p. cunoaşterea şancrului sifilitic 
Cons. 11—1 şi 6—9, tel. 3.20.55 

9, PASAGIUL ROMAN, 9 
Aproape Palatul Regal Bucureşti 

Intrare discretă 
»♦♦♦»♦♦♦«♦ a a a a

t>lSTJ2<JGEnEA 
' BÂTÂTUJlicoflESTE.

Qrm ctsXoL
Q x t ú n s € t

LA OQOONf OII 
FA OM ACII*

D O R M IT O A R E, S U 
FRAGERII M O D ER N E

lucrate din lemnele 
cele mai tine. Mobilă 
lapi-ată, Mobilă curba
tă, Birouri, Biblioteci,
! Parchete de stejar lei 
Í12Ü m. p. Şitoriiere lu
struire cu ogindă, 
Lei 1000 bucala Mese 
şi scaune pentru be
rărie, Dul apuri  şi 
Mese ţărăneşti şi ori- 

_ ce mobilă, eásdi la:
F A B Ü I C A  G A N E A
Bucureşti, Şos. Mihai Bravu 85 

Tramwae 16, 24, 26, 5
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D e s t in a r e  la  n a ţio n a l-ţă ră n işti  
din T im iş-T o ro n ta l

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

Timişoara, 4 Dec.
Din cauza unor vechi fric

ţiuni în lagărul naţional-ţără- 
nist din acest judeţ, a izbucnit 
de abia acum adevărata neîn
ţelegere. Organizaţia s’a împăr
ţit în două grupări: una ma- 
nistă şi alta vaidistă ; d. Sever 
Bocu, preşedintele organizaţiei, 
aderând la prima.

Faptul acesta i-a obligat pe 
fostul prefect d. dr. Coriolan 
Bâran şi fostul senator O. lán
cú, delá Ciacova, să-şi retragă 
candidaturile pentru viitoarele 
alegeri, ceeace înseamnă o ade
vărată nenorocire pentru fostul, 
ministru şi director regional al 
Banatului.
...............

Oamenii d-lui Bocu susţin ca 
această lucrătură a fost pusă 
la cale de chestorul poliţiei, d. 
Ovidiu Gritta, care a ţinut sa 
se răzbune pentru modul ostii 
cu care a fost primit d. Bocu 
când a venit la Timişoara.

Spre a repara dezastrul, d. 
Sever Bocu a făcut disperate 
intervenţii la conducerea cen
trală a partidului, cu rugămin
tea de a-i readuce pe d-ni Bâ
ran şi Iancu la sentimente mai 
bune.

Se crede însă că totul este 
în zadar, fiindcă cei doi vai- 
dişti s’au declarat neclintiţi în 
hotărîrea lor.

D ela  c o m ite tu l lo c a l d e  rev izu ire  din Cluj
Cluj, 5 Decembrie 

Ultimele deciziuni ale secţiei 
I : pretura plasei Sibiu cu pri
măria Doroiea, admis: Vass
Arpad cu primăria Lunca Mu
reşului amânat; pretura plasei 
Topliţa cu primăria Subcetate 
admis; dr. Ionas Gaspar cu 
primăria Cluj, respins; locot.
Constantinescu cu primăria 
Braşov admis; pretura plasei 
Ileandra cu Ştefan Daray ad
mis ; firma Molnár şi Pinter cu 
primăria Cluj respins; prefec
tura jud. Cluj cu primăria Hu
edin admis; pretura plăşii Si
biu cu primăria Răşinari res
pins ; pretura plasei Topliţa cu 
primăria Topliţa admis ; pre
tura plasei Beclean cu primă
ria Feleac admis; pretura pla
sei Tâşnad primăria Mihăeni 
admis; pretura plasei Oiniş cu 
primăria Borşa anulat; Alexe 
Constantin cu primăria Breaza 
respins; Iuliu Salyom cu pri
măria Turda respins; dr. Nico- 
lae Gal şi soţii cu primăria 
Turda respins ; Grifore Tilea 
cu pretura plasei Rodna ad
mis ; pretura plasei Sugatag 
cu primăria Haţen admis pre
fectura jud. Somescu primăria 
Ciceu “Poieni admis; Ferdi
nand Arthur cu primăria Ghe- 
noiu admis; Gh. Almâşan cu 
primăria Mintiul Gherlei res
pins ; Emanuel Boişanu şi so
ţii cu primăria Brăteni res- 
pins; şcoala primară Bezidiul 
Nou cu primăria Bezidiul Nou 
respins ; oficiul parohial Ţal
in acel cu primăria Tălmăcel 
admis în parte ; pretura plasei 
Ileandra cu primăria Piroşa 
retras; pretura plasei Valea lui 
Mihai cu primăria Valea lui 
Tvrihai admis; pretura plasei 
Cărei cu primăria Petreşţi ad- j Cluj respins, 
mis; pretura plasei Gârbău cu 1

primăria Bezdet admis ; pretu
ra plasei Gârbău cu primăria 
Jurca admis ; primăria Teleki 
Recea cu primăria Vaida Recea 
la justiţie; Sciwerth Rezső cu 
primăria Mercurea Ciuc res
pins; pretura plasei Rodna cu 
primăria IIva Mare admis ; Va
sile Dunoa cu primăria Jeut 
respins; Simion Anca şi soţii 
cu primăria Sub Pădure admis; 
Bela Zaharicii din Târlungaiu 
cu primăria Hárman respins; 
dr. Ion Oegan cu primăria Ba
ia Mare amânat 15/12; Simo 
Alexandru cu primăria Satu 
Mare respins; Simion Papelea 
cu primăria Cluj admis ; dr. 
Gh. Bernady cu primăria Târ- 
gu Mureş respins; pretura pla
sei Bârgău cu primăria Burda- 
cul de jos admis; pretura pla
sei Bârgău cu primăria Muna- 
ria admis.; T. C. Ion cu pre
fectura jud. Alba admis; pre
tura plasei Tâşnad cu primăria 
Becleuş admis; C. Barhabas 
cu primăria Sanpetru de Câm
pie admis ; Ion Ciorea cu pri
măria Braşov respins; Gh. An- 
ghel ou primăria Barleşti ad
mis ; Adalbert Haly cu primă
ria Cluj respins; Ionaş Simion 
şi soţul cu pretura plasei Reg
hin amânat 14/12. Pretura pla
sei Rodna cu primăria Leşu 
admis; pretura plasei Făgăraş 
cu primăria Galaţi admis; pre
tura Sieu cu primăria Sange- 
orzul Nou admis; Heinrich 
Bohn cu primăria Ciucul res
pins; d-na dr. Fodor Bela cu 
primăria Gheorgheni admis; 
Hie Tatar cu primăria Cetatea 
de Baltă respins; Alexandru 
Wiener cu primăria Sighetul 
Marmaţiei scoase de pe ro l; 
Victor Fodor cu prefectura jud.

instalarea comisiei interi

mare a jud. Făgăraş

Făgăraş, 4 Decembrie
Astăzi, 4 Dec., a avut loc la 

prefectură, instalarea nouei co- 
misiunl interimare a judeţului 
nostru, de faţă fiind d. I. Bâr
san, prefetcul judeţului

După ce d. dr. Frâncu dă ci
tire deciziei ministeriale de di
zolvarea vechei comisiuni inte
rimare a judeţului, face apelul 
membrilor noul numiţi: dr._D. 
Chiuştea, G. Borcoman, N. Băr
bat, Traian Barbu, I. Frâncu, 
D. Suciu, N. Păcurariu, N. Bo- 
ieriu şi Gh. Boieriu.

D. prefect ia jurământul fie
cărui membru apoi le cere să 
depună muncă conştiincioasă 
pentru binele judeţului.

DIFERITE COMISIUNI
După acestea se face alege

rea membrilor în diferitele co
misiuni. Se aleg astfel: în co- 
misiunea mixtă de rechiziţii 
d-nii G. Boier şi Traian Barbu; 
în comislunea de recrutare pe 
1933 G. Borcoman şi N. Boier, 
la Camera de agricultură N. 
Păcurariu şl T. Barbu; în co- 
misiunea judeţeană pentru pro
puneri şi înaintări d-nii: pr.
Chiuşdea, I. Frâncu şi N. Bo
ier; în comitetul şcolar jude
ţean d-nii: N. Bărbat şi I.

< Frâncu; in consiliul de igienă, 
pr. David Suciu; iar în comi- 
siunea specială a păşunilor, d.
N. Păcurariu. După aceasta co
mislunea s’a ocupat cu diferite 
chestiuni de ordin administra
tiv.

-XXX-

A murit carbonizată
laşi. 5 Decembrie 

Fetiţa Elena Iacob, în etate 
de 5 ani, din str. Tăetoarei, 
fiind singură în casă şi jucân- 
du-se pe lângă foc s’a aprins şi 
a murit carbonizată.

Adunarea
comitetului din Cluj al 

Agru-ului
Cluj, 5 Decembrie 

Azi înainte de amiază, în lo
calul Reuniunii corale din Cluj, 
s’a ţinut prima şedinţă a co
mitetului diecezan al Agru-lui 
din eparhia Cluj-Gherla.

D. prof. univ. Alexandru Bor
za a deschis şedinţa, rostind o 
cuvântare prin care a arătat 
rostul şi necesitatea acestei a- 
sociatii. S’a procedat apoi la 
constituirea comitetului fiind 
aleşi vice-preşedinţi d-nii Iustin 
Cloşca-Iuga, Ioachim Tolciu, 
Aurel Hetco (Ciul) Leon Scri. 
don (Bistriţa), Iuliu Moisil (Nă- 
săud), Victor Motogna (Dej) şl 
Emil Precup (Gherla). Secre
tari au fost aleşi d-nii: Emil 
Sabău, şi Mii)aii Ogreanu (Cluj) 
casier domnul Ion Pescaru, iar 
controlor d. Birtolon. Au fost 
aleşi membri în comitet toţi 
delegaţii provinciali.

In comitetul de direcţie au 
fost aleşi d-nii: Alexandru
Borza, general Dănila Papp, 
Iustin Cloşca-Iuga, Ioachim 
Tolciu. Aurel Hetco, Emil Sa
bău, Mihail Ogreanu şi d-nele 
Dora Porutiu şi Peculea.

Preşedinţi pe secţiuni au fost 
aleşi d-nii : Iustin Cloşca-Iuga, 
pentru secţia religioasă, dr. 
Tolciu pentru secţia literară, 
d-nele Poruţiu şi Peculea pen
tru secţia socială caritativă, şi 
d. Ion Simu pentru secţia ti
nerimii.

S’a luat apoi în discuţie di
ferite chestiuni în legătură cu 
activarea propagandei şi orga
nizarea asociaţiei.

-------- XXX--------
Banda iui BrancJakira
a  o p f r a t  ş l  la  R o ş io r i

Roşiori-de-Vede, 4 Decembrie 
Acum o lună am comunicat 

spargerea unei case de bani a 
comerciantului Nae Niculescu 
din piaja Regele Carol din lo- 
caliiate. Politia Capitalei a co
municat polijiei locale că între 
spargerile mărturisite de banda 
lui Brandabura se află şi casa 
de bani a menţionatului comer
ciant. Pentru aflarea complicilor 
din Roşiori poliţia Capitalei va 
trimite în localitate pe autorii 
spargerii.

a w o w o — oo— gooooooooaoocogoq —
CEA M AI PLĂCUTĂ LECTURA DE SĂRBĂTORI 

PENTRU M ARI Şl MICI ESTE

ALMANAHUL REVISTEI „UNIVERSUL
COPIILOR $1 AL TINERETULUI“

p e  anul 1934
In cuprinsul a 12S de pagini, format 16, cititorii 
vor găsi literatură neaoş românească : povestiri, po
veşti, basme, poezii, teatru, schite, nuvele, glume, 
ete., scrise de autori bine cunoscuţi în lumea co
piilor şi a tineretului.
Coperta în culori, o mulţime de clişee ilustrând 
textele şi numeroase desene-caricaturi completează

ALMANAHUL REVISTEI „ U N I V E R S U L
COPIILOR Şl AL TINERETULUI“

cartea ce nu trebue să lipsească 
nici unui şcolar dornic de frumos

P r e ţu l u n u i e x e m p la r  2 4  le i

S erbarea  Unirii
la  Satu Mare

Ziua de I Decembrie a fost 
serbată ou un deosebit fast. în
treg oraşul Satu-Mare, a fost 
decorat cu drapele naţionale. 
La 11 ţlim., s‘a oficiat un te
deum la toate bisericile din lo
calitate. Autorităţile civile şi 
militare au luat parte la servi
ciul divin dela biserica orto
doxă română. După tedeum, 
întreg publicul a asistat la pa
rastasul oficiat în faţa plăcii 
comemorative a marelui bărbat 
Vasile Lucaeiu.

Aicţ, părintele arhidiacon 
Aurél Dragoş a arătat meri
tele şi activitatea naţională a 
marelui bărbat. Face apoi un 
călduros apel către publicul 

românesc din aceste ţinuturi, 
ca în aceste zile grele să lupte 
unit, contra acelora cari sub
minează temelia acestei ţări.

D-ra Elisabeta Lucaciu, în 
numele Asociaţiei fetelor româ
ne, depune o coroană de flori 
pe placa comemorativă.

La ora 7 seara, a fost retra
gere cu torţe, iar la ora 9 s‘a 
dat un festival la teatrul „Not
tara“ din localitate.

Acest festival a fost deschis 
de profesorul Vasile Scurta, 
care într’o frumoasă cuvântare 
a arătat însemnătatea acestei 
zile, menţionând faptele mari
lor bărbaţi, cari s‘au luptat 
pentru unirea tuturor români
lor. Şi-a încheiat cuvântarea in 
ropotele aplauzelor publicului, 
care a ovaţionat îndelung pe 
M. S. Regele Carol al H-lea, fa
milia Regală şi guvernul ţării.

La concert, s‘a distins corul 
„Vasile Lucaciu“, condus de 
profesorul Demian şi d-ra Tos- 
cuţa Nistor, o tânără artistă, 
care a distrat publicul cu fru
moase arii executate cu mult 
talent, la pian. La fel a fost la 
înălţime „Trio în fa major“ de 
Ribinsteih, executat de d-na E- 
lena Cenghery, profesoară la 
conservator şi profesorii Paul 
Richter şi Eduart Pavelca. Un 
punct de atracţie au fost doinele 
cântate de d-ra Silvia Abrudan, 
acompaniată la pian de d. Io- 
landa Serafin.

După festival, s‘a aranjat o 
petrece în saloanele „Dacia“.

SIBIU

-xXx-

NOUI CANDIDATURI
LA SATU-MARE I

La tribunalul Satu-Mare, 
s’au depus până în prezent ur
mătoarele candidaturi;

Lista guvernamentală cu d. 
dr. Teofil Dragoş advocat _Ba- 
iia-mare; lista naţional-ţără- 
nistă, cu d. dr. Mihai Popovi ci, 
fost ministru; lista partidului 
agrar goghist, cu d. dr. L C. 
Barbul; lista radical-ţărănistă, 
cu d. Nunucă Prótopopescu; 
lista partidului maghiar, cu d. 
dr. Ilemar lacabfi; lista geor- 
gistă, cu d. Ioslf Nistor îhv. 
diir. din Crucisor; lista Uniunei 
agrare cu d. Hie D. Cocea fost 
magistrat; lista cuzistă cu ur
mătorii candidaţi: loan Cătu- 
neanu profesor, Dimitrie A- 
lexandrescu învăţător, Andrei 
Bsrimdei profesor, dir. Gheor
ghe Sima profesor, Vasile Gri- 
gore ţăran şi loan Cherecheşdu 
ţăran; lista lupistă cu următo
rii candidaţi: Iuliu Nie oara în
văţător dir., Anghel C. Viădu- 
ţiu înv. dir., Vasile Filip ţăran, 
loan Medan învă. dir., Grigore 
Chiş ţăran şi Vasile Pop ţăran.

LA OLT
La trib. Olt, s’au depus până 

astăzi, 11 liste pentru Cameră. 
Depuse în ordinea de mai jos, 
ele au fost completate astfel:

Lista nr. 1 a partiudlui naţio
nal liberal: A. Allmăniştianu. I. 
A. Tomescu, Ilie Popescu, C. 
Stavarache; Lista nr. 2 a parti
dului muncii: M. Lungu, I. Bu- 
rea. M. Sârbu, F. Călinescu; 
Lista nr. 3 a partidului ţărănesc 
radical: N. Protopopescu, I.
Puşcariu, S. Păunescu, Victor 
Popescu; Lista nr. 4 a partidu
lui uniunea agrară: M. Comă- 
neanu, N. Iliescu Pereth, M. 
Rădulescu, A. Firică; Lista nr. 
5 a partidului naţional ţără
nesc: D. Căpăţâneanu, M. I- 
lincă, I. Ionescu. M. Ionescu 
Berbecaru; Lista nr. 6 a parti
dului G. Brătianu: C. Ionescu 
Olt, I. Bellu, P. Văitoianu, I. 
Manolescu; Lista nr. 7 a parti
dului naţional agrar: T. Deîea- 
nu, Z. Voiculescu, dr. Soreanu, 
C. Nicola; Lista nr. 8 a parti
dului averescan: dr. G. Kitzu- 
lescu, S. Zăgănescu, Th. Po
pescu. Dionisie Popescu; Lista 
nr. 9 a partidului ţărănesc dr. 
Lupu: V. Manolescu, A. Geor- 
gescu, I. Lămbescu, A. Po
pescu; Lista nr. IO a partidului 
Garda de fier: S. Marinescu, I. 
Prundeanu, N. Popescu, F. Ma
tei; Lista nr. 11 a partidului 
Blocul cetăţenesc: col. D. Ră
dulescu, D. Băltăreţu, A. Tănă- 
sescu, M. Alexandrescu.

In judeţul nostru, campania 
electorală decurge în linişte. 
Până acum nu s’a petrecut nici 
un incident politic. Toate gru
pările politice îşi fac propa
ganda liber.

IAŞI
Partidul naţional ţărănesc a 

decis să susţină candidatura 
d-lui prof. I. Tânăsescu, deca
nul faoult. de medicină, la ale
gerile de senator al universi
tăţii ieşane.

D. prof. loan Botez, decanul 
facultăţii de litere din Iaşi, şi-a 
pus candidatura pe lista gu
vernului la alegerile pentru Se
nat.

Guvernamentalii au completat 
lista definitivă de candidaţi, 
după cum urmează:

Pentru Cameră: V. Iamandi, 
Osvald Racoviţă, Iancu Zipa, 
Ed. Lăzărescu, Vasiliu Voina, 
Laurenţiu Pilat, Em. Ceicovschi, 
şi preot Niculcea.

Pentru Senat: Mircea Bădă- 
reu şi Justin Adace.

Pentru cons. jud. d. Emü 
Diaconescu.

DELA CONSILIUL DE RĂZBOI. 
— La consiliul de război al cor-
Eului VII armată Sibiu, schiim- 

ându-se plenul de judecată, 
noii judecători au depus jură
mânt în şedinţa publică.

Noul consiliu de judecată este 
compus din: d. colonel Gheor- 
ghiu D-tru comandantul brigăzii 
18 infanterie, preşedinte; maio
rii Chirovici Vladimir, Popp Ti
tus, căpitanii GkeorghLu Ale
xandru şi Şerbănescu Vasile ju
decători.

A mai depus jurământul şi d. 
căpitan Ştefu Octavian, nou nu
mit în funcţiunea de comisar re 
gal pe lângă acelaşi consiliu.

La solemnitatea depunerii ju
rământului au luat parte toţi o- 
fiperii magistraţi de pe lângă 
consiliul de război al corpului 
Vil armată, în frunte cu d. prim 
comisar regal, colonel Carapan- 
cea Titus, şeful parchetului mi
litar, care a ocupat fotoliul mi
nisterului public având de gre
fier pe d. Georgescu Alexan
dru

După depunerea jurământului 
consiliul a procedat la judeca
rea proceselor sorocite, pronun
ţând următoarele sentinţe:

1) Soldat Toţii Ştefan, comp. 
7-a sanitară, condamnat la doi 
ani închisoare şi 200 lei despă- 
gumiri către stat, pentru dezer
tare în străinătate şi risipire de 
efecte militare.

2) Soldat Răsvan MUiai, reg. 50 
art., condamnat la un au închi
soare şi 100 led despăgubiri că
tre «tal, pentru dezertare şi ri
sipire de efecte militare.

3) Soldat Enef Dumitru Anton, 
condamnat la 6 luni închisoare 
şl 200 lei despăgubiri către stat

4)Locot. rez. Dorr Albert, reg. 
13 infanterie, condamnat în lip
să la două luni închisoare şi 500 
lei despăgubiri către stat pentru 
infracţiuni la regulile pentru 
pregătirea mobilizării.

5) Soldat Neamţu Ştefan, reg. 
4 grăniceri, cond. la un an în
chisoare şi 100 lei despăgubiri 
către stat, pentru dezertare re
petată şi zălogire de efecte mi
litare,

6) Spahiu Alex., reg. 18 inf. 
condamnat la 3 ani închisoare şi 
100 lei despăgubiri către stat, îl 
mai condamnă şi la interdicţie 
pe timp de 6 ani, pentru furt 
prin escaladare şi efracţie.

7) Mihăilă Petre, plot trp. C. 
VII A, cond. două luni închi
soare şi 100 lei despăgubiri către 
stat, pentru insulta superiorului.

8) Prizenschi CaTol, şcoala ap. 
a artileriei cond. la două luni 
închisoare şi 100 lei despăgubiri 
către stat, pentru insulta supe
riorului,

9) Soldat Giuţea L Ştefan, reg. 
18 inf. cond. la 3 ani închisoare 
şi 100 Iei despăgubiri către «tat, 
pentru furt..

10) Soldat Dobândă Dionisie, 
legiunea jand. Sibiu, cond. 3 luni 
închisoare şi 200 lei despăgubiri 
către stat, pentru insulta supe
riorului,

11) Zudor Ştefan, condamnat 
la 15 zile închisoare şi 100 lei 
despăgubiri către stat, pentru 
infracţiuni Ia regulile pentru 
pregătirea mobilizării

12) Soldat Znaida Gheorghe,
comp. 7-a sanitară, condamnat lescu.

la 6 luni închisoare şi 100 lei des
păgubiri către stat, ca agent 
provocator la insubordonanţă

13) Frun. Muga N. Gheorghe, 
reg. 35 eirt. cond. 15 zile închi
soare şi 200 lei despăgubiri că
tre stat, pentru insulta superio
rului.

14) Plot. major Resteanu Stan. 
reg. ló călăraşi, condamnat la 
o lună închisoare şi 50 lei a- 
mendă şi 200 lei cheltueli de ju
decată către stat, pentru abuz 
de încredere şi necredinţă în 
serviciu.

ACCIDENT MORTAL. — In 
ziua de 28 Noembrie, lucrătorii 
Iosif Gioca de 40 ani din comuna 
Dealul Geoagiului (Alba) şi A- 
chim Macaveiu din Pănar, ambii 
lucrători la societatea de exploa
tare Merssing şi Lessel din Si
biu, tăind tulpina unui fag gros 
de 0,60 cm. cu un ferestrău pc 
coasta muntelui Tomnatic, tulpi
na a alunecat pe coastă în jos 
apucând pe Iosif Cristea, pe care 
l-a trântit la pământ. După 
vre-o câteva minute acesta a în
cetat din viaţă.

BĂTAIE. — In noaptea, de » 
Noembrie a. c., s’a iscat o bătaie 
între plotouierul Valeria Roşea 
şi Nicolae Letea. De pe urma a- 
cestei bătăi ambii s’au ales cu 
leziuni grave.

CONFERINŢA. — Duminică, 
a conferenţiat, în saia prefectu- 

I rii d. Iuliu Moldoranu, preşedin.. 
tele „Astrei“, despre „Biopoliii- 
ca .

Conferinţa a făcut parte din 
ciclul aranjat de despărţământul 
Sibiu al „Astrei“.

APROVIZIONAREA CU PO
RUMB. — Prefectura judeţului 
Sibiu a hotărît să aprovizioneze 
cu porumb îndestulător popu
laţia lipsită dela sate. Se ştie 
că, din cauza vremei excepţio
nale din acest an, recolte po
rumbului a fost foarte slabă, 
fapt, care a îndemnat pe d. pre
fect N. Regman să vină în aju
torul sătenilor greu încercaţi, 
distribuindu-le, deocamdată, de 
familie câte 15 baniţe porumb, 
adus din alte părţi ale ţării.

CULTURALE. — Duminică, în 
cadrele „Astrei“, a vorbit la Să- 
lişte, d. director pensionar Du
mitru Lăpădat. Subiectul, cu 
caracter religios, l-a desvoltat 
într’o formă foarte potrivită, în 
legătură cu desfrâul şi desordi- 
nea crescândă în viaţa socială. 
Conferinţa a fost încadrată de 
cântece executate de corul şcoa- 
lei primare sub conducerea d-lui 
învăţător Sava.

ŞCOLARE. — Directorul Oţe
tea dela şcoala superioară de 
comerţ din Sălişte, numit în 
mod abuziv de fostul regim, a 
fost înlăturat, înlocuindu-se cu 
fostul director N. Borcea, a că
rui activitate pentru prestigiul 
şcoalei şi progresul sănătos al 
educaţiei elevilor a lăsat urme 
frumoase.

CONFERINŢA. — In cadrele 
asociaţiei „Astra“, despărţămân
tul Sibiu, a conferenţiat, în 
ziua de Vineri, 1 Dec., in sala 
prefecturii, părintele protopop 
Agârbiceanu, despre: „însem
nătatea zilei de 1 Decembrie“.

DELA PRIMĂRIE. — Comisia 
interimară a municipiului nos
tru a dat delegaţie de vice-pre- 
şedinte d-lui prof. Gh. Nico-

CLUJ

ORAŞTIE
INSTITUIREA COMISIEI IN

TERIMARE COMUNALE. — In 
urma disolvării consiliului co
munal prin decizia prefecturel 
judeţului Hunedoara, pentru 
faptul că membrii lui s’au de
dat la manifestaţiuni cu carac
ter politic, d. dr. George Drá
gán, directorul prefecture! Hu
nedoara, a instituit astfel noua 
comisie interimară : dr. Izidor 
Radu, preşedinte; Simion Căr- 
pinişanu, Gheorghe Silian, dr. 
Aug. Martini şi Andrei Faragó.

După depunerea jurământu
lui în faţa d-lui delegat al pre
fecture!, urmând a se face pre
darea serviciilor, fostul pri
mar Gh. Voişan a refuzat pre
darea reglementară, motivând 
că actul de dizolvare nu este 
făcut de organele în drept.

In urma acestora, s‘a procedat 
la cele legale, în prezenţa şe
fului poliţiei locale, după ce 
fostul primar a refuzat şi pre
darea cheilor dela sertarele 
primarului şi a inventarului co
munei.

După masă noua conducere a 
ţinut o şedinţă în asistenţa se
cretarului, şeful serviciului, dr. 
Eugenlu Munteanu, la care s’au 
făcut împărţirea agendelor fie
cărui membru şi s’a luat dis
poziţii pentru organizarea şi 
reglementarea serviciilor în sub
ordine, şi in mod urgent s’au 
desemnat măsurile necesare la 
controlul încasărilor taxelor co
munale la târgul de ţară apro
piat, unde sunt semnalate ne
reguli

D. preşedinte dr. Izidor Radu 
a ţinut cu acest prilej funcţio
narilor o cuvântare în care a

schiţat programul de muncă 
conceput în baza orientărilor de 
economie şi patriotism, cari 
stau la baza partidului liberal, 
pentru refacerea ţării şi a tu
turor insbituţirmilor ei. îndeam
nă, în consecinţă pe funcţio
nari la muncă corectă şi sin
ceră.

In numele funcţionarilor, a 
vorbit d. dr. Eugeniu Muntea
nu, şeful serviciului primăriei, 
care a promis concursul func
ţionarilor.

D. preşedinte dr. Radu a ţi
nut să asigure pe funcţio
nari că situaţia nu li se va în
răutăţi de noul guvern, ci se va 
căuta chiar o ameliorare in ca
drul posibilităţilor.

MILITARE. — Locot. C-tin 
Machedon, întorcându-se din 
raidul său, a sosit în localitate, 
Sâmbătă seara, fiind întâmpi
nat de colegii săi în frunte cu 
d. maior Bacu, la intrarea pe 
hotarul oraşului şi condus la 
cazarma reg. „Decebal“, unde 
a fost găzduit. A doua zi a ple
cat spre Sebeş.

— Duminică au depus jură
mântul nouii teterişti. Cu acest 
prilej, preoţii au ţinut câte o 
rugăciune, confesorul militar 
Zah. Stanciu o slujbă şi fru.- 
moasă predică, iar d. colonel- 
comandant Nie. Rădulescu o 
patriotică cuvântare nouilor 
ostaşi. La serbare au participat 
şi câţiva intelectuali, în frunte 
cu d. dr. Izidor Radu, preş. co
misiei interimare, dr. Eug. Mun
teanu,dr. Solomon, Popi,P. Cim- 
poneriu şi d-na prof. Stanciu 
cu d-şoara, etc.

SATU- LUNG
DOUA INDRASNEŢE SPAR

GERI. — Duminică s’au făcut 
două spargeri ce au fost comise 
de aeeaşi indivizi. O spargere 
s’a făcut la primăria Ccrnatu, iar 
cealaltă la biserica veche din 
Turcheş.

La primărie spărgătorii uu pă
truns în cabinetul notarului din 
Cernatu unde se afla o cassă de j 
bani. Ei au încercat să o spargă, 
dair sforţările lor au fost zadar
nice căci nu au reuşit.

Alăturea într‘o cameră vecină 
se afla cassieria. însă spărgătorii 
nu au pătruns acj că le-au fost 
teamă căci casieria este continuu 
luminată şi se află chiar în pia
ţă unde circulaţia este mare

De remarcat că gardienii co
munali cari fac de pază, nu au 1 
văzut nimic. Iată cât de bine és- j 
te păzit avutul comunei; ce să

mai zicem de al locuitorilor.
De aci spărgătorii au trecut la 

biserica veche din Turcheş, unde 
deasemenea au încercat să spar 
gă cassa de bani, dar nu au reu
şit.

Pirobabil că nu aveau instru. 
menteie necesare. De aci au luai 
numai câţiva lei.

Pe ambele casse de bani au 
rămas amprente digitale cu aju
torul cărora s‘a identificat au
torii. Eu sunt doi puşcăriaşi dela 
închisoarea centrală Braşov: Du. 
mitru Gristoloveanu şi Radu 
Mircea cari au ispăşit o pedeapsă 
de 1 an şi 6 luni tot pentru spar
geri..

Terminând pedeapsa ci au voit 
să-şi facă bani de drum. Ei sunt 
originali din Lacova de jos 
(Trei-Seaune).

SOLEMNITĂŢI DE 1 DE
CEMBRIE. — La serviciul di
vin dela catedrala difci Deva, 
au oficiat preoţii; Duma, praof. 
Chiffa şi prof. Haneş. A vor
bit pr. prof. Chiffa despre în
semnătatea zilei şi despre uilta- 
rea de sine a generaţiei de du- 
pă 1918, oare nu şi-a făcut pe 
deplin datoria.

La teatru s’a ţinut o serbare, 
în cadrele „Astrei“, unde a 
vorbit d. Ciiocan, prof., direc
torul liceului din Brad, argu
mentând perfect starea Româ
nilor din Ardeail dinainte de 
unire. In război au fost puşi în 
frunte „carne de tun“, ca nea
mul nostru să se prăpădească, 
în timp ce ungurii erau la 
partea sedentară. RomânijiJ 
n’aveau voe nici să vândă imo
bile, nici să cumpere, fără a- 
probarea ungurilor.

Acum caută să ne ia Ardea
lul. Al nostru e şi nu-1 vom da. 
Ungurilor cari trăesc cu noi şi 
ne subminează, le-a strigat, 
conferenţiatul: „să-şi facă ba
gajele şl să plece“ !

Şcoala primară de fete şi 
băeţi, liceul de băieţi şi gimna
ziul de fete s’au manifestat 
frumos cu mcnoloage, scenete, 
dansuri şi coruri.

O serbare s’a mai făcut şi la 
şcoala normală, unde a vorbit 
d. Păunescu, înv. la şcoala de 
aplicaţie.

UN ACT DE DREPTATE. — 
D. I. Răşcanu, profesor, a fost 
reintegrat director al şcoaiei 
de arte şi meserii din Deva, 
post pe care l-a deţinut, timp 
de zece ani.

SIGHET
EDILITARE. — Se pare că 

s’a început o refacere edilitară 
a oraşului nostru. Dovadă înce
perea reparării asfaltului străzii 
din faţa PalatuiM Cultural.

CONFERINŢA. — D. maior 
Deak-Dragomireşti a ţinut in 
palatul Cultural o interesantă 
conferinţă privitor la apărarea 
contra atacurilor cu gaze. Au 
luat parte şcolile, toţi ofiţerii 
şi majoritatea intelectualilor.

UN MEMORIU AL ÎNVĂŢĂ
TORILOR.—întruniţi în cercuri 
culturale, în fiecare săptămâ
nă, învăţătorii din Maramureş 
se străduesc să îmbunătăţeas
că starea învăţământului care 
lasă foarte mult de dorit, în a- 
cest judeţ. Intr’unul din cercu
rile culturale ţinute recent, s’a 
redactat un memoriu, în care se 
arată deplorabila stare a învă
ţământului.

Memoriul subliniază avanta
jele obţinute de şcolile minori
tare în detrimentul celor ro
mâneşti, dând exemple de în
văţători minoritari detaşaţi! de 
la sate la oraşe.

SERATA. — In seara de 2 
Decembrie, batalionul 9 V. M. a 
dat la Cercul militar local, un 
ceai dansant, deschizând ciclul 
de petreceri intime, ce se orga. 
nizeză în flecare an în saloa
nele Cercului militar.

Salonfia
ACCIDENT MORTAL. — Lo

cuitorul loan Păcală, din Cău- 
aşd (Bihor) venind într’o tră
sură mică, a căzut pe şoseaua 
naţională Oradiea-Arad, lângă 
km. 107, lovindu-se grav La cap, 
în urma cărei lovituri a încetat 
din viaţă.

Satu H are
SITUAŢIA ŞOMERILOR. — 

Anul aceste numărul şomerilor 
din acest oraş a scăzut simţi
tor.

Ameliorarea situaţiei acestor 
oameni fără lucru se datoreşte 
fabricilor din Satu-Mare, în 
special fabricei de vagoane „U- 
nio“, care a angajat un mare 
număr de şomeri.

Anul trecut, numărul şomeri
lor a fost oel mai mare. Au fost 
ajutorate in total 4201 persoa
ne. Anul aceste, abia a ajuns 
cifra de 1953 persoane, cu să
raci cu tot.

Pentru ajutorarea acestora, 
s‘a stabilit suma de 280 mii lei. 
S’a comandat 1600 m. cubi lem
ne de foc şi 25 mii kg. făină. 
Sumele necesare se încasează 
din vinderea timbrelor die şo
meri, 1% din venituri şi 5—10 
lei lunar, din lefurile funcţio
narilor din oraş.

MEGIDIA
CONSTITUIREA ORGANIZA-

ţ iu n u  „tineretul  na-
ŢIONAL-LIBERAL“, — Dumi
nică, 3 Decembrie ora 10 jum. 
dim., în sala clubului liberal, 
tineretul medgidian în număr 
de peste 100, şl-a cerut înro
larea în rândurile partidului 
naţional liberal.

D. Aurel Oancea, preşedinte
le sectorului, a deschis şedinţa, 
arătându-şi mulţumirea pe ca 
re o simte când vede în jurul 
său tineretul.

D. Gh. A. Ţangaride, secre
tarul organziaţiei, propune ca 
preşedinte al „Tineretului“ tot 
pe d. Aurel Oancea.

In unanimitate d-sa este 
proclamat ales.

Propune apoi ca vice preşe
dinte pe d. Mircea Dragomi- 
rescu, profesor, care este de 
asemenea ales.

Al doilea vice preşedinte e a- 
les d. Nicolae Dumltoescu, 
funcţionar.

Secretar general a fost ales 
d. Gheorghe D. Chiraxola, iar 
cenzori d-nii: Gheorghe Go
lea Ţangaride. loan şi Sandu 
Vlad.

După alegerea comitetului, 
d. Păun Drăgănescu, fost sub- j 
revizor, azi pensionar, dând 
sfaturi tineretului asupra felu- | 
lui cum trebue să-şi înţeleagă 
chemarea.

Şedinţa a fost apoi închisă ' 
de d. Aurel Oancea, care a fă- 
cut tinerilor diverse recoman- | 
dări.

S’au expediat două telegra- | 
me : una d-lui I. G. Duca, pre- j 
şedinţele consiliului de minis- i 
tri şi alta d-lui. Vasile Sassu, ! 
Constanţa. I

ţin, cuprinde comunele : Şoimenîf 
j Aşchileul-Mare şi mic, Cristosel, 

Făureni, Fodora, Vultureni şi Sa- 
tu-Lung.

Secţia XIV, cu sediul în Nădaşel, 
cuprinde comunele : Mera, Viştea, 
Şardu, Baciu, Luceag, Turea, 
Sâmpaul, Gârbău, Lumurducu» 
Mihăeşti, Topa Mică şi Beriridu.

Secţia XV, cu sediul în Aghireş, 
cuprinde comunele : Băgara, Ma- 
cău, Dorolţu, Comeştl, Leghia* 
Iuncu, Dâncu, Axghişu şi Ticu.

Secţia XVI, cu sediul în Răcă- 
tău, cuprinde comunele : Some
şul Rece, Măguri, Marişel, Mun
tele Rece şi Someşul Cald.

Secţia XVII, cu sediul în Gilău, 
cuprinde comunele: Floreşti, L&- 
puşeşti, Dăgăul Mic şi Mare, A- 
gârbici-u, Straja, Pănlceni, Căpu
şul Mare şi Mic şi Dumbrava, 

Secţia XVIII, cu sediul în Că- 
lata, cuprinde comunele: Căţele, 
Buteni, Bălceştl, Ciuleni, Bociu, 
Mârgău, Răchiţele, Călata, Serind 
şi Frăsinet.

Secţia XIX, cu sediul în Mână- 
stireni, cuprinde comunele: Hor- 
lacea, Rişca, Mânăsturul Româ
nesc, Dretea, Ardeova, Brlca, Dea
lul Mare, F indu şi Văleni.

Secţia XX, cu sediul în Negre- 
ni, cuprinzând comunele : Ciucea, 
Lunca Vişagului, Vânători, Bucea, 
Poieni, Valea Drăganului, Balaga 
şi Tranisiu.

Secţia XXI, cu sediul în Huedin, 
cuprinde comunele : Domoşu, Fű
dül de jos, de sus şi de mijloc, Te- 
ţisul, Bicalatul, Sâncraiul, Zam, 
Alunişul. Visagul şi Rogajelul.

Secţia XXII, cu sediul in Hue
din, cuprinde comunele : Nearşo- 
va. Saula, Sfăraşu, Jefoucu, Nadă- 
şul, Stana, Isvorul Crişului, Brăi- 
şorul şi Morlaca.

Secţia XXIII, cu sediul în Vil- 
şoara, cuprinde comunele : Vlaha, 
Sălicea, Vlălşoara, Săvădisla, Fi- 
mişel, Luna de Sus, Stolna, Ciu
rda şi Tăuţi.
DISTRIBUIREA CĂRŢILOR DE 

ALEGATOR. — La biroul d-lui. 
primpreşedinte al tribunalului din 
localitate se vor distribui cărţile 
de alegători pentru următoarele 
categorii de alegători: consilierii 
judeţeni domiciliaţi în C lu j; ale
gătorii Camerei de comerţ, atât 
secţia comercială cât şi cea indus
trială, domiciliaţi în judeţul şi 
oraşul Cluj ; alegătorii Camerei de 
agricultură, domiciliaţi în Cluj şi 
toate categoriile de alegători, în 
ultimele cinci zile de distribuire, 
adică după data de 21 Decembrie. 
La judecătoriile rurale, vor primi 
cărţile de alegători, următoarele 
categorii: consilierii comunali şi 
consilierii judeţeni domiciliaţi în 
provincie ; alegătorii Camerei de 
agricultură domiciliaţi în. provin
cie. Alegătorii Camerei de comerţ, 
da micii laţi în provincie şi alegă
torii Camerei de muncă, vor primi 
cărţile de alegători la primul pre
şedinte al tribunalului, locului lor 
de domiciliere. Neridicarea cărţi
lor de alegător pentru colegiile 
profesionale sau nevotarea, se pe
depseşte cu amendă până la zece 
mii. In cursul săptămânii viitoare, 
la judecătoria urbană din locali
tate va începe distribuirea cărţilor 
de alegător pentru Cameră şi Se
nat.

SOLDAŢI CONDAMNAŢI—Marţi
dimineaţa, în faţa consiliului de 
război al corpului VI armată, s’a 
judecat procesul soldaţilor Vasile 
Lazarovici şi Gheorghe Draftea 
din reg. 83 inf., acuzaţi de furt de 
efecte militare. Consiliul i-a con
damnat în lipsă la trei ani închi
soare.

ACHITAT. — In faţa consiliu
lui de război al corpului VI arma
tă s’a judecat procesul plutonieru
lui major Vasile Bocoş din reg. 83 
inf., acuzat că pe când era la con
ducerea magaziei companiei VIII, 
a sustras din magazie diferite e- 
fecte militare, pe cari le-a vândut 
unor factori poştali.. La dezbateri 
acuzatul a negat spunând că so
ţia sa a vândut efectele militare. 
Au fost ascultaţi douăzeci de 
martori cari au depus favorabil 
pentru acuzat. Comisarul regal a 
cerut pedepsirea acuzatului. Con
siliul deliberând, a decis facerea 
unui nou proces verbal. 
CONDAMNATA PENTRU FURT. 

— Marţi înainte de amiază, în 
faţa secţiei IV a trib. s’a judecat 
procesul hoaţei Aurelia Libenen, 
acuzată că astăvară a săvârşit pe
ste 20 de spargeri la diferiţi co
mercianţi din localitate şi la baia 
de vară. Tribunalul a condam
nat-o la şapte luni închisovs.

DELA PRIMĂRIE. — O comi
sie, compusă din d. prof. Negru 
din partea primăriei, un delegat 
al Camerei de muncă, un delegat 
al patronilor şl altul din partea 
muncitorilor, studiază modalităţile 
de ajutorare a şomerilor pentru 
cari primăria are prevăzut în bu
get două milioane lei.

ARESTAT. — Poliţia din loca
litate, a arestat pe Lăzăruţ Ror.cn- 
feld, care acum câteva zile a înşe
lat mai mulţi tineri din localitate, 
dela cari a luat diferite sume de 
bani, în schimbul promisiunii de 
a le face rost de servicii. Aresta
tul a mai fost condamnat la 4 ani 
închisoare, pentru înşelăciune 

PROCES AMANAT. — Marţi 
înainte de amiază, au continuat 
dezbaterile procesului Iul 2ioltau 
Kovács, acuzat de excrocherie. 
Procurorul a cerut pedepsirea a- 
cuzatului. Pronunţarea sentinţei a 
fost amânată la 11 Decembrie.

ÎNAINTAT PARCHETULUI. — 
Marţi dimineaţa a fost înaintat, 
parchetului Valeriu Şamoilă din 
Haţeg, acuzat că este amestecat 
in banda falsificatorilor de mo
nede din Haţeg, arestată acum 
câteva luni.

CONDAMNAŢI PENTRU DE. i ' 
ZERTARE. — Luni înainte de : 
amiază, în faţa consiliului  ̂ de 
război al corpului VI armată, s’a 
judecat procesul fruntaşului Ni- 
culae Moldovan dela depozitul 
de muniţii Dej, acuzat că acuţn 
câteva luni a dezertat în străi
nătate. Consiliul l-a condamnat 
la trei luni închisoare. _

— Consiliul de război al cor
pului VI armată a condamnat la 
un an închisoare pe soldatul E- 
meric Fazakaş din reg. 11 călă
raşi, pentrucă a dezertat în 
Ungaria.

DELA JUDECĂTORIE. — 
Luni dimineaţa în faţa judecă
toriei de ocol, s’a judecat proce
sul lui Alexandru Kiliu, acuzat 
că acum câteva săptămâni după 
ce a chefuit împreună cu Mar
tin şi Mihai Kiliu, s’au luat la 
bătaie, acuzatul rănind cu un 
cujit pe Mihai Kiliu.

judecătoria a condamnat pe a- 
cuzat la 1000 lei amendă prin- 

! cipală, 500 lei amendă secunda, 
ră şi plata eheltuelilox de iude- 
cată.

CONDAMNAT PENTRU IN
SULTA. — Luni înainte de axnia. 
ză, în faţa judecătoriei de ocol 
s‘a judecat procesul lui Florian 
Ciorbă, acuzat de insultarea lui 
Dumitru Irimie. Judecătoria l-a 

I condamnat la 5000 lei amendă şi 
plata sumei de 1200 lei cheltueli 
de judecată.

SUSTRAGERE DE CAUŢIU
NE. — In faţa secţiei II a Curţii 
de apel, s‘a judecat apelul lui 
Martin Buzogány, fostul proprie, 
tar al hotelului New-York, acu
zat de sustragerea sumei de 150 
mii lei, cauţiunea chelnerului 
Laslo Ungar ce se afla în servi
ciul său. Tribunalul l-a condam
nat la o lună închisoare. Curtea 
a amânat pronunţarea sentinţei.

ACCIDENTE DE AUTOMO
BIL, — Pe când autobuzul nr. 13 
din Cluj venea cu viteză pe ca
lea Moţilor, voind să ocolească 
pe un ţăran, a făcut un viraj 
greşit, răsturnânidu-se.

Răniri de persoane n‘au fost. 
Autobuzul a suferit mici avarii.

— Luni dimineaţa, un auto
buz al societăţii „Rapid“ vrând 
6ă ocolească o femeie bătrână, 
în piaţa Mihai Viteazul, maşina 
a patinat lovind u-se de un stâlp.

ÎNAINTAT PARCHETULUI.— 
Luni dimineaţa, a fost înaintat 
parchetului Marian Gavrilă, zis 
Bumbu, pentru mai multe fur
turi săvârşite pe ]a diferiţi co
mercianţi din localitate.

BATAIE. — Ion Pop şi Vasile 
Sălicean, după ce au chefuit în- 
tr’o cârciumă de pe str. Dâmbu
lui, s‘au luat la ceartă şi apoi la 
bătaie, Vasile Săliceanu alegân. 
du-se eu răni grave.

SECŢIILE DE VOTARE. —Tri
bunalul din looalitaţe a fixat pen
tru alegerile dela Cameră, urmă
toarele see'iuni de votare :

Secţia L cu sediul în Hida, cu
prinde următoarele comune : Hi
da, Drag. Adalina, Ungruţiu, Vol- 
vodeni, Strâmba, Sâmpetru Al- 
maşului, Trestia, Sărata şi Cătă
lina.

Secţia n, cu sediul în Zimboru, 
cuprinde comunele : Mierţa, Mi- 
hanl, Dolu, Sântămăria, Lutoru, 
Ruginoasa, Staboru, Bereea, Cu- 
bleşu, Sâncraiul Almaşului şi 
Chendremal.

Secţia III, cu sediul în Almaş, 
cuprinde comunele : Cuzăplac,
Ţăudu, Tămaşa, Cuţisu, Mestea
cănul, Almaşu, Petrindl, Petrin- 
zel, Babin şl Gălăşemi.

Secţia IV, cu sediul în Sânmi- 
haiul de Câmpie, cuprinzând co
munele : Fântâni'a, Zoreni, Silva- 
şul de Câmpiie, Vişina, Miceştii, 
Dâmbu. Sâmpetru şi Budeşti.

Secţia V, cu sediul în Sărmaş, 
cuprinde comunele: Balta, Mihe- 
şul de Câmpie, Răzoare, Sărmă- 
vel, Cămăraş, Ţagu, Tuşin, Târg 
şoru şi Năoiul.

Secţia VI, cu sediul în Mociu,
I cuprinde comunele : Cătina,

Geaca, Copru, Lacu, Feldioara, Le
gii. Petea, Palatca, Sâm Loleni, 
Băgaciu, Sava, Chesău, Mureşenii, 
şi Vişinelu.

Secţia VII, cu sediul în Luatu, 
cuprinde comunele : Frata, Ber- 
chesitu. Armenta, Boteni, Crişeni, 
Soporul de Câmpie şi Ghinişul.

Secţia VIII, cu sediul în Cojoc- 
na, cuprinde comunele : Corpa-
dea, Boju, Bărei, Vaida-Cămăraş, 
Căianu şi Gheorgheni.

Secţia IV. cu sediul în Apahida, j 
cuprinde comunele: Someseni. 1
Deşmir, Sânlcora, Feleacu, Jucul 
de sus, de mijloc şi de jos, Cara şi 
Pata.

Secţia X, cu sediul în Bonţida, 
cuprinde comunele : Doleăca, Lu
na de jos, Pâglişa, Coasta, Tău- 
şenii, Vişea, Gădâlui şi Răscruci.

Sec'ia XI, cu sediul in Chintani, 
cuprinde comunele : Coruşu, Po- j 
peşti, Măcicaşu, Denuşu, Vechea, 
Sânmartin, Feicerdeni şi Pădu- I reni.

Secţia XII, cu sediul Sn Borşa, 
cuprinde comunele : Bărdeştl, Giu- 
la, Chidea Ciumăfaia, Dârjă, Cub- j 
leşul Someşean, Pantieeu şi Câm
peneşti. VITT nil...

O R A D E A
„ASTRA“ ŞI ÎNFIINŢAREA 

ŞCOLILOR SUPERIOARE ŢĂ
RĂNEŞTI IN BIHOR. — Des
părţământul „Astra” din Bi
hor, a ţinut o şedinţă la Casa 
Naţională sub preşedinţia d-lui 
Iuliu Moldovan, prof. univ. din 
Cluj, preşedintele general al 
asociaţiei. S’a discutat înfiin
ţarea şcolilor superioare ţără
neşti în Bihor, propunere fă
cute de d. preşedinte Iuliu Mol
dovan.

Se pune apoi în discuţie 
chestiunea şoimilor şi mişcarea 
antirevizionistă, la care Astra 
se angajază cu toate mijloacele 
de ajutor. Contactul direct pe 
care-1 ia preşedintele general 
al „Astrei“ cu organizaţiile ju
deţene, îl înregistrăm cu bucu
rie.

CONFERINŢA. — D. P. Ser- 
gescu, prof. la universitatea 
din Cluj şi conferenţiar la mai 
multe universităţi din străină
tate, a ţinut o foarte intere
santă conferinţă în sala festivă 
a primăriei. D-sa a tratat su
biectul: „Românii în matema
tica universală“, făcând bilanţ 
asupra contribuţiei geniului 
românesc la literatura univer
sală a matematicilor.

INTERNAREA UNOR FEMEI 
NEBUNE. — Agenţii poliţiei au 
condus la poliţie pe două femei 
nebune şi pe un ţăran suferind 
de boală mintală, pe cari i-a 
găsit făcând gălăgie în mijlo
cul străzii. Fiind vizitate de 
medicul oficial, acesta a dispus 
internarea lor în spitalul de a- 
lienaţi din Oradea.

ACCIDENT MORTAL. —Pos
tul de jandarmi din Remetea 
(Bihor) a comunicat parche
tului Bihor, că în apropierea 
comunei câţiva muncitori au 
găsit cadavrul lui Rudolf Kras- 
sovac, în vârstă de 20 ani. Me
dicul de circumscripţie a sta
bilit că tânărul muncitor a 
fost victima unui accident, pe 
când tăia lemne în pădure. 
Parchetul a autorizat înmor
mântarea.

ELIBERAREA UNUI DEŢI
NUT — Parchetul a pus în 
libertate pe Marton Rotenberg, 
care a escrocat firma Leitner 
acum câteva luni. Eliberarea a 
fost făcută contra unei garan
ţii de 20 mii lei.

-xox-
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italia fată de Soc. Naţiunilor
mm Hotărârea M arelui consiliu fascist

Rama, 5 (R adio-C en
tr a l) . —  M arele sfa t fa s
c ist a decis în şedinţa sa  
astă  noapte, după o lun
că  desbatere asupra ati- 
tudinai Italiei faţă de Soc. 
Naţiunilor, că rămânerea 
Italiei in Soc. Naţiunilor 
să depindă de o radicală 
reformă a Soc. Naţiuni
lor.

A ceastă reformă tre

bue să fie  rezoivată în 
scurt timp şi să se refere 
ia constituirea, proce
dura şi misiunea Soc. 
Naţiunilor.

•
Marele sfa t fa sc ist a 

mai decis să plătească  
Statelor-Unite, în comp- 
tul rate! datoriilor de răz
boi, rata ce  scade la 
15  Decembrie, suma de 
1 .0 0 0 .0 0 0  dolari.

Ger in Peninsula Balcanică
32 GRADE IN BULGARIA

Sofia, 5 (Rador). — In 
lealii Bulgaria bântuie nn 
\n l de frig exceptional de 
puternic.

In Gornn Orcovifn, tem
peratura minimă înregis
trată, a Tost de 32 grade 
sti bt zero.

Nămc|ii ahondenfi împie
decă circulaţia pe caile fe
rate, cauzând trenurilor în
târzieri mari.

Din cnnza furtunilor vio
lente care bântuie marea 
Neagră, nnvigafia în portul 
Burgas a fost complet sus
pendată în ultimele două 
zile.

VICTIME LA BUDAPESTA

Budapesta, 5 (Rador). — Fri
gul a făcut eri trei victime în 
capitala Ungariei, unde tempe
ratura a scăzut până la 14 gra
de sub zero. In alte regiuni ale 
Ungariei temperatura minimă a 
fost de minus 22 grade.

Vânătoarea regală
Vânătoarea regală din Banat 

se face in condltiunl bune. 
Prima zl, vânătoarea s'a des
făşurat tn pădurea Plschia de 
pe domeniul Coroanei, Iar apoi 
a urmat la Casa Verde şi Bi- 
stra. Până acum s’au vânat 300 
de epuri, 100 de fasanl, 5 vulpi, 
10 sitari şi un mare număr de 
păsări răpitoare.

Voevodul Mihat a împuşcat 
!a Casa Verde, Intr’o singură 
bătae, două vulpi.

Eri, vânătoarea a continuat 
ia Socodor.

Pe lângă persoanele cari au 
însoţit pe Suveran la vânătoa
rea dela Casa Verde şl anume 
d-nii: Mocsony, maestrul de 
vânătoare ăl palatului, general 
Baliff, administratorul dome

niilor Coroanei, general Ilasle- 
, viei mareşalul palatului, gene
ral Gârleşteanu, Poklewsky Co- 
ziel fostul ministru al Rusiei, 
Clpăianu, ministrul agriculturii, 
O. Plaglno, Săulesou directorul 
general al vânătoarei din mi
nisterul domeniilor, dr. leró
nom Stoichlţa, Gatoschl, colo
nel Pâlângeanu, profesoral 
VoevoHulul, dr. Blanu, subdi
rector general al siguranţei, 
Costescu, inspector general, ma
iorul Bălănescu, căpitanul Pe- 
trovici, Iuliu şi Leopold Wei- 

I biskl, au mai fost invitaţi pen
tru vânătoarea din pădurea 
Socodor, d-nil prof. D. Manole- 

I seu Şt, Galllac. I. MLcescu, Al. 
! Nasta, I. Boambă, dr. I. Bejan, 
A. Dunna şi prof. Meţian.

C o n f l i c t u l
dintre înaltul comisar al Ligii Naţi

unilor şi senat ul din Danzing
Dánéig. 6 (Rador). — Conflic

tul dintre înaltul comisar aj 
Societăţii Naţiunilor şi senatul 
oraşului Liber este considerat 
închis prin declaraţia Senatu
lui, oare constată că textul dis
cursului rostit de d. Greise, 
vice-preşedintele senatului, la 
începutul lunii Noembrie şi 
care a dat naştere la bănuiala 
că oratorul ar fi manifestat 
sentimente naţlonal-socialiste, 
a fost reprodus inexact de zia

rul „Danziger Neueste Nach
richtein“.

Senatul înţelege să rămână 
pe viitor pe terenul dreptului 
obiectiv. El va face să se pu
blice în ziarele din Danzig un 
text revăzut al discursului d-lui 
Greiser.

înaltul comisar a comunicat 
Societăţii Naţiunilor această pu
nere la punct a senatului, ru
gând secretaria‘ul general să 
informeze consiliul asupra re
zultatelor intervenţiei sale.

M em oriile m a reşa lu lu i fr a n c e z  M arm ont
—  0 călătorie în Transilvania in 1834 —

Revista „L’Europe centrale“
din Praga, (n-rul cu data 18 
Noembrie c.), publică un inte
resant articol sub titlul: „Că
lătoria lui Marmont în Ungaria : 
şi Transilvania“, semnat de d. 
Jean Humbert.

Marmont a fost unul din 
mareşalii lui Napoleon I şi a 
îndeplinit importante funcţiuni 
administrative. El a guvernat 
Dalmaţia. între ani 1806—1809 
şi provinciile ilyriene (iugo
slave), intre anii 1809—1811; 
iar, mai târziu, în 1834 a făcut
0 călătorie în Ungaria, Tran
silvania, în Rusia şi Turcia. In 
memori'le sale, găs'm observa- 
ţtani interesante asupra Româ
nilor din Transilvania, din 
pr'ncioate şi din Basarabia.

Sosind în Transilvania, Mar
mont, preocupat de probleme cu 
totul moderne t>e atunci.—oro- 
blema raselor şi a naţionalită- 
ţ'tor. — rămâne uimit de nu
mărul mare al Românilor, — 
locuitorii băştinaşi ai acestui 
ţ’ftvt frumos — şi cari, to'uşi, 
ésts aproape ignorat de admi
nistraţia ungară.

El scrie:
„Populaţia (Transilvaniei) e 

evaluată la aproape 2 milioane 
de S"fete. Tată cum se not 
renarttea aceste rase: 250 000
Unguri, un milion Români, 
cinei, până la sase sute de mii 
Germani, 150.000 Secul şi 100.000 
Armeni.

Separaţi pe religiuni. se 
pot socoti 180 090 de csatolta!, 
200.000 de greco-uniţi, 550.000 
reformaţi, calvinişti si luterani,
1 milion de greci schismatici...“

Despre Români. Marmont
spune ca „ei sunt cei mai vechi 
locuitori ai ţării, urmaşii co- 
]on'-t'ior romani stabiliţi de 
Trai an.

Ei înşişi se numesc Români 
şi limba lor este plină de cu
vinte latine, mai mult. sau mai 
puţin bine păstrate, care dove- 
d°sA cu siguranţă această ori
gină“.

VHtând şl pe Românii din 
principatele dunărene şi din 
Bara-ibia. acest călător fran
cez. care cunoştea bine proble
mele militare, sociale şi politice,

Ü L T I M Ä  O R A

istoria şi literatura, a rămas a- 
dânc impresionat de puterea de 
rezistenţă a Românilor, in mij
locul oceanului slav.

El face o observaţiune inte
resantă. Pe când valul slav a 
sfărâmat ultimele aşezări bi
zantine din Hiria şi din Ra- 
gusa şl colonia veche greco-ro- 
mună din aceste părţ, a fost 
repede străpunsă şl transfor
mată de năvălitori, în Transil. 
vania şi în ţările dela Dunăre, 
până la Nistru, Românii au 
opus o vie rezistenţă şi au reu
şit să-şi păstreze caracteristica 
lor etnică, limba, obiceiurile, 
tradiţiile şi credinţele lor stră
moşeşti.

Mareşalul Marmont consideră 
acest fenomen „singular“ şi se 
m'ră. cum aceşti la'ini au pu
tut, Înconjuraţi de atâtea po
poare de altă origină etnică, să 
trăiască, izolaţi, ca într’o oază, 
in mijlocul blocului slav şi fino- 
mongol, vreme de câteva secole.

Această forţă uimitoare de 
rezistenţă, care a permis Ro
mânilor să conserve spiritul lor 
latin şi să afirme romanitatea 
lor în epoca cea mai turbure 
din istoria Europei, a uimit a- 
tât de mult De mareşalul Mar
mont, in 1834. încât a putut să 
întrevadă de-atuncl închegarea 
unităţii naţionale şi politice a 
acestui popor.

Din datele statistice înregis
trate în memoriile mareşalului 
Marmont reese că Român i for- 

1 mau în 1834 maioritatea covâr
şitoare a pooulatiunll Transil
vaniei; iar Ungurii reprezentau 
aba un procent de 12.50% din 

! nonu'at’a tota'ă. Notăm, eăma- 
I reşaiul Marmont vorbeşte bine 
I de Unguri şi deci nu poate fi 

bănuit de oarttalitate. Iată 
încă o dovadă că în Transilva
nia elementul etnic maghiar a 
reorezint.at totdeauna o infimă 
m'noritate.

In aceeaş epo^ă, savanta' 
austriac, dr. Boué. cu nriletal 
călătoriei sale în Transilvania, 
în 183''. p. făcut ■’ce'eaş' consta
tări si observaţii, dar si-a ma- 
n’fpatat indignarea faţă de ner- 
seeuţiile ce le suferă Românii 
din partea Ungurilor.

#  Eri fiind sărbătoare (Sf. 
Nicolae) autorităţile şi bursa 
n’au lucrat. Şcolile n’au ţinut 
curra-i.

EH fiind onomastica A. S. 
R. Principelui Nicolae d. Duca, 
preşedintele consiliului de mi
niştri, a prezentat A. S. Regale 
la palatul Cotroceni felicitările 
guvernului.

Membrii guvernului s’au în
scris în registrul dela palatul 
Cotroceni.

#  Savantul argentinian prof. 
dr. Jósé Arce, fost preşedinte 
al Camerei argentin’ene, care 
a sosit Luni în Capitală, a fă
cut Marti, o vizită la ziarul nos
tru, unde s’a întreţinut cu d. 
SteHan Popescu, directorul zia- 
TUltii.

#  D. N. Tituleseu, m'nlstrul 
afacerilor străine, a prim't în 
cursul zii ©Wie Marţi pe mgr. Va
leri, nunţiu papal; d-nil Palai- 
ret, ministrul Angliei, Mansfield 
Owsley, ministrul Statelor-U- 
nite ale Americal, contele Schu- 
lemburg, ministrul Germaniei, 
de Nagy, însărcinat cu afaceri 
al Ungar ei.

In ziua de 8 c. se va des
chide la Stanislavov (Polonia).
0 conferinţă la care vor lua 
parte delegaţi ai c. f. r„ polo
neze, cehe şi ai serviciului ma
ritim român, pentru stabilirea 
unui trafic direct de pasageri 
între staţiile de cale ferată ale 
ţărilor respective şi între por
turile Levantu'ui ş Msd'teranei 
deservite de vapoarele S. M. R.

S. M. R. va fi reprezentat la 
această conferinţă de d. ing. Gr. 
Vasilescu.

#  D. R. Franasovici, minis
trul lucrărilor publice, a primit 
Marţi dimineaţă o delegaţie a 
pensionarilor C F.R. şi alta din 
partea cărăuş'lor pubîici expu- 
nându-i doleanţele acestor cor
puri.

A lucrat apoi cu d. ing. Eug. 
Ştefănescu, secretarul general 
al departamentului, cu d. ing.
1 Pituicscu, d'rectorul general 
al P. T. T. şi cu d. ing. I. Mi- 
halache, directorul general al 
drumurilor, care l-a informat 
asupra stadiulu1 în care se gă
sesc atât lucrările curente pri
vitoare la dramuri, cât şi ace
lea ce se execută in baza con
tractata! rut'er.

#  Marţi urma să se întru
nească ia ministerul de indus
trie, sub preşedinţia d-lui m - 
nistru Gh. Tătărăseu. reprezen
tanţii băncilor din Capitală şi 
provincie.

Nu s’a putut ţine şedinţă, 
întrucât, la intrun're, s’a pre
zentat un foarte mic număr de 
reprezentanţi.

S’a hotărît, ca viitoarea şe
dinţă să fie convocată pentru 
19 Ianuario.

Din străinătate
ţi Praga, 5 (Rador). — Ca

mera a aprobat bugetul statu
lui pe exerciţiul 1934, respin
gând toate amendamentele 
propuse.

#  Berlin, 5 (Rador). — Nu
mărul de astăzi al ziarului 
„Koelnische Zeitung“ a fost 
confiscat de poliţie.

Londra, 5 (Ullstein). — Nu
mărul şomer lor a scăzut in An
glia în luna Noembrie cu 18.736 
la 2 280.017 faţă de cifra din 
luna Octombrie.

Faţă de luna Noembrie a a- 
nului trecut, număru' şomer- 
lor a înregistrat o scădere de 
519-OCO.

#  Lausanne, 5 (Rador). —
Consiliul de administraţie al a- 
sociaţiei pentru refugiaţii din 
Germania, a ales preşedinte r~ 
lordul Cecil, reprezentantul An
gliei.

#  Natal, 6 (Rador), — Astă- 
noapte la ora 2 (ora meridia
nului Greenwich) soţii L nd- 
bergh şi-au luat sborul din 
Bathurst (Gambia) pentru a 
traversa Oceanul.

ţi Budapesta, 6 (Rador). — 
Deputatul Jaques Bleyer, con
ducătorul grupului germanilor 
care trăesc în Ungaria şi fost 
ministru al minor'tăţi’or naţio
nale, a murit aseară’ d n cauza 
une> afecţiuni a fierei. Defunc
tul era în vârstă de 59 ani.

ţi Paris 6 (Rador)_. Came
ra a ţinut astănoapte şedinjă 
până la ora 2. In cursul acestei 
şedinţe, proectul de lege rela
tiv la grâu a fost adoptat cu 
670 voturi contra 11.

#  Berlin, 6 (Radro). — Ml- 
nisterul de interne al Re’chu- 
lui a dat dispoziţii autorităţ i or 
competente să renunţe a mri 
identifica, în vederea amendă
rii, persoanele care s’au abţ> 
nut dela vot în alegerii^ dela 
12 Noembrie.

P r o b l e m a  d e z a r m ă r i i
—  Lucrările trebue să continue. —  Franţa rămâne 

pe poziţiile stabilite —
Paris. 6 (Rador). — Agenţia 

„Havas“ anunţă:
Dnpă convorbirile dintre d-nii 

Bonccur şi Henderson, se consfa- 
Jă lipsa romplofă dc femeii» a 
inrrrmaţMliar relative la vreo 
pretinsă evoluţie a punctului de 
vedere francez. Căci. după cum 
a precizat aseară d. Boucour în 
faţa ziariştilor, „lucrările pentru 
dezarmare vor putea să decursă 
numai pe terenul bine delimitat 
prin discursul ne cure l'nm nro. 
nmiţat de curând la Cameră1'.

In nccsfe coudiţinni. d. Bon- 
cour a putut să declare d-lui 
Henderson că Franţa rămâne pe 
poz’ţiile stabilite, în den’t'n a- 
cord cu Anglia, America şi Ita
lia. la Geneva în ziua de 14 Oc_ 
tornbrie. când s‘a produs retra
gerea Germaniei.

D. Boncour a precizat de ase
menea că deîa întrevederea din. 
tre d-nii Poncct şi Hitler, amba
sadorul Franţei nu a mai discu

tat cn ranee’arul Reichului. 
cccacc nn impliră însă că o nouă 
întrevedere ar fi cxelnsă.

In sfârşit, d. Bonconr a satis
făcut prineipa’ril motiv al călă
toriei d-lui Henderson, infor- 
mându.l asupra ideilor sale cu 
privire la garanţiile de executa
re a convenţiei de dezarmare. 
D. Boncour prevede în această 
materie o procedură bazată pe 
constatarea ncîndeplinirii d!s- 
pozijii’or convenţiei. Sancţiunile 

I prevăzute merg dela avertisment 
până la aplicare măsurilor dc 
constrângere; iar dacă nrin n- 
ceste măsuri nn se obţine nici 
nn rezultat, contravenientul va 
fi considerat ea agresor şi va 
pune în mişcare mecanismul de 
asistenţă mutuală, prevăzut în 

I procedura Societăţii Naţiunilor.
In concluzie, d-nii Boncour şi 

Henderson an căzut de acord că 
lucrările conferinţei de deznr- 
mare pot şi trebuie să continuie.

•*■•** ' '-«tv**»!', - •

Tiranii din Prusia orientală 
nemulţumiţi de hitlerism

Viena. 5 (Prin Radio). —• 
Informatori vrednici de încre
dere afirmă că s'tuaţla hitle- 
rlşiilor în Prusia orientală este 
destul de critică. Ţăranii ace
stei regiuni încep să se arate 
nemulţumiţi de măsurile gu
vernului, nesatisfăcăoare în 
cazul lor. La o adunare depar

tamentală, un delegat a afir
mat că ţăranii Prusiei orientale 
nu se vor opune legilor noului 
regim, dar îi vor arăta o rezi
stenţă pasivă atâta timp căt 
dezolvarea nevoilor Hor nu va 
irece din mâinile moşierilor 
reacţionari de astăzi în mâinile 
unor delegaţi aleşi.

Pentru aplanarea conflictului
co m er c ia l d intre F ranţa ş i  A nglia

-xox-

Inspecţiile
d - l u i  g e n e r a l  U i c ă

Cernăuţi, 6 Decembrie

Astăzi, cu trenul accelerat, a 
sos t în oraşul nostru d. general 
Uleă, ministrul apărării naţio
nale. însoţit de d-nii general 
Todioescu, Fiorea Ten eseu, co
mandantul, diviziei VIII-a ş: alţi 
generali cari fac parte din suita 
d-lu; ministru, cari au făcut o 
inspecţie inopinată la toate 
corpurile de trupe din garni
zoană.

Sau interesat de aproape, de 
toate lipsurile pe cari le suferă 1 
atât ofiţerii cât şi trupa şi de 
hrana ca'lor.

D. ministru a constatat că, 
deşi suntem în 6 Decembrie, sol
dele şi hrana trupei nu s‘au a- 
chitat oână în nrezent şi cum 
era de faţă şi şeful intendenţei, 
din ministerul apărăr i naţio
nale, a dispus ’mediat achita
rea atât a hranei trupei şi în
treţinerii cailor.

D-ni: generali a.u plecat la 
ora 14 ca să inspecteze şi reg. 
12 artilerie din Sadagura.’

Londra. 5 (Radio-Central). —
Ministrul francez la Londra a a- 
vut o întrevedere cu miirßtrul 
de comerţ Runciman şi ministrul 
de externe Sir John Simon. În
trevederea a purtat în junii 
Conflictului comercial dintre 
Franţa şi Anglia, provocat prin 
aceea că aceasta din urmă'a ce
rut suprimarea taxei de 50 (a 
sută asupra mărfurilor engleze

P a c t u l  d e l a  L o c a r n o
şi securitatea britanică
— Articole1 e d-!ui Auston Chamberlain —-

Tamilra, 6 (Rador).— D. Ans- 
fen Chnmbertain si-a încheiat 
astăzi în „Daily Telegraph“ se
ria de articole privitoare la în
ţelegerile dela Lo-arno.

In ultimul articol, antoni] ne 
întreabă în ee măsură pactul de 
la I.oenruo afectează securitatea 
britanică. El respinge teorii'e 
susţinute de partizanii splendi
dei izolări.

Nu numai că suntem legaţi de 
raetul Societăţii Naţiunilor, scrie 
d. Chamberlain, dar trebue să 
ne amintim că asasinaţii) de’a 
Serajevo din 1914 a incendiat lu
mea întreagă. Este exact că 
chestiunea Coridomlui polonez 
san a Sileziei superioare nn ne 
priveşte direct; dar nn conflict 
care ar isbucnj din cnnza a c e s 
tor chestiuni ne poale târî si pe 
noi tot aşa cum am fost târîţi în

M ersu l trenurilor c u r s e  d e  p erso n a l
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Se atrage atenţiunea publi
cului călător că in actualul 
mers de tren valabil dela 8 
Octombrie c., se găsesc urmă
toarele trenuri curse de perso
nal, cari circulă în Jurul Ca
pitalei si anume :

Nr. 1010—1001, 1009/1002,
1012/1003, 1011/1004, 1016/1007, 
circulă între Bucureşti Mărfuri 
(Bm)-Mătăsaru şi înapoi şi nr. 
1014/1005 între Bucureşti Măr
furi (Bm)-Titu si înapoi.

Nr. 9005, 9003, 9014, 9015, 9016 
circulă între. Bucureşti Triaj - 
Halta Regie şi înapoi, iar nr. 
9007, 9008 circulă între Bucu
reşti Triaj-Bucureşti Sud (Fila- 
ret) şi înapoi.

Tr. nr. 9010/9017, 9018'9011, 
9012/9019, 9020/013 circulă între 
Chitila-Halta Regie şi înapoi, 
iar nr. 9903 şi 9004 circulă intre 
Bucureşti Nord-Bucureşti Sud 
(Filaret) şi înapoi.

Aceste trenuri curse de per
sonal au de scop aducerea la 
serviciu şi ducerea înapoi la 
domiciliu a lucrătorilor şi func
ţionarilor c. f. r.

Za mod exceptional Ia

Japonia işi întăreşte flota 
din oceanul Pacific

Moscova, 6 (Ullstein). — 
Oficiosul a r m a t e i  roşii, 
„Steaua Roşie“ află din sursă 
bine informată că Japonia 
continuă să-şi întărească 
flota din oceanul Pacific. 
Flota ei de submarine a fost 
atât de mult întărită, in cât 
întrece actualmente flotele

de submarine ale Statelor 
Unite şi Angliei.

Ziarul mai spune că Japo
nia va denunţa acordul na
val dela Londra, spre a că
păta mână liberă in ce pri
veşte mărirea efectivelor flo
tei sale din Pacific.

Luptele din provincia chi

neză Fukien

Constituirea primei asociaţii
pentru protecţia copilului in jud. 

Severîn-Banat

—  înfiinţarea de d'spens are. —  Inaugurarea pri
mului dicpencar. —  Mari man'fe taţ’i de s'mpat’e 

pentru ziarul pUp’versu’’* şi pentru d. Stellán 
Popescu —

— -  D e l a  t r i m ' s u l  i t e s t r u  s p e c * a l  —

introdusă de cca dintâi
Franţa e dispusă să suprime 

suprataxa generală de 6 la sută, 
asupra mărfurilor engleze, însă 
în ce priveşte taxa de 50 la sută 
oi condiţionează de îneheerea li
nei noui convenţii comerciale cu 
Anglia.

Se speră să se ajungă la com. 
promis în cursul acestei săptă
mâni.

Orşova. 5 Decembrie
Ziarul „Universul“ a fost sin

gurul cane a anunţat că d-na 
dr. Florlca Pătrăşeanu, medic 
al circ. sanitare Pteişcviţa din 
jud. Ssverin, a pus bazele unei 
asociaţii pentru protecţia copi
lului.

In acest scop, d-na dr. Pă-
trăşca.nu a convocat consiliile 
comunale nreoţii, învăţăter'i. şl 
Intelectualii din comunele cir
cumscripţiei, cari au primit 
propunerea, oferiudu-se să con- 
fcrlbue la această operă.

SCOPUL ASOCIAŢIEI
Această asociaţie are de scop 

crearea şi întreţinerea a trei 
dispensare în comunele die reşe
dinţă a notariatelor.

Se vor urmări cazurile şi se 
vor trata de aproape.

Aceste dispensare nu vor gre
va nici bugetul minis.erului 
sănătăţii, nici al comunelor, ci . 
se vor întreţine din fondurile j 
creiate prin donaţium şi ser- ' 
bări.

INAUGURAREA PRIMULUI 
DISPENSAR

In vederea constituirii aso
ciaţiei şi deschiderii primului 
dispensar în comuna Eşelniţa, 
au fosţ convocaţi fruntaşii şi 
autorităţile comunelor oare ţin 
de acest notaria., cum şi săteni 
din Eşelniţa şi împrejurimi.

Preotul CONST. VLAD rosteş
te o cuvântare in cane işi â- 
primă bucuria că s’a luat acea
stă iniţiativă şi laudă fapta 
frumoasă a iniţiatoarei,

MANIFESTAŢIE DE SIMPATIE
PENTRU „UNIVERSUL“ ŞI 

PENTRU d. STELLÁN POPESCU
D-na dr. FLORIDA PATRAŞ- 

CANU mulţumeşte celor cari 
au răspuns la această festivi
tate, arătând că răspunsul ou 
atâta dragoste însemnează pen
tru d-sa oă ceeaoe s’a început 
va avea rezultate.
 ̂Expune planul d-sale de ac

tivitate şl arată că deoarece 
statul şi comunele nu mai pot 
ajuta cu nimic, se impune a 
apela la iniţiativa particulară.

Aduce mulţumiri celor cari au 
dat sprijinul lor Iniţiativei şi 
exprimă recunoştinţă ziarului 
„Universul“ şi d-lui Stelian Po- 
pescu pentru că au trimis re
prezentant la această festivita
te. (Nesfârşite urale şi strigăte 
de: trăiască!).

D. IOSEF MOACA. învăţător, 
în numele corpului didactic din 
cefe 4 comune ce depind de 
Eşetaiţa, aduce mulţum’ri d-nei 
dr. Pătrăşeanu pentru înfiinţa
rea acestui dispensar.

Face si d-sa urări pentru 
ziarul „Universul“ şi d. Stelian 
Popescu.

Trimisul ziarului nostru feli
cită pe iniţiatorii acestei opere, 
ară and că este un început fru
mos ce merită toată landa şi 
atenţiunea, cum şl încurajarea 
oficialităţii, pentru că în acea
stă regiune, unde populaţia este 
săracă şl atinsă de numeroase 
boala, se simte mal mult ca ori
unde nevoia de îngrijire medi
cală si sanitară.

Mulţumeşte pen'ru frumoasa 
manifestaţie de simpatie făcută 
ziarului .Universul“ si directo
rului său d. Stelian Popescu, a- 
rătând că va comunica d-sale 
dragostea de- care se bucură pe 
aceste meleaguri.

Promite că va veni şi va spri
jini acţiunile frumoase de aci 
ori de câte ori va ii nevee.

(Aplauze, urale şi strigăte de 
rirâiască , Universul“, trăiască 
d. Stelian Popescu).

SERVICIUL RELIGIOS. —BAN
CHETUL

De la această frumoasă ma
nifestare, s‘a mers în localul 
celeilalte scoale, unde este o 
sală de aşteptare şi o sală de 
consultaţii şi tratament.

Aci s‘a oficiat un serviciu 
religios de către preo'ul Const. 
Vlad, după care sf. sa a ţinut 
o frumoasă cuvântare.

S’a servit apoi o gustare cu 
care ocazie a vorbit d-na dr. 
Pătrăşeanu şi reprezentantul 
ziarului nostru.

In cursul acestei lună se va 
inaugura al doilea dispensar în 
corn. Plevişeviţa.

Nanking, 6 (Rador); — In ve
derea lupie'or apropiate, care 
se vor desfăşura între trapele 
guvernamentale şi bandele re
voluţionare, guvernul a luat 
măsuri să evacueze pe străinii 
cari locuiesc iu interiorul pro
vinciei Fukien. Evacuarea a şi 
Început.

Prima grupă de străini cari 
an părăsit provincia Fukien 
este alcătuită din călugări ca
tolici şi din metodrvti ameri
cani, provenind din Yen Fing. *

Shanghai, 6 (Ullstein). — In 
portai] Amoy, au sosit opt vase 
de război franceze, enfrieze şi 
japoneze. Comandantal flotei 
Japoneze a declarat că n‘a pri
mit până acum nicîun ordin 
ca să-şi debarce trupele în pro
vincia Fukien.
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CEREALELE U  BRĂILA
6 Decembrie

Plata cerealelor se prezintă 
neschimbată, afară de orz care 
are tendinţa spire urcare.

Din cauza sărbătoarei, în port 
şi docuri au sosit numai 16 vag. 
cu diverse cereale.

S'a vândut: orz de Muntenia, 
de 53 kg., cu 6 la sută corpuri 
străine, cu 15.000 lei vag. linie 
port, predat â livrer; orz de 66 
juni. kg. cu 4 la sută corpuri 
străine cu 17,759 lei vag. pentru 
orz de calitate mai superioară 
se oferă 15.590 lei.

Se negociază vânzarea unei 
partide de porumb, dinte de cal 
vechi, cu 21.000 lei, predat în 
şlep; porumb nou, uscat artifi
ciul cu 19-500—29.000 lei; fasole 
de rând de Moldova cu 18.209— 
19.509; fasole de Dunăre cu 
23.000 lei vag.

ÂG'3 t produs se crede că va 
suferi o urcare, deoarece s’au 
ivit cumpărătorL 
Celelalte produse neschimbate. 

*
In obor azi n’a sosit nicîun 

car cu cereale, fiind ziua, Sf. 
Nicolae.

------ xx*------
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FURT. — Făcători de re’e, 
intrcdncânidu-se noaptea în lo
cuinţa cef er latului N.ch ta din 
b-dul Regina Maria, l-au furat 
mai multe lucruri casnice.

SINUCIDERE. — Oct. Epure 
din Mitoc s‘a sinucis d n moti
ve necunoscute încă. A fost a- 
dus la spitalul din Săvenl pen
tru ai'toosie.

NUMIRE. — D. învăţător Sa
véi BaCan, directorul şcoalei nr. 
2 băeţi din Erăeşti, a fost nu
mit subrev'zor şcolar şi însăr
cinat cu conducerea cancela
riei.

SCHIMBĂRI LA POLIŢIE. —
Secretarul general a-1 chesturii 
locale, d. dr. Oucinschi, a fost 
mutat pe lângă poliţia Focşani, 

, fiind înlocuit pr n d. inspector 
■ poliţienesc Grosariu.
I D. comisar şef Gogu Teodo- 
; rescu dc’a circ. I-a de poliţie, 
I a fost însărcinat cu conducerea 

poliţiei Ce-tatea Albă.

D-na şi D-l D. Panaitescu a- 
! nunţă că Sâmbătă 9 Decembrie 
a. c. ora 10 a. m. se va oficia 
la Schitul Darvari, din strada 
Darvari. parastasul de 6 ani al 
unchiului lor

1914, cn toată distanţa dintre 
Lo-d-a şi Serajevo.

Icdenendenţn Be’giei şi Olan
dei, continuă d. Chamberlain, a 
fost totdeauna nn princiniu e- 
serţ'al al politicei britanice 
Soar*a Bel "iei este indisolubil 
îegată de a Franţei, iar securita
tea noastră e legată de a acestor 
două ţări. Snnfem Ia adănost de 
orice primejdie, atâta timp eât 
statutul teritorial al Enronei a- 
pusene este menţinut: prin Lo
carno, garantând frontierele Bel
giei şi Franţei, Ie garantăm şi pe 
ale noastre.

Fostul ministru de externe în. 
chee, subliniind că Locarno nu e 
îndreptat contra nimănui şi e un 
puternic element de pare: ex
primă dorinţa ca d. Hitler oă pli
nă în concordanţă actele saie cu 
declaraţiile sale pacifice.

Militarii austriaci Industria franceză;
nu mai po t fi membri ai adună, ilor ; n a  furnizat tancuri Ger 

tive maniei

te trenuri se admit să călăto
rească şl persoane particulare, 
cu plata taxelor reglementare.

Publicul călător înainte de 
întrebuinţarea acestor trenuri 
curse de personal, este rugat a 
stadia mersul lor care este pu
blicat în placatul valabil dela 
8 Octombrie a. c., afişat în toa
te staţiunile şi in care se arată 
staţiunile de plecare, sosire şi 
oprire ale fiecăruia.
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Sloiuri pe Dunăre
Galaţi, 6 Decembrie

Situaţia pe Dunăre se men
ţine astfel: dela T.-Severin la 
Galaţi, temperatura a fost de 
—10 grade şi „N. F. R.”-ul în 
urma apariţiei sloiurllor în sü
süi Dunării, a dispus ca toate 
remorcherele şi şlepurile să 
treacă la iernat.

Viena, 6 (Ullstein.—„Reichs
post” anunţă că guvernul au
striac a hotărît că să pună în 
vigoare o lege prin care mili
tarii austriac! nu vor mai pu
tea să fie de aci înainte, mem
bri ai adunărilor legislative.

Legea e îndreptată în special 
împotriva national-socialiştilor. 

-------- XX*--------

Un bandit corsice n
încearcă să se s'nucidă 

in închisoare

Paris, 6 (Ullstein). — Din A- 
jacio (insula Corsica) se anun
ţă că temutul bandit Spada a 
încercat să se sinucidă în în
chisoarea de acolo. A fost dus, 
în stare gravă, la s/ptai

Spada terorizase vreme în
delungată populaţia Corslcei şi 
pentru prinderea lui se aduse
seră numeroase forţe militare. 

—----- x X x -------

Crima unui jandarm
Iaşi, 5 Dec.

Parchetul militar al corp. 4 
armată Iaşi, a fost sesizat să 
cerce eae împrejurările în cari 
sergentul instructor Andrei Să- 
văstru, şeful postului Cuholta 
(de peste Prut) a împuşcat pe 
săteanul Dum. Scobioală din 
Nârăuseţi (Bălţi).

Intre ambii, după cât se pare, 
era o veche duşmănie. întâm
plarea a făcut ca cei doi adver
sari să se întâlnească ia hanul 
din corn. Slobozia.

Din vorbă ’n vorbă, s'a năs
cut ceartă, care a degenerat în 
violenţe. Jandarmul întrtan mo
ment de enervare a descărcat 

i un foc de armă în capul lui 
ŞcobSoară.

Nenorocitul, după o scurtă a- 
gonie, a sucombat, 

j Adus la Iaşi, subofiţerul crl- 
I minai, la interogatorul luat şi-a 
j recunoscut fapta. însă susţine 
I c'a fost în legitimă apărare.

Parchetai de Bălţi şi-a deeli- 
I nat comipetinţa de a instrui a- 
: ceasta afacere în favoarea con

siliului de război din. oraşul 
• acateMi —

Paris, 6 (Radar). — in tim
pul congresului dela Vichy al 
partidului radical, unul din de
legaţi a adus la cunoştinţa con
gresului svosiul că o mare fir- 

I mă industrială franceză ar fi 
furnizat tancuri Germaniei prin 
Olanda.

D. Guemut a cerut atunci 
d-lui Daladier să explice acest 
svon.

D. Daladier a precizat că 
nici un fel de material de răz
boi nu poate fi exportat fără 
autorizaţia guvernului; că gu
vernul nu a dat nici o autoriza
ţie de export de tancuri firmei 
indicate şi că guvernul nu are 
cunoştinţă că un asemenea ex
port s’ar fi efectuat fără auto
rizaţie.

- x o x -

Mcdîficarea legii
pentru ajutorarea şome

rilor in Anglia

Londra, 6 (Ullstein). — Ca
mera Comunelor a votat in a 
doua citire, cu 435 voturi con- 

I tra 81, modificarea legii pentru 
ajutorarea şomerilor.

Au votat contra, în afară de 
laburişti, Liberalii de sub con
ducerea lui Sir Herbert Sa- 

' mueL

-------- x x * --------

Conferinţa economică
f r a n c o - i t a l i a n ă

Paris 6 (Rador). — EH după 
amiază şi-a încheiat lucrările j 
prima conferinţă economică ! 
franco-italiană. Conferinţa s'a 
pronunţat în favoarea unor ne
gocieri, tinzând la restabilirea 
curentului tradiţional de-schim
buri comerciale între cele două 
ţări pe baza unor principii va
male care, timp de ani îndelun
gaţi, au îngăduit o mare stdpi- 
UtoU fi siguranţă în afacerii

Adânc îndureraţii: Iu1 la şl
Ion Berbecaru, fiică şi ginere, 
cu copiii lor Valentin şl Iulian, 
Elena şi L. Bogoi, soră şi cum
nat, cu fii lor Lucian şi Valen
tin şi Eugenia Ion eseu, soră. a- 
nunţă rudelor şi cunoscuţilor 
încetarea din viaţă a iubitei lor

MARTHA MIHĂILESCU
născută MEYER 

în vârstă de 54 ani 
înmormântarea a avut loc 

ari Miercuri 6 Decembrie Ia ora 
3, dela capela cimitirului Evan
ghelic Belu. 13

+
îndureraţii: Polina mamă, 

Smaranda Bonis mătuşe, fami
liile Iov Râdulescu, Locotenent 
Rădulescu, Mihail Mihăilescu 
surori, cumnaţi şi nepoţi, cu 
durere încunoştiinţăm încetarea 
din viaţă a iubitei lor

ECATERiNA POPESCU
înmormântarea Joi ora 2, ci

mitirul Reînvierea. 1 4

t
îndureraţii Alexandru Narly, 

Genoveva şi Otto Cábal, Maria 
şl Constantin Narly, Sergiu si 
IOTgu Narly cu familia, anunţă 
rudelor şi prietenilor încetarea 
din_ viaţă a scumpului lor frate, 
tată, socru şi unchiu

Căpitanul ION NARLY
Decedat la € Decembrie în 

Constanţa.

VIona, 5 (Radio-Central). —
..Neues Wiener Tagldatt“ anunţă 
că münbtrul de externe german 
Neurath se va retrage în curând 
din postul său şi va fi numit mi
nistru ol Germaniei la Londra.

In locul său, va trece ca mi
nistru de externe vicc-canccia-

rul Papon, iar d. Rudolf Hess, 
vice-prcşed'intele partidului na. 
liounl-socialrst, va fi numit vice, 
cancelar.

Şeful statului major ol bata
lionului de asalt. Rühm, va fi 
numit ministru al educaţiei.

REMANIEREA CABINETULUI GERMAN
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întâmplări din Capitală
Foc

La fabrica de cravate „Glo
bul“, din 6tr. Nerva Traian 6b. 
a isbucnit eri dimineaţă un foc, 
din neglijenta portarului Vasile 
Bota.

'Acesta se apucase să topească, 
într’o oală de gătit, ceară, care 
s’a umflat, curgând aprinsă pe 
duşumea.

Au luat foc lucrurirle şi mo
bila din casă.

Pompierii postului Radu-Vodă 
au dat ajutoare.

A sărit din maşină
Salahorul Ilie Pogani, de 19 

ani, se afla eri într’un autobuz, 
care trecea pe calea Floreasca.

In dreptul hypodromului. Po
gani a comis imprudenta 6ărind 
din autobuz şi a căzut lovindu-se 
cu capul de borduira trotuarului.

A fost dus la spitalul Filan
tropia.

Ceasul rău
Mai mulţi elevi dela institutul 

de educaţie fizică se antrenau, 
eri, ridicând lemne de foc dela 
o stivă din curtea institutului.

Elevul Tal Petre de 24 ani a 
fost rănit din imprudentă de un 
coleg al său cu un lemn în naa, 
zdrobindu-i oasele nazale.

Rănitul a fost dus la spitalul 
Brâncovenesc.

A căzut pe ghiaţă

In fata magazinului din strada 
Mihai Vodă 2, a aluneeat eri pe 
ghiată ucenicul ceaprazar Şte
fan Vasilescu, de 15 ani, din str. 
Maria Borănescu 42.

In cădere, el şi-a fracturat 
mâna stângă.

Cu ambulanta Salvării a fost 
dus la spitalul Casei patronale.

Accident de muncă
Tudósé Bărbulescu, de 24 ani, 

din str. Popa Ştefan 1, în timp 
ce lucra la fabrica metalurgică, 
din str. înclinată 129, i-a căzut 
o greutate zdrobindu-i laba pi
ciorului stâug.

Victima a fost dusă la spitalul 
casei patronale.

Barbaria unui soţ
O barbarie fără pereche 6’a 

petrecut eri în str. Gogoşi 9, la 
locuinja Feodorei T. Ivanov.

Pe când femeia deretica prin 
casă, s’a pomenit deodată cu so
ţul ei cu care e în divorţ şi cu 
femeile Dida Ştefănescu şi Ge- 
orgeta Dumitrescu.

Fără multă vorbă toţi trei au 
tăbărît asupra ei şi au bătut-o 
crunt.

Femeia scăpând s’a putut 
târî până în str. Timpului 18, la 
o soră a ei, de unde a fost ridi
cată de ambulanţa 6alvăirii şi 
dusă Ia spitalul Colţea.

Circumscripţia de politie fiind 
sesizată a deschis anchetă.
Autobuz răsturnat de un 

tramvai
Un ciudat accident s’a întâm- 

p'at eri la 2 d. a., lâ intersecta 
Ini lev. Alexandru I. Cuza, cu str. 
Dr Felix.

Autobuzul cu nr. 15.677, de pe 
linia 6-a, venind din bulev. Cuz^ 
şi căutând să treacă în str. Dr. 
Felix, a fost ajuns de un tram
vai electric de pe linia 20. care 
l-a lovit în partea din urmă.

Autobuzul fiind în viraj Ia 
curbă, s’a răsturnat.

Trecătorii martori la acest ac. 
cident au alergat să salveze pe 
cei câţiva călători din autobuz, 
cari s’au ales cu răn; uşoare.

Ei au fost pansaţi la o farma
cie din apropiere.

M i c a  P u b l i c i t a t e
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvinte

Mnunciurite în chenan pneţut dtut O tu

Pentru adresele din Capitală se va adăuga şi num ărul sectorului

Cereri de serviciu

M E M E N T O

3 lei cuvântul
AÜSTRIACA caut post copii, 4 
ani sus, şi’n provincie. Luterana
21, Tutungerie.______________ 125
DOAMNĂ, tânără bune condiţii 
sănătoasă caută post menajeră loc 
statornic persoană situată, prefer 
Bucureşti, Marioara, Al. Vlăhuţă
7, Ploeşti.__________________ 259
FARMACIST licenţiat rutinat cau
tă post permanent condiţii avan
tajoase. Adresaţi ziarului „Diri
ginte _Aesculapti_18 Z.____ 3818—
FATA cuminte vrednică caut post 
copil sau 1-2 persoane iară pre
tenţii mari Str. Căţelu 18. Teodora 
__________________________ 3923
GUVERNANTA germană ştiind 
bine cusutul, îngrijirea copiilor 
caută angajament statornic. Ba
lade 35. Germană.__________ 3060
MINOR cunoştinţe bune acte, re- 
comandaţie caut post, eventual 
provincie. Popa Ştefan II, 11.

66
STR. CLÜCEREASA Elena 96"Bu
cureşti, caut loc jupâneasă ori la 
toate, unguroaică, Carolina.

3952

Oferte de serviciu
4 lei cuvântul

ANGAJEZ Bucătăreasă perfectă 
fără bărbat. Doamna Dobrescu.
Str. Izvor 57.____________  3892
CAUT bucătar perfect, singur, să 
vorbească germana, pentru a mer
ge străinătate. B-diui Lascăr Ca- 
targiu 7, orele 9—11. 3913
CATJT femeie curată la toate, cu 
bărbat legitim care să aibe servi- 
ciu. Ştirbei Vodă 73._______ 3924
CAUTA soprane, alto, tenori, 
başi profunzi. Ghimpeţeanu, Bule
vardul Basarab 24.________  3934
DIENEREHEPAAR gesucht, Frau: 
perfecte Köchin, Mann: Servierer, 
Zimimerputzer. Pension Tuircu Ca.
lea Victoriei 63._____________ 264
FATA 15—18 ani, ajutor casă. bu
cătărie. Gogu Ghristescu, Str. Ca
limache No. 15. 3953

DORMITOR, Sufragerie, Herm- 
zanmisr, Hol, noi moderne ta 
blouiri, lămpi vând urgent, Romană 
laO, parteiT,_______  ^ 9 4 3

CHRYSLER G. închis în perfectă 
stare vând 70.000. înainte 30 000 
restul 6.000 lunar. Academia Co- 
mercială casier. 3931
DOUA cuptoare de fabricat cărbu
ni de lemn automatice originale 
franceze de vânzare din cauza ple
cării pe un preţ mic acestea pot 
asigura frumos existenţa unei fa
milii. Panaitescu intrarea Amzei 6. 
________________   3928
DORMITOR, sufragerie, hali, stu
dio, biroubiblioteeă, elegante, chi
lipir. Piaţa Sft. Ştefan 9 bis.
______________ _____________214
DE VÂNZARE Desoto cu Demon- 
tabil. Adresaţi Depozitul Benzină 
Piaţa Buaeşti._______________ 122
DORMITOR Sufragerie Studio Bi
bliotecă Lămpi Ultramoderne vând 
urgent. Victoriei 96 (Creţulescu 2).
__________    114
EXPOZIŢIE Păsări rasele Rhode] 
Plymouth, Wyandotte, Orpington 
galben, alb, Leghorn, vindie Ferma 
Pantelimon Bucureşti. Lueaoi 119.
_________________ 3895 —
GLIM. Jucării Bilbalouri Fabrica 
Breaza Expoziţia Centrala Caselor 
Naţionale. Victoriei 52. Bucureşti. 
______    3841

LĂMPI ELECTRICE
frumoase moderne, 
eftine. vinde magazi
nul Gheorghe Arvă- 
•:escu. Domniţa Ana
stasia 7 (fost Belve
dere).

3921

saw«#*.« TRdnaMSöfí

ATENŢIUNE! Pianine 6 bucăţi 
pentru orchestră cumpăr urgent.
Soriţi ziar 9 B.______________ 22
AVEŢI CĂRŢI? plătesc maximum. 
Scriţi-Vizitaţi: Anticăria „Miner
va“, Brezoianu 11. Telefonaţi
394-16.________________ _  206
ATENŢIUNE cumpăr pianine Verj- 
gaci Piaţa Cantacuzino 5. Tel.
233.49.____________________ 3977
CUMPĂR argintărie, piane, bron
zuri, tablouri, bibelouri, antichi
tăţi, Wolff, Victoriei 89, telefon
3.55.37_____________________ 3936
CAUT radio de ocazie 5-7 lămpi 
calea Griviţei No. 26. La măcelă
rie. 60
CĂRŢI, Franceze, Germane, Ro
mâneşti, cumpăr. Muşoiu, Tutun
geria Cercului Militar. Bulevardul
Eiisabeta 2.__________________62
CUMPĂRAM sobă teracotă bună
stare, B-dul Carol 9, Banca A- 
gronomllor. 152
CUMPĂR Godin No. 3, sau 4. Gri
viţei 354, Vinăira Românească.
___________________________245

j CUMPĂR mobile, pianine, covoare, 
aranjamente complecte. Kramer,
Elenă Cuza 110._____________3971
CĂRŢI diferite plăteşte bine H. 
Pach, Casa Anticarilor 3. Telefo
naţi 3/35/76. _ ___________   221
CUMPĂR foxterier cam 1 an cu
rat. Tel. 37597, Rădulescu Slhleanu 
18, prin Călăraşi._________ 101

PRĂVĂLII, în centrul capitalei în
chiriază avantajos Soc. Clădirea 
Românească, Bd. Domniţei 39.

_________________238
PRĂVĂLIE bună bodegă, cofetă
rie, restaurant, plăcintărie, cafe
nea, lăptărie. Distribuire vinuri. 
Spiru Haret 1. 104940

Sanatoriul Dr. SMARANDESCU » « « ‘Â
dela 15 Iei. iniei nare dela 80 lei. Consultaţii gratis Reumatism. Artri 1-m, 
Ankiloze, Paralizie. Sciatică, Nevralgie boa,e cronice, de nulr.lie, de feme i, ele.

Í SE CAUTA de închiriat una 
magazie de preferat singur în
ci -curte, oferte Ziar 28 B. 168

MATERIAL ELECTRIC sâr
mă tuuuH, accesorii 11 cum
păr plata imediat. Ad esaţi o 
feite şi most e Că-uţa Poş
tală 227 24

C A L E N D A R
JOI, 7 DECEMBRIE 

Ortodox: Sf. Părinte Ambroslu 
şl Mucemiţa F.loteea fecioara. 
(Moaştele Ei la Curtea de Argeş). 

Catolic: Sf. Ami’oroeiu.
Protestant: AmiOiosiu.
Evreesc: 19 Kietev 5594. 
Mahomedan: 19 Şabau 1352.

#
Răsăritul soarelui 7,39.
Apusul soarelui 16,35.

R A D I O
! JOI, 7 DECEMBRIE 

394 m. BUCUREŞTI 12 kw.
13: Bursa, cota apelor Dunării. 

Concert de prânz (piaci). Uvertură 
la „Muta din Porţiei", de Auber, e- 
xecutată de orchestra Foiydor. Pot- 
puri din „Friedsricke", de Pr. Le- 
har, executat de orchestra Grete 
Eweler. Serenadă melancolică op.
23 şi Serenadă op. 43 die Ceaikow- 
ski, executate la violină de Jascha 
Heifetz. Delir, vals de Joh. S.rauss 
şi Noapte cu lună pe Alster, vals 
de Petras, executate de oroh. O- 
d.on. Trebue să fie gluimă!, pot- 
pur. de şlagăre de Moréna, execu
tat de orchestra Pred Bird Rhyt- 
miC’einis.

14: Radio-jurnal.
14,15: Muzică uşoară (plăci).
17,ÎS: Teodor Păunescu: Lectură. 
17,30: D-na Evautia Costinescu :

Cântece peni.ru ccpii, da d-na Ioa
na Gh.ca.Comăneşti. A venit un 
lup. Sosirea berzelor. Acul. Oiţa. 
Iarba. 0:1 mai bun vin.

17,45: Alexandrina Demctrescu : 
Viaţa copiilor.

18: Orchestra Gr. Dinicu: Arii 
naţionale. Lehar: Dragoste de ţi
gan. Elly Roman: Az. cânt numai 
pentru tine, tango. Mărită-te mân. 
dro cu bine şi Şapte scări. Maurice 
Yvatn: Rien qu'en se frölant, vals. 
F.bich: Poemă. Boocherini-Kreis- 
ler: Allegretto (solo vioLnă Gr. 
Dinicu).

19: Radio-jumal.
19,15: Orchestra Gr. Dinicu: Aş

vrea să te fac să inţekg.. Ca la 
Br aza. Vasitescu: In dragoste am 
crezut uşor, boston; Romanţe şi a- 
rii naţionale. Liszt: Rapsod.a un
gară nr. 2. Arii naţionale.

20: G. M. Cantacuzino: Epoca
saltă, sau transformarea ideii de 
personalitate.

20,29: N. Herescu: Cronica dra
matică.

20,40: „Carmen“, operă în 4 acte 
de G. Bizet (plăci).

După actul I: iM. Sorbul: Lec
tură.

La sfârşit; Radio-jurnaL 
*

Hciîsberg, G0 kw. 276,5 m.: 21,05-1; 
Balul spălătoreselor şi al birjarilor. 
23* ^tjri

Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren
ţa, Torino, Genova, Tricst): 21 :
Ştiri şi plăci. 21.10: Transmisiunea 
unei opere.

Mühlacker (Stuttgart), 60 kw. 
360,6 m.: 21.10: Muz'că serală.
22,10: Potpuri muz’cal. 23,20: Ştiri. 
23.45: Plăci. 0.45: Sport. 1,10: Mu
zică nocturnă.

Leipzig, 120 kw. 389.6 tn.: 2130: 
Seară veselă. 23.20: Ştiri. 2350: 
Muzică şi dans.

Katowice, 12 kw. 408.7 m.: 22:
Plăci

Roma, 50 kw. 441,2 m.: 21,45 : 
Muzică d'n cpere. 23: Muzică de
dans. 24: Şt'rl.

Zürich, 60 kw. 459 m.: 20.30 :
Recitări. 21,30: Recital de plan. 22: i 
Şţ'ri 22.10: Coruri bărbăteşti. 22,45: 
Audiţie despre Paganini.

Langenberg, 60 kw. 472,4 m.: | 
21 ’0: Muzică serală. 23: Ştiri, j
23 30: Ştiri 23.46: Plăci. 24: O ră 1 
veselă de dans. 0,45: Sport. 1,10: 
Plăci. ,

Praga, 120 kw. 488.6 ra.: 20.30: 
Sf. N'colae. 21.25: Quartetul On- I 
dricek. 28: 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 , 
s’mfon'c. 21.45: Concert distractiv. ■ 
23 40: Muz'că de dans.

München. 60 kw. 532,9 m.: 21.30: i 
Seară veselă. 23.20: Ştiri. 2)4: Muizl- : 
că de dans. _ M ;Budapesta. 18 kw. 550.5 m.: 20 45_: 
Politica externă. 21.45: Orchestră 
de salon. 23: Ştiri. 28.20: Muzică 
militară . . . .  „

Varşovia. 120 kw. 1411 m.: 21:
Concert simfonic. 23.15: Continuat 
rea concertului. 28: Muzică dela
cafenea.Bcrl’n (Könlgswusterhansen), 60 
kw. 1635 m.: 21.05: Plăci. 22.15:
Muzică de dans. 28: Ştiri. 23,30: 
Sportive. 24: Colonia.

VTNERT, 8 DECEMBRIE

394 m. BUCUREŞTI 12 kw.
13: Bursa, cota apelor Dunării. 
Concert de prânz (plăci): Uver

tură la „Liliacul", de Jch Strauss, 
executată, de oroh. siiwfon că Dajos 
Bria. Fantazte din „I .ferea desti
nului“, de VeTdi, executată die orch.

simfonică din Milano, condusă de 
Maiurea UUlw i. oanueuUn lun- 
txaşuor pe Vo-ga şl Ganjecul Vol
ga-, caritate &c Coxuii cazucncr U- 
ftjiiakow, drrijat de Go.suaja. Sân
ge Viencz, vaus de Jen. S-laues, e- 
xeou-at ae or-h. Opeiei d-n Ber
lin, cur.j.aieâ cue pro., bluuo Rudei. 
Alio 108J, po^UL-u ae şiagare ae 
Borarext, execu-av de orca. Dajas 
Be-a.

14: Radio-jurnaL
14,15: iUuiuca uşoară (plăci).
18: Orchestra Radio: Loruzmg:

Uvertură ia opera „WJiOisahürz". 
Dalibts: Ccippci-a, suita de tal.-ti 
Verdi: Fau-az.e din „Aida". Joh. 
S-iaus: Bei uns Haus, vals.

19: Radio-jumal.
19,15: Orciies.ra Radio: Millöc

ker: Potpuriu din opereta „S-uden- ! 
tul oeişetor". Dvorak: L-g-rjüa >
nr. 2; Dans slav nr. 1. Becoe: Lé- 
genide damour. serenadă (solo v.o- j 
îină: D. T-odoru). Acksimanis: Me- 1 
lodle incâiti-â'-oare (soro v ionná: D. 
Teodoru); Sousa: Freiuuidixhait.
marş.

20: Ing. Dan Perieteanu: Criza 
Si tehnica.

20,21): Muzică vocală (liied-uri)
(plăci): Floarea de lotus, de Schu
mann, şi Serenada in re Brahms, 
cântate de Leo Schtjezak. Cân.ec ne 
apă şi Grebcâien torcând, de Schu
bert, cântate de Elena Gerhardt. 
Del Dcpp-igang'er şi Popas, de 
Schubert, căm-ate de Alexander 
Kionls.

20,45: T. Arghezi: Figuri din tre
cutul românesc.

21: Plăci
21,15: N. Davidescu: Lectoră.
21,30: Concert european din Au- j 

stria (V.ena). execu-at de orches
tra Filarmonică vieneză. dirijată 
de Oswald Kaibasta. Solistă: d-na 
Lotte Lehmann. Schubert: Sim
fonia HI-a in re-major (I. Adag o 
maestoso, Allegro com brio: II. Al- j 
legretto: m . M:nuetto vivace ; I
IV. Presto vivace). Hugo Wolf: 1 
a) Mignon (Johann Wolfgang Goe- • 
tine); b) In umr.bra buclelor tale 

I (Paid Heyse); Joseph Marx: a) 
Te.a mişcat dragostea; b) Noapte 
delicioasă (Otto Erich Hartl:to:n); 
c) Ieri mi-a adus trandafiri (Te
kla von Liegen).

I 22.15: Pauză.
22,30: Continuarea concertului

! viencz: Franz Sthmidt: Simfonia
II-a în mi-bemol major (I Vivace: 
II. Allegretto con variaizione; IU.

1 Final:)
i 23.30: Concert de muzică vienc-
I zâ, (retrarjsmlsiunc dela Viema). 

dat de Wiir.e Symphoniker, diri
jat de Josef Holzer.

INGINER de maşini, dip o 
mal v8—30 ani cu practieă. se 
caută de câtn Societate impor 
tan â din Transite nia. Origină 
etnică română şi cunoaşte n a 
periei lă a lituliei germane nea 
păi al necesară Cunoaşterea 
limitei ungaie este de dnrit. 
Oferte detai ate cu refer.nţe la 
ziar sub „Inginer 1933“ 50 Z 

3868

PiIAŞINA de scris ultimul model 
marca TRIUMH nouă de vânzare. 
Apcstolescu Rădica 13. 41
MAŞINA cusut Singer, familie, 
suveică rotundă, alta cismărie, o- 
cazle. Tăbăcarilor 24. 172
MANTEAU bun Kolinsky talie 
mijlocie vând, orele două. Arcului 
2. 3937
MAŞINI scris uzate şi noi cum
păraţi ocazional la Segaller, Vic
torie: 44._________________ 109915
OCAZIE vând haină de blană 
doamnă gris. Brezoianu 57 bis. 5
OCAZIE foarte eftin vitrină cu 
cristale şi toaletă cu oglindă cris
tal, Stern. Arionoaiei 3;________84
ÖCAZIUNE rară sobe ieftine ju
mătate preţul tuturor fabricilor. 
Ştefan-oei-Mare 212. Fierărie.

3867

JUPANEASA servită caut etaj. Dr. 
Koch 6, între 9-10 dimineaţa.
___________________________ 115
JUPANEASA servită case mari', 
singură, recomandaţii caută Sfântu 
Constantin 3, etaj. 87

MARE ÎNTREPRINDERE
imlusiria a caut.' maiştrii 11 r- 
nători specialişti m fontă şi 
broir/.. Ofi ite uetailate cu acte 
lolografii etc., la ziar 27 A.

3964
sa

MENAJERA doamnă văduvă, per
fectă bucătăreasă, prăjituri, caută
Sfântul Constantin 3,_etaj.____ 88
MENAJERA persoană văduvă ro
mâncă, condiţie bună, facă perfect 
bucătăria şi femee in casă, Vasile 
Lascăr 14. 86

MARE ÎNTREPRINDERE
Industrială caută calculatori. 
Ofeile cu fotograiiişi referinţe 
la /.iar -6 A 3964

PANETH, Victoriei 20,
Maca caută practicante.
SE CAUTA fată cuminte la toate,

Pasajul
244

PERDELE-Cuverturi toate genu
rile noi, lucrate de mână artistic. 
Preţuri convenabile. Expoziţia Casa
Bone iu. Şelari 8.____________ 267
PIANINĂ Neumayer irep'oşabilăj 
placă bronz, vând foarte eftin. 
Labirint 109. 63
PIANINA Bluthner, HööfC~vánd 
eftin, Eremia Grigorescú 1 (Arma- 
şului),_____________________ 3976
PIANINA „Lubitz" Concert mo
dernă placă bronz vând. Chilipir 
extraordinar! General Lahovary 
57.________*________________ 146
PIANINA „Steinvay“ Schtedmayer 
vând extrem eftin (închiriez). Fun
dătura ImpăcăTei 7 (Filantropia).

174
PIANINA-CONCERT nouă foarte 
elegantă, placa bronz vând im-diat. 
Preţ derizoriu! Cobăloescu 43-a, e- 
taj. _______________________ 158
RADIO vienez patru lămpi vând.
Lehrer, Anton JPan 52.________85
SUFRAGERIE, dormitor, birou 
complect holl. euer, studio moder
ne aproape noi vând Jules-Miche- 
let 9 (prima dreapta) (Bul. Ta-he 
lone seu) 3944
SUFRAGERIE Dormitor Hali ul
tramoderne diverse Constantin 

I Nacu 5 (Statuia Rosetti). 269

I STEJAR nuc, buşteni groşi, tăie- 
; tură recentă, calitate prima cum- 
! pâră Dr. Juster, str. Dimitrie Ra-
I covitză 28, Bucureşti._________ 48
i VINDEŢI repede automobilul dv. 

dacă vă adresaţi Episcopiei 2 (A- 
theneu). 262

VÂNZĂRI
şi cumpărări de imo
bile, moşii, păduri, 
terenuri, arendări

5 lei cuvântul
1 BLOCK.HOUS în curs de cons

trucţie, Piaţa Kogálniceamu No. 
8, în squarul interior, apartamente 

j moderne preţuri convenabile vinde 
Soc. Clăd rea Românească, Bd.
Domniţei 39.  _230
CENTRU comercial prăvălie -f 4 
camere dependinţe confort cons
trucţie 1933. 100.000 -f Credit
100.000. Bucur Bulevardul Bră-
tlanu 26.  272
CUMPĂR casă 3 camere, hali, con
fort 300—400 mii lei. Adresaţi ziar 
27 B. 159
GENERAL~Berthelot!!! Patru ca
mere baie -f dependinţele, confort
125.000. Dionisie 14.  128
IMOBIL ultramodern, 380.000, hol 
două camere debara bae depen- 
dinţe curte. Vaselor 40 bis. 223
LOCUINŢE orice valoare terenul 
Proprietarului sau Antreprizei exe
cută Antrepriza Italiană. Strada 
Biserica Amzei 29.___________ 190
PIAŢA Filantropiei, imobil nou 3 
apartamente, 9 cornere, băi, con
fort 45.00 venit 100.000 numerar 
130.000 credit. Dima, Regală 11 bis.2£8

SALOANELE Marica Calea Grivi
ţei 354 se închiriază pentru întru
niri politice, adunări generale, etc.

____________________243
1100 cameră, sala Victor Emanuel 
III 21, pirn General Manu. 50 
2 CAMERE mari subsol, calorifer, 
electrică, cuvetă, închiriez, Bel
grad 14, Bonaparte.. , 67

ÎNCHIRIERI 
Camere şi aparta
mente mobilate

5 lei cuvântul
APARTAMENT elegant mobilat, 
separat, hali, birou, dormitor, 
bae. Serviciu, aşternut. Frumoasă 
46. 225
APARTAMENT eventual garso
nieră elegant mobilată, centru. 
Herescu Năsturel 27. _ 175
CAMERA mobilată bae pensiune 
excelentă, preferabil pereche Fon- 
daco Bulev. Tache Ionescu 12-14. 
__________________________ 3930
CENTRU cameră elegant mobilată, 
1—2 persoane, baie, confort închi
riez. Pensiune, preţ convenabil.
Matei Millo U. II.___  103
CAMERE mobilate 700-1000 la 
mansardă. Aleea Blank 15 (Mi
nist. Externe)._____ 120
CAUT cameră frumos mobilată 
baie intrare absolut separată cu 
pensiune, cartier Foişor Pache, 
familie creştină. Adresaţi ziar 37 
A. ‘ __________  142
CAMERA mobilată intrare sepa
rată loc ordonanţă, Niculae Fili-
pescu 50, parterre. _________ 126
CAMERA mobilată, separată, con
fort, pensiune. Principatele Unite
2, Villa E, e ta j._____________ 97
CAMERA mobilată, bae, telefon, 
str. Sf. Constantin 20, etaj.
C i o c o i u . ____________ 83
CAMERA mdb. intr. separată de 
închiriat. Cobâlcescu 54, etaj III.8
CAMERA mobilată, acces baeTTöOO. 
Et. I, faţă, Ştirbei Vodă 48.’______________ 111020
CAMERA mobilată, acces baie, ca
lorifer, Strada Franklin 9, etaj 3.

__________ 166
CAMERA elegantă, acces bae, in
trare separată, domn serios, sau 
pereche,, eventual pensiune. 35
Schitu Măguireanu.___________113
CAMERE mobilate, acces bae. 
Pensiune. 25 Strada Academiei, e-
taj I.___________  194
CAUT cameră mobilată prefer in
trare separată, teracotă, chiuvetă 
apropiere Pake, Foişor Hala Tra
ian. Ziar 30 B .________   215
CAMERA mobilată două persoane, 
separată, bale, pensiune, conve
nabil. Plantelor 45. 247

DIVERSE
profesionale. Asociaţii

4 lei cuvântul 
FINANCIARE, LOTERII, etc 

7 lei cuvântul
„ASTMA“ bronşita guturai cronic, 
tuşea veche, răguşeala, laringita, 
faringita, gripa, vindecă garantat:

: „Docioru" popatatu 15. cereţi pros
pecte. . 3504

i AUTOMOBILIŞTI ! ! Ştergătoare 
; originale „TRICO“. Re’paraţiuni : 

Trieo, Kilometrage, Aparate taxat 
şl Ceasornice. Huse radiator lei 150 
„HACE“ Calea Griviţei 46.
__________________________ 3825
AGENŢIA „Matrimonială“ caut 
asociată 3000 capital. Oferte ziar
40 A.______ ________________ 149
ATENŢIUNE. La „Ocularium“ in 
strada Doamnei 27, se v.nde nu
mai ochelari fini, alegere specială 
de sticle fine şi forme modeme cu 
preţuri convenabile. 3978
ATENŢIUNE! Cea mai eftină 

1 sursă Drogueria „Sfântul Gheor- 
ghe“, colţ Bărăţiei. 3966
BLANAREASA execută ireproşabil 
mantouri, garnituri reparaţii, acasă 
familii. Antim 79. 2
CAUT asociat la Cinematograf pe- 
riferie, capital 30.000. Venit singur, 

j Ziar 29 A. _  _  3965
CROITOREASA perfectă lucrează 

; familii. Aleia Socec 4, etaj II 
1 dreapta. 58

CINEMATOGRAF în funcţiune 
cartier comercial se predă imediat.
Scriţi ziar sub 28 A . __  79
CAUT asociată serioasă capital 
mic având salon croitorie centru.

j Dima, Regală 11 bis._________ 230
CELOR cu ăuzul~sllb şi suferin”

! zilor de sgomot din ureche trimite 
' prospect gratuit Eugen-Nemetl, 

Antim 19. 3973
CADOURI. Desfiinţând magazinul 
detail, vând luna .Decembrie pre
ţuri desfacere, vaze, bibelouri 
porţelanuri japoneze, păpuşi, ju 
cării, coşuleţe lucru. Binder, 80 Că
lăraşilor (Curte). 138
CONFECŢIONEZ ireproşabil^ ro- 

: chii, mantouri, blănuri. Casa Ma- 
riette, Banu Manta 65. 3935
DOAMNELOR, „TERMOFORUL 
BEX“ încălzeşte (constant) căru
ciorul copilului,• încălzitul costă 59 
bani pe oră, „BEX“ MIGNON pen- 
tru încălzitul manşoanelor. „TER.

1 MOFORUL BEX“ este medicul ca- 
I sei contra tuturor răcelilor.
j ___________________________ 3925
. DANTURI artistice lăsând cerul 
' gurii liber execută Fuchs Dentist
! 35 Berzei. _________________3845

Bro-~ 
ho- 

viei

MfŞU şi Nicu coafor de dame, str. 
Regală No. 5, anunţă onorata 
clientelă reducerea preţurilor. Per
manente, de la 250 lei şi vopsit cu 
komol, Imedia şi Hene veritabil de 
la 150 lei, executate chiar de Patroni. _______ 3333
ONDULAŢII NATURALE fără fier 
care arde pairul, siar.rolu cu bo- 

I nete ondulatoare „ONDULA“ mo- 
I ai3i nou ou fix a,tiv. Intotdőanoa 

once doamnă frumos, b!ne ondu
lată fără cheltuială. Complectă lei 
120. Depozit: „OPAC“ str. Doam
nei 7 (Galeriile Blamduziei) etaj 
Bucureşti._______  ’ 437
PERDELE. cuverturOeţe de mesă 
în toate genurile lucrate de mână 
artistic, găsiţi în Expoziţia de per
dele strada Lipscani 53 etaj I in 
trarea prin cinematograful Roxy.
__________________________ 3631

1 PREDAU frizerie coafura dame 
centrul Capitalei, cauza plecărei.
Ziar 4 B 3951

i |  D - n a  D O C T O R  M A R T O S

SUCHE einen Herrn als Di 
rekior für ein grosses Unter 
nehmen der 2 -8  Lenin sspra 
chen nehersi hi n eine Million 
Bargeld. Kauzion eriegt. A 
frag' in. d. Verw d. Blattes 
86 Z. 8853-

SE CAUTA bucătăreasă fără băr
bat şi la spălat. Agricultori 38.

_____ 281
SERVÎTOĂRE eventual cu bărbat 
se caută strada Fabrica de Chibri
turi No. 28. 3981

ŞEPCI

Heilsberg, 60 kw. 276,5 m.: 20 : ]
Muzxă de Brahma. 21: Ştiri. 21.03: i 

I Concert festiv. 23: Ştiri. 28,30: Con- i 
. cart uccuim. i
Í Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren- j 
1 ţa, Torino, Genova, Triest) 21 : ;

Ştiri şi program muz-oal. 21,30: •
, Concert simitonic. 24: Ştiri.
■ Mühlacker, (Stuttgart;, 60 kw.

360,6 m.: 20: Muzică de Brahma. 
21: Actualităţi. 21,40: Suită muzi
cală. 22,23: Poezie şi proiftsie.
22,15: Muzică de cameră. 23,46:

■ Plăci. 1: Ocmiferimţă despre spixi-
I tul german. '
I Leipzig, 120 kw. 389,6 m.: 21,20:
' Audiţie. 22,30: Concert 23: Ştiri. 

23,30: Muzică nocturnă. 0,30: Con
cert de orgă. „ „  ,

Roma, 50 kw. 441,2 m.: 21: P-aci. 
22.’.5 Muzică var:ată. 22,45: Co- 

. medie. 23.15. Continuarea concex- j 
tului, apoi plăci. 24: Ştiri. I

I Zürich, 60 kw. 459 m.: 20,30 : j 
I Evoluţia muzicii pentru pian. 21:
I Literatură. 29,30.: Concert. 22: Ştiri. J 
! 22,10: Cântece populare.
I Lengenberg, 60 kw. 472,4 m.: 21: | 
1 Actualităţi. 21,10: Duete vocale.

21,40: Suită muzicală 23: Ştiri. |
I 2330: Idem. 23.45: Muzică distrac- i 
j tivă. !

Praga, 120 kw. 488,6 m .: 2030 : | 
' Ora veselă. 21,10- Concert de ţim- '
Í bal. 21.30: Concert european din 
, Viiena. 22,15: Ştiri. 22,30: Conţi- | 

nuarea transmisiunii din Viena. 
i 23.30: Reportaj rusesc. 23.45: Con- j 
; tinuarea transmisiunii din Viena. | 

Viena, 100 kw. 518,1 m.: 13 30:
' Concert de ghitare. 17.30: Coruri. | 
; 18,15: Conferinţă. 18,45: Plăci. ;
; 10.25: Program distractiv. 19.55: I
! Orchestră pcpulară vieusaă. 21.30: | 
I Concert european. 13,45: Concert 
I serai.
I München. 60 kw. 532,9 m.: 21.10:
I Muzică poipulară. 21.30: Concert
! european din Viena. 22.15: Cause- 
I rie veselă despre iarnă. 23f Ştiri.
, 28,35: Muzică nocturnă şi concert 

de orgă.
Budapesta, 18 kw. 550.0 m.: 19.30: 

Orchestră de ţigani. 20.30: Causs- 
rie. 20.55: Concert de harpă. 21.30: 
Concert european din Viena. 23,45: 
Muzică vieneză.

Varşovia. 120 kw. 1411 m.: 20.45: 
Plăci. 2130: Transmisiune din Vie
na 23 50: Muzică de dans.

Berlin (Göi -gswusterhausen). 60 
kw .1635 m.: 20: Muzică de Brahms. 
21,25: Cabaret. 28: Balul naţiunilor. 
23: Ştiri. 24: Continuarea balului 
naţiunilor.

SOBE fine, vinde Hornul, repară 
defecte, curăţă coşuri. Moşilor 47. 

, . , . . . . . .  . Tel. 379/87. 255la doamna singura, îngrijire pa- , 0- .™ . — 3-----n.---------- •/. .rin.p„- 5 o 1 TamiuBiM Si SUFRAGERII, dormitoare cubistermteasca, 9-1. Temişana 81. , 170(K) c0,nd:ţiurli avanta}oase. Mo.
---- , bile Mercur. Victoriei 178.
22S j __________________ 3008

fine franceze şi englezeşti 
cel mai mare asortiment, 

1 cumpăraţi Torcatoru-Ţicu 
( Văcăreşti 14.
j _________________________266
' TELEFOANE centrale, accesorii, 
! lămpi electrice, reduceri colosale, 
j Focşăneanu, Regală 9. 3314
I USCATOR sistem brevetat pen- 
I tru porumb boabe, ştiulete zilnic 
I patru vagoane, instalăm la zece 

zile „Convenabil“ Informaţiuni 
D. Podimatopulo, Hotel Imperial, 
Bucureşti, Isac Elias, Brăila. D. 
Lascaratos, Constanţa.________ 137

, VIN vechi-nou Dealu Mare, an- 
1 gro-detaliu, vinde producătorul, Sf.
I Constantin 2, parter._________ 141
I VÂND pui Spitz' şase luni râsă 

pură, Argentina 17.___________112

t SE CAUTA un conducăior de ( 
>pu(!iaiiinte pentru coirducerea \ 
unui magazin tu b mbunerie j 
şi patiserie de primul rang a i 
vând garanţie şi certificate în 
ngulă A se adresa in htrada j 
Lânăriel 9î. ealirica de eon ( 
stive Gri viţa 895o j

Lecţii şi meditaţii
4 lei cuvântul

lUTORIZATA ŞCOALA „Duplo- 
en". Cursurile Noui. Garantarea 
uoceselor. 27 Smârdan. Iruscrie- 
-vă imediat! 3901

VÂNZĂRI
4 lei cuvântul

TENŢIUNE, MOBILE cu 50% re.
uoere: Dormitoare elegante nuc 
©la 4030. Sufragerii nuc dela 4000. 
[oluri tapisat’ dela 3500 Şifoniere 
u oglinzi 1000. Bufete lustruite 
ela 800. Sofale 500. Dormeuză 
tofă 500. Sofale cu ladă 900. Di
ane-Studiouri. Scaune curbate, 
iărucioare de copii şi orice fel de 
while separate cu preţuri foarte 
ediuse, vinde cea mai mare con- 
urenţă din tară. „Industria de 
labile" „BANATUL", Calea Victo- 
iei 145, colţ cu Str. Frumoasă. Nu 
omifundaţl adresa. 3874
lDRESATI-VA pentru Mobile: 
Jormitoare, Sufragerii fine la 
■returiie Fabricai Brczoi, în stra- 
la Brezoianu 19, lângă ziarul U- 
tí versük___________________ 3964
(UTOMOBIL Plymouth închis, 
tare bună, vând 20.000. Pcpa- 
>avu 61. 105

VÂND sobă mare Godin 
stare bună, Argentina 17.

No. 10
111

AUTORIZATA
, yen“. Cursurile 
' Succeselor. 27 

ţi-vă imediat!

VÂND carorerie închisă. Citroen 
' piese, aparat taxat. Ştirbei Vodă 
! 42.  131

VÂND imediat Ford Gabriolet 
1931 elegant, calorifer, str Gheor- 
ghe Panu 8. Telefon 3.71.78, prin 
Antim. Miercuri 12—5, celelalte
zile 1—3 . ____________ 209

Í VÂND’ garnitură mobilă, draperii, 
I toaletă, lavoir. Piaţa Al. Lahovary 
I 1 A. Portar 4—7. 3922
' VÂND ceas-brăţară briliante, 

blană damă nurca, Popatatu 35, 
Dentişti ____________________ l 4
VÂND uzina complectă pentru 
209—400 becuri 110/180 volţi. Splaiul
Independenţei _61.____________ 62
VĂND’coliir perle mici, blană mare 
blzam bărbătească şi blană mică 
lutru doamnă, Georgescu, Str Co
lonel Grigore Ion 8, Telefon 230-39̂ .

VÂND pat mare, somieră, noptieră. 
Vizibil 9—4. Bul. Ferdinand 76. 3 
VÂND ocărie marine cusut, „Sin
ger“ croitorie bărbătească. Uranus-- -■ 44

stare bună, 
Savu 61.

63, Zimmer._______
5000 sufragerie completă str. 
neral Anghelescu 145 vila 7.

Ge-
3929

COVOARE persane modele splen
dide desface eftin. Primeşte co
menzi, reparaţie, spălat. Terzian, 
strada Iancu Căpitanul 6 (Foişor).
__________________________ 3980
COVOARE lucrate cu mâna şi cu 
maşina, cuverturi pluşate vinde 
eftin. Strada Ion Ghica 9 (fostă
Vestei).____________________3972
CĂŢELUŞE vânătoare rasă bună 
de vânzare. Lustrageria Princiar,
Elis&beta 23;_________________ 90
COSTUME, pardssiuri, paltoane 
smochinguri, puţin purtate şi de 
comandă, nsseoase la termen toate 
măsurile vinde şi cumpără „Man
chester“, Codiţei 27. 3926

CUMPĂRĂRI
4 Iei cuvântul

AUR dinţi aur cumpăr cu cele mai 
bune preţuri „Dentara Platina", 
Pasagiul Central 4 (Vilacros) visa- 
vis prefectura poliţiei. 3840
ĂRGINTER1E piane] covoare 
bronzuri, mobile fine, tablouri, Ws.

Stelea 25. 111019

AUR, dinţi aur, brl_ 
liante cumpără BIJU
TERIA SELECT. Str. 
Carada 2 (Karagheor 
ghevici). 377â

itiR Briliante, Diamante cum
pără. vinde, „Bijuteria Elitei". Vic
toriei 14 (vis-â-vis Socec). Ateii* r 
Ceasornice, bijuterii. 3880

TEREN vând în Bulevardul Dacia 
23. Suprafaţa 345. Telefon 3-9'"87. 

j _______  3955
VÂND teren central, situat Ştir- 

1 bey Vodă 65 (colţ Schitu-Măgu-
1 reaniu): 480 mp.___________ 3958
i VAND~ímobil raport 4 apartamen

te, bune instituţii. Grevat Credit.
( B-dul Bonaparte 19. Oonstantinsscu

2738
VÂND 2 corpuri mici n-oi. Prăvălie 
8 and, înlesniri. Crăsnaru 100. 177 
VÂND urgent' vilă nouă, beton, 
trei etaje, curte, grăd nă, centru 
680 000. Bodega, Gogu Filitis 8.

151
VÂND- chil'.ipir teren- lO.OOO’îei, 120 
metri poziţie, Şoieaua Crângaşi. A- 
dresaţi Prelungirea Cângaşi. No. 
61. Patrescu. 154
VÂND case 130.000 fix 20% venit, 
alta 150 000. a.lta 200.000. alta
250.000. alta 300 000, alta 450.000, 
Georgescu. Matei Voevod 108.

203
VÂND construcţie nouă, parterul 
două prăvălii, etajul locuinţă: colţ, 
Aviator Mărăşescu 11. Parcul Do
meniilor. ___________________257
20‘METRI din Bulevardul Caţai- 
giu cauza pleeă”ei străinătate vând 
4 camere mari hol, bae, depen
dinţe, parchete tapete, scutite im
pozit. 250 COO 4- Credit Urban
250.000. __Fra_ncUn 5. ________ _273
250.000 plătesc imediat pentru i- 
mobil scutit cartier liniştit tram
vai edilitate. Oferte Aca, Câmpi- 
neanu 1. 241

ÎNCHIRIERI 
Apartamete şi camere 

goale
5 lei cuvântul

I a pa r ta m en te  confortabile 4 
I camere, 36 000; 3 camere, 30.000;
I 2 camere, 24 000; 1 cameră 16.000, 
j 2 fără parchet, baie 14.000. Auto

buze 7, 12. 13. 18. Tramvai 15, 7.
! Rahovei 222, Antrepozite.___  3989
I APARTAMENT mic modern: Două 
; camere, bucătărie, bae, spălătorie.
i Gr;viţei 79' -------- 20

á APARTAMENT 3 cairn re hol ß  
/  dopeiuii te calorifer de irchi- H 

rial convi nahii Str. Eroului 4 n  
orln Sft (Min 1110 1 1

APARTAMENTE, garsoniere, ca. 
mere pentru locuit, birouri, Str. 
Bis. Amzei 16, Doamnei 3, Poin
caré 1, calea Victoriei 2, 77, 79, 
Codtei 17/19, închiriază avantajos 
Soc. Clădirea Românească, Bd.
Domniţei 30. _     237
CAMERA nemobiîată entresol, ca
lorifer cuvetă, Intrare separată. 
Portar Bulevardul Dacia 16. ________________________ 68
CAUT cameră goală, bae, confort. 
Condiţiuni la ziar sub „Funcţionar
superior“ 24 A._______________ 77
CAUT una sau două camere goale, 
cu baie, intrare separată. A se a- 
dresa la ziar sub „Liniştite" 16 B.
____________________________38
CAMERE pentru birou electrici
tate calorifer ascensor închiriez
Eug. Carada L___ 3805
ÎNCHIRIEZ apartament 4 camere 
hali, dependinţe. Bui. Bonaparte 19.
Constantinesou. _________ 3787
DOUA prăvălii vad pentru cafe
nea, bodegă, cofetărie, atelier; un 
biurou; pivniţă uscată: subsol
35X14 pentru depozit sau industrie 
apă, lumină forţă, canal. Parţial 
sau total libere. Garajul FEimon.
B-dul Pache 150, ,___________ 51
GARAJ modern, eventual atelier 
închiriez foarte convenabil. Rahova
28.__________________________37
ÎNCHIRIEZ una prăvălie cu casă 
de locui chilipir. Splaiul Indepen
denţei 251 (Grozăveşti). 151
ÎNCHIRIEZ apartament, două ca
mere, bucătărie, quvetă, electrici
tate, măgărie. O cameră mobilată. 
Aleia Gherghel 10. 160

CAMERA elegant mobilate acces 
baie eventual pensiune Episcopiei

i 6 P o r t a r . _______________ 277
DE INCHIRIÂT cameră mare fru
moasă intrare separată, primul e- 
taj, chirie convenabilă Regală 1,
Rădulescu._____________  123
DE ÎNCHIRIAT cameră mobilată 
buna parte, Strada Spătar 14. 
____________________________78
EFTIN mobilată, nemobilată, elec
trică, separată. Vasile Lascar 114
„Coca“. ________________270
GARSONIERĂ trei camere luxos 
mobilate, separat, Melodiei 2 bis,
Portar JRosetti).____________ 276
HOTEL Royal Palace, în centrul 
Capitalei, strada Sărindar, a re
dus tariful simţitor şi închiriază 
camere lunar cu foarte mare re.
ducere._____________________ 7
ÎNCHIRIEZ mobilat centru tele
fon. Calmate! 6 (Statuia Rosetti)
numai D e m n i . _____ ______ 69
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată se
parată acces baie. Calea Victoriei 
19. 268
ÎNCHIRIEZ cameră goală mobi
lată bucătărie acces bae. Clopotarii
Vechi 12.__________________ 26D
PROVINCIAL cameră mobilată] 
Intrare separată discretă. 2-3 săp
tămânal. La ziar sub_42 A. 153 
P’REDEAL saison' ski. villă Câmpi- 
neanu. confort modern, bae. tele
fon. _________________  3043
UNA două camere de închiriat mo
bilate, str^Carol 65, eti_L_______6
STRAIN‘singur caută cameră mo- 
b'.lată, confort aproape centru.
Ziar 15 B . _________  38
UNA cameră frumos mobilată, e- 
lectriică, teracotă, strada 11 Iunie
No. 37.___________________  3962
1000 lunar fiecare două camere 
mobilate, intrări separate, electrică, 
teracotă, acces bae, Matei Voevod
28 A. Tramvai 14. ___________ 42
1200 frumos mobilată absolut izo
lată, linişte, • eventual pensiune.

, Labirint 144.________________ 235
I 1500 cameră confort separată, bae, 
! serviciu Bulev. loan Cuza 99.
I ____________________ 200

1500 cameră mobilată, bae, electri- 
■ că, teracotă închiriez. Franzelari
] 14 bis (Armenească).__________ 28
I 600 CAMERA dormit, separată, li

niştită, căldură, lumină. Aleea 
Suter 18. 170

] boli de femei Gravide tratamen
te, operaţiuni. Consult. 2-8 Vă- 

| căreşti 64._______  39.4.S
ERICA _ aparat de Ondulaţii Per
manentă fără electricitate, ino'tă 

! coaforii la demonstraţia Joi, 20.30, 
Jean Baldovin, Academiei 51. Re
prezentantul Dietrichstein Williy.

I _________________________ 3975
EXECUT rochi elegante, lucrez în 
familie. D-ra Vasiliu, Romană 172. 

I 3912
GRATUIT literatura specialităţi- 

1 lor „Lacroix“.Paris. V'ndieeă ratio, 
nai, rap'd, radical, Sifilisul. Impo
tenţa, Blenoragia, prin gură fără 
injecţii. „Laeroix“, Sfinţilor 51 
Bucureşti. Tei. 377/69. 17 —

GRAND PALAIS
introducere.

GRAND Palais lângă Prefectură, 
C.orap: bărbăteşti culori garantate 
Lei 9 per.

________ 179
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti desene englezeşti 
Lei 13 perechea.
________________________ ISO
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti pentru cisrnă şi 
bocanci 'Lei 15 per.

1 ___________________________181
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti fii d'eeosse Lei 20 per.

1 _______ ________________ 182
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori mo
derni Lei 26 per.

I 183 ^

PLACI de gramofeane schimbă 10« 
15 lei placa. Buzeşti 27, curte. 
___________________________ 133

PUIUL M A M E I j »rochiţe, hăi
nuţe, mantiile originale. Bis: (-a
Enei 10.___________________  \  5
PREMIERA având mulage or.gi^ 
nal-e Paris execută rochii irepro
şabile preţuri derizoriu. Dima, Re
gală 11 bis. 229
PREDAU magazin Coloniale'deli
catese capital mic, Calea Moşilor
241.    254
RATE 500 lunar comandaţi haine 
bărbăteşti dame lingerie bărbă
tească „Solfat“ Buzeşti 44.' 3831
ŞTEFAN Bach specialist^ în~cutii 
de radio, Doctor Felics 45. Fabrică.
_____  3884
TÂMPLARUL Bodsa, Banu Manta 
29, lucrează bine convenabil, â- 
vând de vânzare cutii radio, mo
bilă, face orice model. Primesc re
paraţii, uşi, ferestre. 205
URMĂRIRI, informaţiuni discrete 
dovezi pentru divorţ. Secret, Oituz
14/11.______________________ 275
UNIC în Capitală. Rate eftin, du~ 
rabll, elegant vă‘mbraeă Croitoria 
„Ambasador“, Rahovei 88.

111018

CĂSĂTORII
5 Iei cuvântul

CAUT cunoştinţă în vederea căsă
toriei Român 34 ani bine, posed 
un imobil Bucureşti unul în 
Brăila un magazin de articole 
tehnice. Oferte ziar 41 A. 150 
COLONEL tânăr, activ, bogat] 
drăguţ, doresc căsătorie,, domni
şoară, Doamnă, frumoasă, ceva 
avere. Ziar 32 B._ _  218
DOAMNA "avere 5.0ÖO.ODO, doreşte 
căsătorie serioasă. Biroul Imforma-
ţiuini, Victoriei 83,________   197
DOAMNA 37 ani condiţie gospm 
dină, imobil, mobilier, doreşte că
sătorie domn situat. Anonimele în
tâlnirile refuz. Ziar (Serios) 8 B.
________________________ 12
DOAMNA tânără frumoasă inte
ligenţă fină doreşte cunoştinţa 
domn serios distins bine situat ve
derea căsătoriei. Ziar 23 A. 73 
DOMNIŞOÂRA tânără drăguţă cu 

1 dotă doreşte căsătorie cu demn 
I bine situat. Răspuns ziar 19 A.
I 61
j FUNCŢIONAR 29 ani, venit 12.030 

lunar doreşte căsătorie Domnişoară 
cu imobil Capitală sau numerar, 

j Oferte fotografii ziar 32 A. _ 92 
I INSTITUTOARE, directoare, imo- 

eftin, pentru j Ml provincie numerar, gospodărie 
1 completă, doreşte căsătorie ofiţer 

titrat etate 33-40 ani. Răspunsuri 
neanonime. Căsuţa poştală 221.

95
178

GRAND Palais Victoriei 17 cio 
răpi bărbăteşti talpă dublă Lei 17 per.

_______   184
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti lungi pentru 
sport Lei 49 per.
___________________________ 185
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti lână desene mo
derne Lei 48 per.
_________________  188
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori Eterna 
Lei 44 per.

187

GRAND PALAIS

MARIAJE, distinse, bogate con
tractează în toată ţara, indiferent 
naţionalitatea. Oficiul Matrimo
nial, Ştefan Ionescu, posedând nu- 

j meroase partide. Ad-esaţi-vă cu 
1 încredere. Doctor Felix 33, Bucu

reşti. 220
PROFESIONISTA, inteligentă? lo
cuind centru, doreşte cunoştinţă 
în vederea căsătoriei persoană si
tuată, 35-50 ani. Ziar 52 A. 224 

, TANAR moşier, aproape — Bucul 
reşti, doresc căsătorie, Domnişoară, 
Doamnă frumoasă. Ziar 33 B.
_______   219
TANAR proprietar 8000 lunar do
resc căsătorie domn'şoară, doam
nă situata. Ziar 6 B. n

I TANAR 24 funcţionar “stat’ doreşte 
; căsătorie fată cu oasă Bucureşti. 

Z:ar 13 B. 3Q

introducere.
eftin pentru

PENSIUNI
5 lei cuvântul

2 DOMNIŞOARE de bună condi
ţie caută la o familie pinislune şi 
odae cu bae, în cartierul Grădina 
Icoanei. Ziar 18 B. 53

ÎMPRUMUTURI 
şi ipoteci

4 lei cuvântul
AVANSAM bani, cumpărăm vin
dem obiecte, acţiuni şi mărfuri, 
Cornfln, Şelari 8 curte. 3968

Pierderi. Dispariţii
5 lei cuvântul

CAINE Lup găsit vagabond Luni 
seara stăpânul adreseze Bis. Popa
Chiţu _20;___________________ 138
DOUĂ mii recompensă cine aduce 
blană bărbătească niurca guler 
lutru trenchcot pardesiu furate 
noaptea 4 Decembrie, Argentina
19.______________  121
PIERDUT, câine lup (căţea) cu 
sgardă curea, cartier Popa Tatu. 
Aducătorului bună recompensă.
Temişana 47,_________________80
PIERDUT câine de vânătoare 
Brach maro pestriţ. Aducătorul 
bună recompensă, str. Petru Rares 
No. 30. 145

aducătorului sau 
indicatorului un
de este câine 

foarte mare negru, puţin alb piept. 
Romnicianu, Dumbrava Roşie 3, 
Tel. 226/52. 204

_________________________ 188
INFRUMUSETAŢI-VA adresândtl- 
vă consultaţiun.lor Cozm&tice me
dicale şi specialistelor casei Dor- 
theimer. Victoriei 50, masagi., a- 
pl.caţiuni.. Preţuri rezonabile. 99
HU! D A T F  403 lu,n,ar! 500 aconto I i i  I u l  I L  comandaţi paltoane, 

costume, ştofele sche
re. Dplomat Paris. Victoriei 89
(fast la_170h_______________ 258
INVENŢIE rentabilă caut finaî> 
ţez soriţi detailat ziar 54 A.
___________________________ 271
LUCETTA mode, mutată din Cal. 
Victoriei 39 în str. Academiei 5 
etaj vis-â-vis Universitate soldează 
pălării chic. 236

; VĂDUVĂ 40 ani, suflet bun ges- 
I pod'nă perfectă vorbind mai multe 

limbi, doreşte cunoştiinţă în ve
derea căsătoriei. La ziar 10 b .

27

CORESPONDENŢE
ADA. Marţi scrisoare. Ziar 51 A.

____ _______  222
ACEEAŞI predilecţie: mămăitirsaT 
„beato sohtudo solo beatitudo“ însă 
individualismul în doi! 233
AUREL NICOLAE DUMITRESCU
măm.ţlca şi fraţii tăi îţi p’â w  

|Jua ta ne rugăm să 
trânti sănătos. Vimo a-ĉ isă to 
dorim. ___  55
FAT FRUMOS Duminică ora 5 
locul ştiut, semnul floare albă.
—   191
MARILENE Vineri la 5. Cu’-ând 
voi pleca. Ro. 274
MONALISA. Călduroase urări ta- talul tă*u. .
ORA 6. Aştept degeaba. Foarte su
părat ca nu mi-ai scris. Morala o regret. 71

LEMNE DE FOC, tag, ret. 
cojite, calităţile iele mal bune. 
talele, transportate la dornici 
liu. greutate garantată, vinde 
cu preţuri ioane avantajoase 
-UNION“ N. A R. I« ram tea 
Lessel, Calea Plevnei 159, Te 
lefon 3 80 45 l'ramvay 12. 24. 
cocs de Păcura

251

1.000 LEI

MIMI mutată din La- 
hovari 87 Spătarilor 
44 bis. transformez pă
lării şeaizeci.

210
MA asociez Bodegă dispun 35 mii 
edecuri, brevet. Oferte ziar 23 B.
__________________________ 119
MANUCURE diplömée Paris ál
lam t domicile 40 lei, ecrire journal 
29 B. 195

MAFALDA ghiceşte 
viitorul, norocul, că
sătoria, sinceritatea, 
judecăţile, vindecarea 
bolnavilor, descoperă 
furturi, comori. Ra
hovei 28, aproape fcri- 

240bumal.

E d i t u r a  S o c i  e i  A n o n i m e  „ U N I V E R S U L ” .  B u c u r e ş t i

T-SE. Sora pleacă cu tr. 11 de azi] Romulus. 232

A APÁRUT

Universul copiilor 
şi al tineretului
Inima şi mintea animalelor,

dună contele von Bülow.
Străjera troiţei din drum, po

ezie de N. Gherculescu.
Omul-gorilă, poves ire de a- 

venturi extraordinare, traduce
re din englezeşte.

Tudorică şi Andrei arestaţi la 
New-York.

Fata de ’mpărat îndurerată,
poveste de C. V. Soare.

Pagina jocurilor: numele des- 
legatorilor ale premianţilor şi 
al campionului pe 1932-1933.

Norocul lui Chariot, desene 
m colori cu explicaţii în versuri. 

Poş a redacţiei, etc 
Ilustraţii de Pascal . 
Exemplarul, 5  lei.

Preţul abonamentului ia 
ziarul UNI VERSUL este: 
Lei 750 pe un an

„ 380 pe 6 luni
200 pe 3 luni

.. 80 pe 1 lună
Abonamente se ?ac 

la 1 §i 16 ale fiecărei luni
11

R e d a c t o r  r e s p o n s a b i l :  M .  L E O N T E


