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V i z i t e l e  d - t u i  D i n u  B r ă t i a n u  l a  P a r i s
Paris, 6 (Rador). — Conti

nuând întrevederile sale cu 
oamenii 'politici francezi, d. 
Const. Brătianu, ministrul fi
nanţelor, a vizitat în cursul 
dimineţii de azi pe d-nii Chau- 
temps, preşedintele consiliu
lui, Pierre Cot, ministrul aeru
lui, şi Caillaux, preşedintele 
comisiunii senatoriale a finan
ţelor.

In cursul acestor întrevederi 
d. Brătianu a discutat chesti
unile financiare şi economice 
şi problemele în legătură cu 
situaţia generală-

ÎNTREVEDEREA CU D. TAR- 
DIU

Paris, 6 (Rador).—In cursul 
zilei de azi, d. Const. Brătianu, 
ministrul de finanţe al Ro
mâniei, a avut o întrevedere

cu d. Tardieu.
La această întrevedere, d. 

Const. Brătianu a fost însoţit 
de d. Cesianu. ministrul Ro
mâniei la Paris.

*
Paris, 6 (Radoi-Central). — 

„Petit Párisién“ arată că în 
cursul întrevederii de eri din
tre d-nii Paul Boncour şi Di
nu Brătianu s’a discutat în a- 
fară de problemele economice 
şi politica noului guvern ro
mân.

Ziarul crede a şti că d. Dinu 
Brătianu a lăsat pe d. Paul 
Boncour să înţeleagă, că noul 
guvern român vrea să vină cu 
reforme energice şi mai ales să 
pună capăt propagandei naţi- 
onal-socialiste din România, 
de oarece aceasta ameninţă 
serios ordinea publică.

D. Dinu Brătianu la sosirea in gara Lyon

C l a r i f i c ă r i
in domeniul monetar

Guvernul american contL 
imă să aplice másura urcării 
din oficiu a preţului aurului 
pe piaţă, ceeace indică ho- 
tărirea sa de a perzista In 
politica devalorizării dolaru
lui. Punctul terminus al deva
lorizării pare să fie tot acela 
de 50% din cursul pe oare l_a 
avut dolarul Înainte de a fi 
fost despărţit de etalonul aur, 
In Mai a. c. Peste Ooean se 
fac acum sforţări serioase In 
vederea aplicării unui plan 
mai viguros de scădere a 
cursului dolarului, cu scopul 
de a se provoca o urcare a 
preţurilor mărfurilor şi In a- 
celaş timp, o revalorizare pu
ternică a stocurilor de aur, 
deţinute de băncile federale 
de rezervă, revalorizare, care 
va permite o inflaţie mone
tară controlată.

Organul de finanţare a po
liticei de refacere economică 
şi financiară a statelor ame
ricane — Reconstruction FI. 
nance Corporation — dispune 
de fonduri In valoare de peste 
25 miliarde dolari, destinaţi 
acestui scop şi in curând tre- 
bue să ne aşteptăm la noi a. 
salturi pe pieţele mondiale 
In vederea unor masive cum
părări de aur.

Preşedintele Roosevelt ţine 
cu orice preţ. ca până la data 
convocării Congresului, In 
Ianuar 1934 acesta să fie pus 
In faţa tuturor rezultatelor 
economice palpabile ce se pot 
obţinea prin scoborîrea dola
rului la jumătate din valoa
rea lui iniţială, adică până la 
limita maximă de care pre
şedintele era împuternicit să 
dispue

De Îndată ce moneta ame
ricană va fi atins acest nivel 
terminus, preşedintele Roose-

velt — după ştirile apărute 
în presa Statelor Unite — ar 
intenţiona să publice un co
municat precis asupra situa
ţiei monetare, cu care prilej 
va defini Întreaga sa politică 
şi In acelaş timp va repeta 
propunerea — enunţată de 
altfel şi prin primul său me- 

I saj dat după suspendarea 
etalonului aur — propunere 

! privitoare la o restabilizare 
1 a monetelor internaţionale Ia 

un curs mai indicat şi mai 
adequat intereselor econo
mice ale ţărilor.

De altfel, tot prin presa 
americană se anunţă că In 
ziua de 8 Decembrie d. Roo
sevelt va pronunţa un im
portant discurs, care va fi 
radiodifuzat şi prin care pre
şedintele, răspunzând criti
celor atât de numeroase şi 
venind, unele, chiar dela 
consilierii săi de până eri, 
va căuta, In acelaş timp, să 
înlăture şi atmosfera de ne
dumerire şi de incertitudine 
ce s’a ţesut In toate ţările şi 
în toate cercurile cu privire 
la ţinta precisă a politicei 
sale.

Adevărul e, că o clarificare 
a scopului final, urmărit de 
politica monetară — Intor- 
tochiată şi mereu schimbă, 
cloasă — a guvernului ame
rican, devenise de mult ne
cesară şi dacă ea va putea să 
ducă şi la un acord interna
ţional în legătură cu reveni
rea la stabilizarea monetelor 
vagabonde, faptul va avea 
urmări fericite pentru schim
bul şi economia lumii, atât 
de încercate de pe urma ex
perienţelor aventuroase ce 
au fost puse la contribuţie în 
ultimii ani.

„AL DOILEA KAID TRANSATLANTIC
Iialo Balbo, „AL DOILEA 
RAID TRANSATLANTIC“.

E inutil să semnalăm im
portanţa lucrării şi presti
giul de caire se bucură una- 

! nim, fostul şef al aviaţiei 
; italiene. Sborul Roma—Chi
cago—Roma, executat cu 
măestrie în vara anului a- 
cesta, a produs entuziasmul 
celor mai reputaţi sburători 
şi a cucerit admiraţia celor 
cinci continente. Cine altul 
decât Italo Balbo, iniţiato
rul şi şeful expediţiei, ar 
putea vorbi mai bine despre 
această epopee a aerului, 
sortită să rămână istorică? 
Cititorii noştri vor urmări 
interesantul său jurnal de
bord cu începere de 

DUMINICA, 10 DECEMBRIE

Cu mari sacrificii, ziarul 
nostru a obtinut exclusivi-

ITALO BALBO
tatea publicării în româ
neşte a lucrării mareşalului
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S T E L I A N  P O P E S C U

Răspuns contelui Bethlen
—  Românii din Ardeal au avut in trecut organizaţii sociale şi politice?? ___

Ca să si:oatâ în relief ,.supe
rioritatea“ naţiunii maghiare, 
fostul prim-ministru al Unga
riei, contele Bethlen, a contes
tat poporului român din Ardeal 
geniul politic, simţul de orga
nizaţie socială, bazat pe dreptul 
de posesiune al pământului şi 
al bunurilor sale; precum şi 
lipsa de aptitudini pentru co
merţ, meserii etc. Uităm;

„Poporul român din Ardeal
— a spus contele Bethlen — 
care se compune în mare parte 
din ţărani crescători de vite şi 
din păstori, infiltraţi prin tre- 
cătorile Carpaţilor, nici nu dis
punea de o organizaţie socială 
şi politică necesară unei naţi
uni independente. Ei n’au avut 
o clasă nobiliară; n’au fost pro
prietari de moşii şi de păduri; 
nici meseriaşi; nici negustori, 
ci păstori rătăcitori, fără aşe
zări statornice, fără legături 
temeinice cu pământul acestui 
ţinut...“

Contele Bethlen s’a aventu
rat în asemenea consdderaţiuni 
istorice asupra Ardealului şi 
trecutului poporului românesc 
din acest ţinut, — fie. că a 
contat pe lipsa posibilităţii u- 
nui control ştiinţific al publi
cului britanic, fie, că el însuşi 
nu s’a trudit să consulte vreo
dată lucrările istoricilor un
guri, germani şi români, spre a 
se informa şi documenta, îna
inte de a fi atacat un asemenea 
subiect important.

N’a avut bare poporul român, 
dintre Tisa şi Carpaţi, o veche 
organizaţie socială şi politică? 
Răspunsul ni-1 dau numeroase 
cronici şi documente maghiare. 
Ce au fost Kniezatele, voevoda- 
tele şi ducatele româneşti, de 
care pomenesc sute şi mii de 
documente magh are, dacă nu 
organizaţii sociale, politice şi 
naţionale ale poporului român?

Aceste organizaţii au existat 
încă din secolul al VI-lea, îna
inte de năvălirea maghiarilor 
în Europa şi s’au dezvoltat şi 
întărit în cursul vea curilor.

De arm atele ducilor români
— Gelu, Menmorut şi alţii — 
s’au izbit hord.de maghiare co
mandate de Tuhufcum, când au 
voit să-şi croiască drum in Ar
deal.

Faimosul Anonymus, secre
tarul regelui Beia al Ungariei, 
pomeneşte în cronica sa de a- 
ceşti duci; ca şi de numeroa
sele chinezate, ducate şi voe- 
vodate româneşti, care existau 
în epoca aceea.

Conducătorii acestor organi
zaţii sociale şi politice aveau 
atribuţiuni militare şi judiciare,

exercitau o suveranitate în vir
tutea unor drepturi tradiţiona
le. Chinezatul şi voevodatul au 
fost cele mai vechi instituţii 
naţionale ale românilor din Ar
deal, Banat, Crişana şi Mara
mureş.

Dacă ar fi consultat numai 
studiul lui L Kemény: „über
die ehemaligen Knezen und 
Kneziate der Walachen in Sie
benbürgen“, publicat in Kurz 
Magazin, contele Bethlen ar fi 
fost scutit să facă figură de a- 
gent propagandist şovinist ma
ghiar. lipsit de cunoştinţele e- 
senţiale istorice, strâns legate 
de ţinutul pe care ar vrea să 
fie atribuit iarăşi Ungariei, în 
numele „principiului milenar“, 
necunoscut în dreptul interna
ţional modern.

Să revenim la teza contelui 
Bethlen, care nu admite exis
tenţa unor organizaţii sociale 
şi polit'ce româneşti, în trecu
tul Ardealului. Ce spun oare do
cumentele redactate în latineşte 
şi semnate de regii Ungariei, în 
această privinţă? Ele confirmă 
existenţa acestor organizaţi. 
Ce scriu istoricii maghiari în 
lucrările lor asupra Transilva
niei şi a ţinuturilor învecinate?

Neagă ei existenţa Knleza- 
telcr şi voevodatelor româneşti? 
Nu.

VOEVODATELE ŞI DUCATELE 
ROMANEŞTI DIN MARAMU
REŞ, CRIŞANA, TRANSILVA

NIA ŞI BANAT
Au fost voevozi români în 

Maramureş, in 1299. 1303 (Ni- 
colae, conte de Maramureş şi 
de Ugocea), in 1326, (Ştefan, 
conte de Maramureş), Bogdan 
(care a descălecat în Moldova), 
Balt (Baliţa). Dragu, Bartolo
meu, sau Birtoc, care a fost şi 
voevod al Ardealului.

In ţinutul Crasna, Lukinich 
menţionează următoarele voe- 
vodate româneşti, existente in 
1560:

1) Voevodatul Marian;
2) „ Damiap Hossu:
3) „ 'Tema Hossu,
4) „ Simion Valda;
5) „ Trifu;
6) „ Dan;
7) „ Torna din Lu-

câceşti;
8) „ Luca din Re

yns tea;
9) „ I. Bene;
10) „ George din Co-

palnic;
11) „ Toader Boţea.
Un voevod român, Ladislau,

(,Badlslaus woyvoda Olaco- 
rum") din ţinutul Clujului e 
pomenit in 1370.

Istoricul român I. Bogdan, 
spune :

„Voevozii români se găsesc 
vretutindeni pe toată întinde
rea teritoriului dintre Tisa şi 
Carpaţi, dela Maramureş până 
la Severin“. („Originile voevo- 
datului la români“).

Aceste voevodate s’au înte
meiat înainte de năvălirea ma
ghiarilor, intre sec. VI—IX-lea.

In ţinutul Bihorului sunt po
meniţi în documentele ma
ghiare, Negul (Negul woyvoda) 
(1326) ; ,Ivan woyvoda de Be- 
lenus“ (Beiuş) ; în 1363, voe
vozii din Beregh (1364, 1370) ; 
Petrus voyda din ,.Belenus“ 
(Beiuş), în 1410.

Este apoi voevodul român 
Radu Negru din Ţara Făgăra
şului.

Nicolaus Olahus. român, cu 
care se laudă maghiarii, po
meneşte de ducatul românesc 
al Făgăraşului, în 1536 şi de 
nobilii români (Bojarcnes Vla- 
chii) din partea locului.

In Banat au fost faimoasele 
Kniezate şi ducate româneşti. 
Abia după secolul al XV-lea şi 
mai cu seamă în cursul secolu
lui al XVI-lea, „Kniezii“ şl 
„voevozii“ români au dispărut 
topindu-se în nobilimea ma
ghiară, căreia i-a dat un pu
ternic sprijin, în ordinea poli
tică, mill'.ară şi culturală, per- 
miţându-i să asuprească apoi 
pe românii lipsiţi de căpeteni.'lls 
lor, de elita lor socială şi inte
lectuală.

Fapt e, că au existat, veacuri 
dearândul, organizaţii puterni
ce sociale şi politice româneşti, 
o clasă nobiliară naţională în 
Ardeal, Crişana, Maramureş şi 
Banat; după cum românii au 
stăpânit moşiile şi pădurile lor, 
pe care apoi le-au luat, prin 
forţă, abuzuri şi ilegalităţi, 
magnaţii maghiari în stăpâni
rea lor, atunci când românii an 
fost scoşi afară din lege şi tra
taţi drept „paria“ în propria 
lor ţară.

In această zguduitoare dramă 
maghiarul parazitar a fost ele
mentul distructiv şl acaparant, 
care a sfărâmat pentru câtva 
timp evoluţia firească a nea
mului românesc de peste Car
paţi, fără însă ca să-i poată 
amorţi conştiinţa lui naţională 
şi forţa lui de rezistenţă. Dar, 
contele Bethlen a ocolit aceas
tă dramă din consideraţiuni 
lesne de înţeles. Noi vom stărui 
asupra acestui capitol tragic din 
istoria Ardealului, provocaţi de 
contele Bethlen în termeni a- 
tât de cutezători.

După naufragiul vasului „Seelinge“

Marinarii de pe bordul vasului britanic „Seelinge“ care s’a scufundat în apropierea coastei 
fran’ceze, adunaţi pe cheiul dela Saint Nazaire.

FILME

D. BENES INVITAT LA PARIS

P a ris , 6  ( R a d o r ) .  —
A genţia  „H avas“ anunţă: 

D. B eneş, m inistrul de  
externe al C ehoslovaciei, 
răspunzând invitaţiei gu 
vernului francez, va veni 
curând în Franţa. La 14  
D ecem brie, d -sa  se  va  
în treţine cu d. Boncour şi 
în tim pul şederii sa le  la 
Paris, —  vizita  sa  având  
caracter oficial, —— va  fi 
prim it de d. Lebrun, pre
şed in te le  republicii ş i de  
d. C hautem ps, preşed in 
te le  consiliului.

-------- XXX--------

Soţii Lindbergh
a u  t r a v e r s a t  A t l a n t i c u l

Port Natal, 6 (Rador). — Soţii 
Lindbergh au traversat Oceanul 
Atlantic în 1 oră şi 55 minate.

Este prima dată când o pere
che căsătorită străbate Oceanul 
Atlantic.

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

Germania nu uita 
Alsacia şi Lorena

Snb titlul „Ţară perdută, ţară 
neuitată“, toate ziarele naţional- 
socialiste germane din provin
ciile Reiehului publică nn articol 
asupra Alsaciei-Lorene cn ur
mătorul conţinut:

„Sunt Í5 ani, de când drapelul 
tricolor a fost înălţat pe cate
drala din Strasburg, de când sol. 
daţii francezi şi negri Şi-au fă
cut intrarea în oraş. Mânia şi 
roşeaţa ni se urcă în obraz la a- 
mintirea acestei ruşini. Soldaţii 
noştri n’ar îi abandonat nici o- 
dată în mod voluntar Alsacia şi 
Lorena. Dacă această bogată ţa
ră ne-a fost smulsă, este" din vi
na inamicului patriei noastre din 
interiorul ei. Noi ştim ce am 
perdut. Astăzi nn patern decât 
să sperăm ca şi această ţară, Al
sacia şi Lorena noastră, să vadă 
venind ziua justiţiei. Să ne gân
dim mereu la ea! Să vorbim me
reu de ea!“.

Are cn atât mai mare impor
tanţă acest articol, cn cât el este 
furnizat de serviciul de presă o- 
ficial a! partidului naţional-so- 
cialist si vine după faimosul in
terview al cancelarului Hitler 
dat ziarului „Le Matin“.

Ş l e p u r i  c u  c e r e a l e
prinse de îngheţ pe Prut

— Se depun sforţări pentru salvarea unor remor
chere. —• Toate lacurile d:n josul Dunării au în

gheţat. —  Şosele înfundate Ia Covurlui —
Galaţi, 6 Dec.

Azi după anrază au sosit ştiri 
complete asupra îngheţului 
Prmuiui. In unele părţi se’mai 
văd ochiuri şi trecerea cu pi
ciorul e considerată ca pericu
loasă. De Marţi dimineaţa ape
le Prutului au îngheţat’ foarte 
tare la punctul Slobozia-Oan- 
cea, Câşliţa şi Giurgiuleşti. De- 
asemenea apele au îngheţat de 
la Vădeni in sus.

După aceleaşi ştiri, la punc
tul Oamcea a fost prins de în
gheţ şlepul „M. R. 3“ sub pavi
lion român.

Şlepul „Prutul“ (român), în
cărcat cu 14 vagoane cereale de 
casa „Bungo“, venind spre gu
ra Prutului, spre a se adăposti 
în bazinul din portul Gaiaţi, a 
fost prins de gheţuri la punc
tul Brânza. Căpitanul a căutat 
să navigheze printre sloiuri, dar 
n’a reuşit.

Şlepul ,.M. R. 12“ (român), 
proprietatea d-lui comandor 
Lupaşcu încărcat cu 25 vagoa
ne orz de „Compania Continen
tală de export“, în timp ce na
viga în josul Prutului, a fost 
blocat de sloiuri la punctul 
Brânza.

Şlepul „Enachi“ (român), ca
pacitate 30 vagoane cereale a 
fost prins de îngheţ la punctul 
Vădeni, iar la 5 tem. mai jos a 
fost prins şlepul român ,,Poli- 
xeni“.

Mai sunt prinse de îngheţ şle
pul „Paraschiva“, remorcherul 
„Ungheni“ şi câteva şlepuri ale
N. F. R.

ŞLEP PUS PE USCAT
După alte ştiri primite, şle

pul „Lespezi“, Încărcat cu 40 
de vagoane porumb de „Com
pania de export“, s’a pus pe us
cat la punctul Vădeni. Căpita
nul şlepului a căutat să navi
gheze cât mai mult de mal spre 
a se feri de sloiuri, dar s’a îm
potmolit.

Şlepul e proprietatea d-lui 
Radacovici din Brăila şi din ca
uza îngheţului Prutului, nu se 
pot trimite nici un fel de aju
toare pentru salvarea vasului 
împotmolit.

TOATE LACURILE AU 
ÎNGHEŢAT

Lacul Covurlui, lacul Presti- 
ţelor şi Balta Maicaşu, toate d!n 
jud..Covurlui, au îngheţat. Tre
cerea se poate face cu piciorul.

Lacul Brateş e bine îngheţat 
la mal unde se poate circula şl 
cu căruţa dar în mijlocul lacu
lui se observă numeroase copci.

In josul Dunărei au îngheţat 
Locul Chitai şi Lacul Catalpoi. 
precum şi toate bălţile unde se 
pescueşte.

ŞOSELE DESFUNDATE
Din cauza marilor cantităţi 

de zăpadă căzută, a fost înfun
dată şoseaua Hanu Conachi-In- 
dependenţa-Galaţi la km. 63, în 
dreptul satului Traian. Dease- 
menea s’a înfundat porţiunea 
dintre km. 72_73. A fost între
ruptă circulaţia automobilelor, 
autocamioanelor cu mărfuri de 
pe linia Galaţi-Tecuci-Mărâ- 
şeşti-Bucureşti.

A mai fost înfundată, pe o 
porţiune de 5 km., şoseaua ce 
duce dela Oancea spre Cahul. 
Nici căruţele n’au putut cir
cula.

Echipe de săteni au muncit 
din răsputeri la desfundarea 
şoselelor.

-xox-

In Jo-Man-Fu.
— Domnule şef, am venit să 

reclam că vecinul meu cântă la 
radio cu ferestrele deschise şi 
eu nu pot să dorm, după zece 
ore de muncă grea.

— Cum ? ! Stă cu ferestrele 
deschise pe vremea aceasta ?

— Da, zice că are năduf şl-i 
trebue aer şi noaptea. Vă rog...

— Aşteaptă niţel. Poftim un 
ziar. Vorbeşte ajutorul meu la 
telefon şi nu înţelege dacă 
trăncănim.

Omul s’aseazâ şi se uită la 
lista candidaturilor, ca să ştie 
cu cine votează.

Convorbirea urmează.
— Allo ! Acolo circumscripţia. 

606 ?
— Tu' eşti, Mitică-Shu V
n • o • •

— Aşa. Bine că am pus mâ
na pe tine.

— Cum ? Nu ştii ce vreau ? 
Răspunsul la chestia noastră.

— Nu te face chinez, — adi
că japonez, fiindcă chineji sun
tem, slavă Domnului!

— Ei vezi ? Credeam câ ai 
memorie mai bună... Spune mai 
repede, că n’am vreme. Avem 
aici cetăţeni pe cari trebue să-i 
servim (omul de pe scaun mul
ţumeşte cu capul). Ce-ai făcut 
cu tipul ?.. Dacă era în raionul 
meu. terminam până acuma... 
Cum?!... Mai zi odată!... Ce 
îndrăzneală !... Nu vrea să apli
ce articomii 300 din codul ci
vil ?... Nu i-ai expheat. ?... 
Cum?!... Zici că vrea s’aplice 
num'i articolul 150 din codul 
penal ?... Nu se poate !... Nu, 
nu... Prea esti moale în rechi
zitorii !... Citează-1 d’n nou şi 
explică-L că crică n’aolică mă
car erticobd 200 din lege. il ia 
naiba până mâine !... Allo !.„ 
Ai înţeles, Mitică-Shu ?.., Sa
lutare !

— Acum să văd şi de păsul 
d-tale.

Omul lasă ziarul si văzând că 
şeful ese, întreabă pe ajutor, 
pe care îl cunoaşte dela bodega 
din co'ţul străzilor Spriţ-Ku 
şi Must-Fu.

— Ce era neicule, cu artico
lele a* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ea, dela telefon ?.

— Ia las-o, domnule, cu în
trebările. De ce-ţi bagi nasul 
unde nu-ţi fierbe oala? D-ta 
eşti negustor şl ai articole în 
prăvălie. Nu ? De ce n’aş avea 
şi eu articole în prăvălia, — 
vreau să zic în casa mea ?...

Don Jose

P rogram u l în trev ed er ii B e n e ş -T itu le sc u
Praga, 6 (Radio Céntral). — 

Din Koşice se anunţă următo- 
torul program al întrevederii 
dintre d-nii Beneş şi Titulescu: 

D. Beneş va sosi Sâmbătă 
seara la koşice, venind din 
Turciansky Sv. Martin. Dumi
nică dimineaţa se va duce la 
Presov, unde va ţine o confe
rinţă. Apoi se va întoarce la 
Koşice unde va ţine o conferin
ţă în teatrul comunal.

Duminică seara va aştepta 
la gara Koşice pe d. Titulescu. 

După sosirea ministrului de

externe român, se va d-a un 
supeu în onoarea d-lui Titu
lescu.

Ziua de 11 Decembrie va fi 
consacrată consfătuirilor celor 
doi miniştri de externe.

Seara, la ora 22.30, d. Titule
scu va pleca cu acceleratul la 
Bucureşti.

D. Beneş va pleca din Koşice 
probabil Marţi dimineaţa.

Cei doi miniştri de externe 
vor fi primiţi ia Koşice în mod 
oficial şi cu toată solemnitatea.

SCRISORI DIN LONDRA
»«■w w ii .

Situaţia diplomatică in Europa
de AUGUR

Londra, Decembrie
INTRE ÎNARMARE ŞI DE

ZARMARE
Experţii caligraf,ci in toate 

ministerele de externe din Eu
ropa sunt foarte ocupaţi. Au 
primit. porunca de a înlocui de 
pe copertele dosarelor cuvântul 
reînarmare cu acela de dezar
mare întrebuinţat până acum.. 
Această înlocuire e preţul pe 
care-l plătesc guvernele euro
pene spre a amâna pe un ter
men nedeterminat de ani, dar 
probabil foarte mic, aranjarea 
definitivă a socotelilor lor cu 
Germania militaristă. Căci, la 
Londrâ  cel puţin, diplomaţii 
ştiu că metoda conversaţiilor 
directe cu Berlinul duce inevi
tabil. la reînarmare.

A spune „reînarmare in loc 
de „dezarmare, e uşor pentru 
caligrafii noştri. Dar ce vor face 
cu dosarul pe care stă scris 
Liga Naţiunilor ? Fiindcă numai 
încape îndoială că, în împreju
rările actuale, inscripţia ar 
ceasta trebue şi ea schimbată. 
Atacul contra Genevei se pre
cizează tot mai mult. Japonia 
s'a retras din asociaţia interna
ţională a Ligii. Germania i-a 
urmat pilda, şi Italia discută 
dacă trebue să facă şi ea acelaş 
lucru. E probabil că nu va mer
ge până la o ruptură pe faţă, 
dar, dacă rămâne, va aplica 
Ligii Naţiunilor metoda ei de 
rezistenţă pasivă, mai pericu
loasă încă decât o simplă de
misie. Iată deci consiliul .Ligii 
paralizat şi în imposibilitatea 
de a-şi face datoria, dacă tra
tatele internaţionale şi mai a- 
Ies tratatele de pace, încetează

ăe a fi aplicate de Germania 
sau de orice alt semnatar.

Atât timp cât va dura pe
rioada, care se deschide acum, 
a conversaţiilor directe cu Berli
nul, problema Genevei rămâne 
in suspensie. Dar va sosi ziua, 
când va trebui să se hotărască 
asupra procedurii ce trebue ur
mată în cazul unui acord, dacă 
e realizat sau nu şi dacă toate 
conversaţiile nu vor duce la 
nici-un rezultat. De pe acum. 
vedem înălpându-se in presa 
europeană baloanele de încer
care. menite să pregătească 
lansarea praectului unei mari 
reforme a Ligii Naţiunilor. Dar 
la Londra vedem foarte bine că 
aceste propuneri vagi n’au ca 
scop decât să pregătească opi
nia publică in Europa pentru, 
momentul in care se va încerca 
de a lipsi organismul dela Ge
neva de dreptul său de a in
terveni în relaţiile dintre state. 
Se pare chiar că expresia je- 
formă“ in spiritul multora do
bândeşte un sens echivalent cu 
acela al cuvântului ,supri
mare“.

Situaţia diplomatică de azi 
îşi are obârşia în faptul că gu
vernul britanic n‘a socotit posi
bil de a se menţine pe poziţia 
precisă creată de discursul lui 
Sir John Simon, la conferinţa 
dezarmării dela 14 Octombrie 
din anul acesta. Dacă ar fi ră
mas pe această poziţie am avea 
acum frontul european contra 
militarismului german. Dar, 
cu un gest public, pe cât de 
război în 1907—1908, Marea BH-

(Continuare in pag. 2-a)

S erb a re a  patronu lu i liceu lu i m ilitar „ N icu la e  F ilip escu “

Statele-Unite nu intră 
in Soc. Naţiunilor

Washington, 6 (Radio-Cen
tral I. N. S.). — In legătură ’ 
cu zvonurile răspândite de 
presa germană, că Italia pre- j 
tinde reorganizarea Soc. Na- j 
ţiunilor numai spre a facili- { 
ta intrarea Statelor-Unite In 
Soc. Naţiunilor, guvernul a- 
m erica n arată în mod oficial 
că aceste zvonuri sunt lipsite 
de orice temeiu şi că Statele- 
Unite nu intenţionează să in
tre in Soc. Naţiunilor. D-na Marla M. Fffipeseu în mijlocul profesorilor şl ofiţerilor M ‘

iGfttţi darea de, seamă tn corpul ziarului).
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n n  n
Stimată Doamnă, Dv. nu observaţi 

că sunteţi expusă zilnic la mii de 
pericole.

Toate motivele de îmbolnăvire sunt 
Baccilii cari se  g ă sesc  pretutindeni.

După cum daţi atenţiune Ia toaleta 
Dv. exterioară, trebue să  veghiaţi 
şi la toaleta Dv. intimă, căci prin 
adeasta puteţi înlătura pericolele u- 
nei îmbolnăviri posibile.

întrebuinţaţi în acest scop întot
deauna. «C'

GJBALDOSE
LA FARMACII ŞI DROGUERll

'îh îM il

f k c a / i ,

fkşaleşi
îmsyum

«unt primele simptome ale gri
pei. De obicei se observă ţi 
febră mare. Aţi trebui să luaţi 
imediat măsuri. Există un medi
cament care vă ajută: Aduceti- 
vă aminte de renumitele

A sp ir in -
tablete

Aspirin scade febra 
alină durerile.

Manifestul Partidului N a ţ io n a l-Ţ ă r ă n e s c

D. ION MIHALACHE

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

UN REZULTAT
REPEDE şi DURABIL V i r g i l

R E U M A T I S M
0  nouă descoperire

Posed un simplu insă minunat 
remediu contra Reumatismului. 
Nevritei şi maladiile acidităţii.

Nu este vorba nici de o dro- 
gă nici de un medicament, ci de 
o plantă numită HERVEA.

Ou mica sa foaie se face o 
băutură, ce se prepară şi se bea 

ca ceaiul or
dinar. Nici o 

plictiseală, 
nici o greuta
te, îl prepa
raţi acasă; u~ 
şuirarea se re

simte imediat 
şi devine din 
zi în zi mai 
evidentă.

Sute de persoane din toate cla
sele societăţii au obţinut dela 
acest remediu o ameliorare du
rabilă şi mi-au trimis scrisori 
lăudând această minunată mică 
plantă.

Luaţi o ceaşcă de HERVEA în 
fiecare dimineaţă şi vă veţi simţi 
o altă fiinţă Motivul este că ea 
elimină otrăvurile produse de că
tre acidul uric şi previne noul în_ 
grămădiri de alte depozite acide 
în organism.
încercarea gratuită

Trimiteţi pur şi simplu nu
mele Dv. şi adresa exactă şi 
veţi primi prin poştă in mod 
gratuit o Cantitate suficientă 
pentru o înceroare. Dacă simţiţi 
o ameliorare vi se va trimite o 
nouă canti
tate cu preţ 
modest. Pot 
spune după 

experienţa 
mea persona
lă, că produ
sul este ex
trem de efi
cace contra 
reumatismului şl Maladiilor co
nexe şi oeeace el a făcut pentru 
mine, în câteva săptămâni, tre
bue să facă şi pentru Dv. dacă 
voiţi să-l încercaţi în mod serios.

" Scriţi la :
Farmacia Naţională Coniver, 

Calea Victoriei 14 Bucureşti. 
Farmacia. Brus-Straja, Calea 
Victoriei 36, Bucureşti.

Farmacia Terenţl-Iaşi.
De vânzare la toate farmacii

le şi drogueriile din ţară.
Preţ pentru • public : pachet

mic lei 70 ; pachet mijlociu lei 
85 ; pachet mare lei 135.
REFUZAŢI CONTRAFACERILE

In interesul consumatorilor 
ceaiului Hervea, rugăm a refuza 
orice ambalaj care nu poartă nu
mele :

H C R V C A
Marca înregistrată I

Singurele cari sunt veritabile. I 
3600 I

8600

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

■ 4UWL.ll ■ "  ■"

DOCTORUL

B r ă t e s e u
Specializat la Paris în boii şi opê  

raţiuni de:
JVas—&ât— uvechi
consultaţiuni 7 jum.—9 a. m. şi 

3 jum.—5 jum. p. m.
Tel. 365-23. Intrarea Amzei 3. 
M W H M W M W H M t H I

BOLILE SEXUALE
IMPOTENŢA, ONANIA, consecin
ţele onaniei, poluţiile, spennatoreea, 
blenoragia, bărbaţi, femei, vindecă 
elcctroterapie DIATERMIE
DOCTORUL GHIVECI
Cons. 8-1 şi 5-8. Moşilor 74, e ta j I 

(In fa ţa  grădinii Sf. Gheorghe)
In tra re  discretă. Telef. 3-3685.

B L E N O R A G I A

PROSTATA
ovarite blen. w 8 IV! KÉÜL®1® 
Dr. TULIU BLANC Consult 0-12,-2-3 
Str. Popa Talu No. © lângă Cişmigiu 

G ra tu it p en tru  săraci de la  5— 6 p. m.

La cabinetul medical „SALVA
TOR“, vechii specialişti din 1900 
vindecă radical şi fără durere

1  L E  N O I  A G I  A

CRONICA, prostatite, metri- 
te, ovarite, prin curenţi electrici 
de diatermie (Dr. Roucayroi)

Electroliză pentru striurite
B o a le  d e  P ie le  $1 S ifilis
Controlul diagnosticului prin

ANALIZA SÂNGELUI
Reactine Ulassermann. Hecht, niche

ÚLTRAMICROSCOPIE 
p. cunoaşterea şancrului sifilitic 
Cons. 11—1 şi 6—9, tel. 3.20.55 

9, PASAGIUL ROMAN, 9 
Aproape Palatul Regal Bucureşti 

Intrare discretă

Misterioasa dispariţie
a unei eleve de conser

vator din Chişinău

J

Chişinău, 6 Dec.
D-na P. Deduşinscala, din str. 

Chirovscaia nr. 2, a reclamat 
poliţiei judiciare că fiica sa 
Natalia de 18 ani, elevă la con
servatorul local a dispărut în 
împrejurări misterioase şi cu 
toate căutările sale nu a putut 
fi găsită.

Dispăruta a plecat de acasă 
in dimineaţa zilei de 2 Decem
brie, spunând că se duce în vi
zită la o prietenă a sa. De a- 
tunci Natalia nu s’a mai întors 
acasă. Mama sa a început s’o 
caute chiar în seara dispariţiei, 
informându-se la toţi prietenii 
familiei, dar nimeni a ’a văzut’o 
nici chiar prietena la care Na
talia spusese că se duce.

Nefericita mamă a apelat la 
ajutorul poliţiei, _ care în tot 
cursul zilei de eri a întreprins 
cercetări, deocamdată fără nici 
un rezultat.

D. comisar E. Dimitriu, 4 'fvl 
poliţiei judiciare a trimis c f t i -  
lari cu semnalmentele dispăru
tei tuturor poliţiilor din ţară, 
sperând că astfel se va putea 
da de urmă dispărutei. .

Au fost cercetate numeroase 
prietene ale dispărutei.

tanie a hotărât că nu sosise 
încă momentul ca să proclame 
izolarea politică de Reich. A- 
ceastă hotărâre era dictată fără 
îndoială din dragostea pentru 
pacea, care caracterizează de
mocraţia acestei ţări, şi tot aşa 
prin slăbiciunea ce se putea 
găsi uşor în atitudinea guver
nului francez. De acord cu 
Franţa, Marea Britanie, dacă 
împrejurările o cer, e în stare 
să formeze un front de opoziţie 
activă, dar singură nu se va 
hotăra niciodată, afară doar de 
cazul când va fi atacată pe 
faţă. Pentru acest motiv am 
vorbit mai sus de un nou ter
men adus soluţionării proble
mei relaţiilor Europei cu o Ger
manie militarista. Rămâne de 
văzut, dacă acest termen, la fel 
cum s‘a petrecut în 1907—1908, 
nu va face să sporească preţul 
regulăm definitive.

CONVORBIRILE DIRECTE 
INTRE PARIS ŞI BERLIN
Situaţia diplomatică se în

vârteşte azi în jurul conversa
ţiilor la Berlin între Hitler şi 
ambasadorul Franţei. Căci Ger
mania si vecina ei de dincolo 
de Rin sunt cei doi protagoniş
ti în chestiunea păcii sau a 
războiului în Europa. Să subli
niem deci bine acest punct. 
Iniţiativa vine din partea ger
mană. Căci Hitler e acela care, 
cu un gest public, pe cât de 
vag pe atât de mare, a invitat 
Parisul să trateze direct cu el. 
A refuzat să stea de vorbă în 
doi; era cu putinţă pentru 
Franţa, dar cu condiţia expresă 
să fie gata să recurgă la forţă. 
Deoarece pacifismul francez se 
opune unui act de forţă, accep
tarea invitaţiei lui Hitler deve
nea inevitabilă, şi aceasta cu 
at&t mai mult cu cât guvernul 
britanic împingea pe faţă în a- 
ceasiă direcţie. Dar Hitler, în 
ciuda prestigiului său de dicta
tor şi chiar de semi-zeu natio
nal-socialist, nu determină nu
mai el politica ţării sale. In 
spatele lui există mereu maşi
na diplomatică a ministerului 
de externe german, care în 
mâinile naţionaliste ale unui 
Neurath şi ale unui Biilof, e 
mereu în stare, dacă nu să a- 
nuleze, cel puţin să întârzie ho- 
tărîrile conducătorului. Am vă
zut aceasta la începutul verii, 
în momentul conversaţiilor lui 
Hitler cu Vissocki, ministrul 
polon, când o declaraţie făgă
duită de Hitler a fost amânată 
cu 4 zile de birourile ministe
rului de externe german, cari 
ar fi anulat-o chiar cu desă- 
vîrşire, dacă nu s’ar fi reuşit 
din nou să se pătrundă până 
la cancelarul Reichului.

Guvernul francez, înainte de 
toate, era în drept să ceară să 
fie curăţat terenul pe care ur
ma să se tină viitoarele con
versaţii. Întrevederea lui Hitler 
cu ambasadorul Franţei, aşa 
cum s’a raportat la Londra, a- 
vea deci ca scop de a permite 
Parisului să obţină precizări a- 
supra propunerilor schiţate de 
Hitler în discursurile lui şi în 
întrevederile acordate unor 
ziarişti. Azi cunoaştem punc
tele esenţiale ale acestui pro
gram astfel ăesvăluit. In pri
mul rând e vorba mereu pen
tru Germania de a obţine de
plină satisfacţie pentru cereri
lei ei de ordin militar. După 
cum Hitler a mai spus-o în 
scrisoarea către Mussolini, a- 
ăusă la Roma de Goering, Rei- 
chul cere dreptul de a avea în 
timp de pace o armată perma
nentă de 300.000 de oameni cu 
toate armamentele moderne, în 
proporţie cu ac%lea pe cari le 
au statele limitrofe. Se vor
beşte vag de o restricţie a ar
melor zise ofensive, caşi de un 
control egal pentru toţi, dar 
există sentimentul că experţii 
Reichswehrului, sunt prevăzuţi 
din belşug cu argumente ca să 
reducă cu totul valoarea parc- 
tică de atari restricţii. Cu alte 
cuvinte, aceasta înseamnă că 
Germania îşi cere libertatea ca 
să armeze independent de o- 
bligaţiile ce i s‘au impus de 
tratatul de pace. Pe deasupra, 
ea cere, potrivit oricărei apa
renţe, aranjarea imediată a 
chestiunei Sarrei, acest mic te
ritoriu aflat la graniţa france
ză şi supus de tratat la un re
gim de autonomie controlat de 
Liga Naţiunilor. (Se pare totuşi 
că această cerere a unei aran
jări imediate a problemei teri
toriului Sane, e o idee per
sonală a lui Hitler şi că mini
sterul de externe german pro
testează dimpotrivă contra a- 
cestui aranjament, deoarece în 
toate cazurile teritoriul Sane 
trebue să se înapoeze Germa
niei în 1935). Pe alt plan ve
dem încă sugestia unul a-

C etăţen i,

cord mutual pentru o neinter- 
venire în afacerile Austriei, 
ceeace ar vrea să însemne că 
un curs liber, deoparte şi de 
alta, trebue lăsat activităţii na
ţional - socialiştilor austriaci. 
Din această enumerare se vede 
lămurit că Germania cere to
tul şi nu oferă nimic concret în 
schimb. Ce avantaj ar avea 
Franţa admiţând aceste con
diţii ?
Acest avantaj n’ar putea să-l 

aibă de cât intri o garanţie e- 
fectivă, irevocabilă şi automată 
a Maréi Britanii, pentru această 
nouă stare de lucruri îrr Eu
ropa, şi de data aceasta fără ca 
garanţia britanică să se opreas
că la linia Rinului. Prevedem 
deci că întreaga conversaţie ce 
se învârteşte la Berlin şi la fu 
riş, va deslănţui fatal o conver
saţie de cea mai mare impor
tanţă între Paris şi Londra. In 
ea va discuta chestiunea răspun
derii care incumbă Marii Bri
tanii pentru o stare de lucruri 
care substitue reînarmarea pro
gresivă a Germaniei, dezarmării 
ei permanente. Chestiunea a- 
ceasta se impune.

AUGUR
-------- x x x --------

Inebuneşte
î n a i n t e  d e  p r o c e s

Braşov, 6 Dec,
Consiliul de războiu al corpu

lui 5 armată Braşov, a judecat 
un proces în care era implicat 
soldatul Idei Ghigner, din Ho- 
tin. acuzat de dezertare în ţară 
străină.

Pe când îşi făcea stagiul mi
litar la frontiera Basarabiei, 
tentat de viaţa ideală pe care 
auzise bă o duc cetăţenii din 
Rusia sovietică, a trecut Nis
trul. în tovărăşia unui alt ad
mirator al sistemului comu
nist.

Soldatul a lucrat mai multă 
vreme la o cooperativă din lo
calitatea Kungurt, de unde se 
exportau ouă pentru Germania.

Nu după multă vreme însă, 
şi-a dat seam.a că viaţa de a- 
colo nu-i tocmai aşa de ideală 
cum şi-o imaginase el şi în cele 
din urmă s’a înapoiat în ţară.

Aci a fost prins şi ’înaintat 
spre judecare consiliului din 
Braşov. Cu puţine zile înainte 
de proces, soldatul a în’eeput să 
dea semne vădite. de alienaţi« 
mintală. El a fost supus unei 
expertize medicale.

Judecat de consiliul oare a 
fost compus din d-ni|L: colonel 
Vlădescu, maior Spiridoneanu, 
maior Cosma şf căpitanii N. 
Turcea şi lonescu a fost con
damnat la doi ani închisoare.

Acuzatul deşi avea dreptul să 
facă în termen de 24 de ore 
recurs în contra acestei sen
tinţe, nu a uzat de dreptul său.

Ridicat la demnitatea de preşe
dinte al Partidului Naţional-Ţă- 
rănesc, în scaunul onorat până 
acum de mairii fruntaşi ai Ardea
lului şi marii bărbaţi de Stat ai 
Ţării — Iuliu Maniu şi Alex. Vai- 
da-Voevod, — am tălmăcit cinstea 
ce mi s‘a făcut, ca un omagiu a- 
dus de unanimitatea fruntaşilor 
Partidului către ţăranii români, 
din a căror înălţare pe treapta ce 
li se cuvine în Stat — mi-am fă
cut crezul vieţei mele.

Voi înţelege deci că am supre
ma datorie să conduc astfel Par
tidul Naţional-Ţărănesc, încât să 
rămână via şi permanenta expre
sie a celei mai de seamă irealităţi 
sociale şi economice a ţării noas
tre : Ţărănimea, factorul princi
pal de producţie naţională, teme
lia organizării noastre sociale şi a 
vieţei noastre de Stat, solidară cai 
toate celelalte clase muncitoare şi 
producătoare ale Ţării.

fletolui românesc înăuntrul grani
ţelor ţării, pe care înţelegem să le 
păstrăm şi să le apărăm cu orice 
jertfe.

In cei patru ani de guvernare, 
am isbutit să lăsăm înfăptuiri 
gospodăreşti la Stat, la judeţe şi 
comune, cum nu s‘a obişnuit până 
acum la noi; le-am făcut cu mij
loace puţine, pe sărăcie, uşurând 
dările, dobânzile, transporturile ; 
le-am făcut cu oameni liber aleşi 
de cetăţeni, descoperind iniţiative 
şi priceperi locale, pe care centra
lismul sălbatec al altora le neso
cotise. Apoi am păstrat ordinea 
sub scutul ligilor şi al libertăţilor 
şi am început a Îndruma întreaga 
viaţă de Stat pe căile noastre pro
prii.

Iar cei ce vor să preţuiască în 
mod cinstit opera noastră de gos
podărie nu pot uita lupta grea 
împotriva urmărilor catastrofale 
ale crizei generale, oare s‘a des- 
lănţuit tocmai în aceste vremi — 
de cinci ani — asuşira întregei o- 
meniri; şi nu pot uita nici moşte
nirea dezastruoasă lăsată de gu
vernările liberale de după război: 
18 miliarde deficite în gospodăria 
Statului, economia agricola desor- 
ganizată, haosul administrativ, 
prăpastia sufletească intre pro
vincii. starea precară a armatei, 
etc. Nu sie poate trece cu vederea 
nici guvernarea „tehnicienilor“ 
care totr’un an şi jumătate «dusese 
aparatul de Stat în pragul pră- 
buşirei.

C e t ă ţ e n i ,

C e t ă ţ e n i ,
Partidul Naţional-Ţărănesc a- 

dăpându-se continuu la isvoarele 
care au dat naştere forţelor noas
tre politice şi aşezat pe liniile de 
mişcare firească ale acestor forţe 
ce ne-au purtat sub steag comun 
15 ani ; ,

Va şti să desăvârşească în cel 
mai scurt timp, opera sa de rea
lizări gospodăreşti abia începută;

Va şti să adâncească soluţiile 
sale în scopul grabnicei transfor
mări culturale, economice şi sani
tare a satelor, punând astfel pia
tra de temelie la opera solidă de 
regenerare naţională a oraşelor ;

Şi ra  şti să adapteze întregul me
canism de Stat la structura noas
tră de ţară agricolă de mică pro
prietate, cât şi la marile transfor
mări internaţionale în raporturile 
de producţie şi schimb de mărfuri.

C©tâfeni9
In cei zece ani de opoziţie, sub 

cea mai aspră prigoană îndreptată 
împotriva noastră, am isbutit să 
intemeierţ o conştiinţă din ce in 
ce' mai luminată' în mintea ţăra
nului chemat să aşeze cu votul său 
noua alcătuire politică a Ţării, şi 
să formăm şi o opinie publică in 
straturi din ce în ce mai profun
de. Am isbutit apoi prin grele lup
te să întemeiem cea mai d'e sea
mă forţă politică in Staţ.cu adânci 
rădăcini in toate ţinuturile şi pro
vinciile şi cea mai puternică che
zăşie a înfrăţire! şi contopirei su-

Ce-am făcut noi constitue un 
capital de fapte săvârşite de oa
meni, care au un crez şi simt da
toria de a urma consecvent şi 
perseverent rosturile şi menirea lor 
în viaţa de Stat.

Noi nu suntem nici sclavii am
biţiilor personale, nici aventurieri, 
cari se schimbă după vânturi şi se 
rătăcesc la Încrucişări de drumuri.

Noi am pornit din durerile nea
mului românesc; noi avem de În
deplinit o chemare în viaţa acestui 
neam. „

Păşim spre viitor, construind zi 
cu zi şi piatră pe piatră.

Aşa se şi lămureşte că noi mer
gem sporind forţele, pe când ad
versarii noştri le sfarmă pe ale 
lor, batjocorind azi crezul lor de 
eri, precum se vor lepăda mâine 
de crezul lor de azi.

C e f â t a n i ,
Pe deplin conştienţi de chema

rea noastră şi credincioşi idealu
lui nostru politic, înţelegem să 
continuăm şi să desăvârşim pro
gramul în numele căruia am luat 
naştere.

înţelegem în deosebi să răspun
dem chemării ceasului cu tot cu
rajul cuvenit, adâncind soluţiile 
noastre în opera de grabnică înăl
ţare a satelor şi extinzând acţiu
nea noastră în noul spirit al 
vremii — cu deosebire în următoa
rele direcţiuni :

1. Reforma constituţiei. în aşa 
fel încât voinţa naţională să devi
nă o realitate, în măsură să în
frângă orice rezistenţă şi în stare 
să supravegheze toate organele 
chemate să acţioneze în numele ei.

Constituţia Ţării trebue să fie 
astfel întocmită încât să permită:

Reforme administrative largi, 
potrivite caracterului Statului ro
mân, nevoilor şi desvoltării nor
male a Ţării, menite să cheză- 
şuiască pe baza unei reale descen
tralizări o gospodărie locală la 
sate şl oraşe câţ mai întinsă şi cu 
cheltueii de personal cât mai pu
ţine ;

Reforme economice, sociale şi 
politice, cerute de transformările 
adânci produse de criza generală 
şi pe baza primatului munceî şi

Interesului colectiv ;
Să elibereze Statul de ipotecile 

puse asupra, Iui în Constituţia de 
astăzi, pentru a-i înlesni astfel a- 
părarea împotriva unor interese 
private coalizate.

2. Sporirea şi întărirea mijloa
celor dc ridicare morală şi mate
rială a satelor şi oraşelor, în deo
sebi :

a) Organizarea unei cruciade 
împotriva analfabetismului şl pen
tru ridicarea culturală a masselor.

Vom reorganiza şcoala pe baza 
nevoilor vieţei, din vârsta copilă
riei şi până ia maturitate, făcân
d-o accesibilă şi săracilor. Vom 
descătuşa biserica de politicianism 
oferindu-i condiţiile sociale şi ma- 

j teriale proprii îndeplinire! rolu’ui 
ce-l revine pe temei de drept isto
ric şi etnic.

b) organizarea luptei pentru 
combaterea bolilor sociale din 
mijlocul satelor şi oraşelor.

c) O intensă activitate de in
dustrializare a agriculture! şi de 
întărirea micilor gospodării ţără
neşti aşezate pe o întinsă reţea 
cooperativă, considerată ca una 
din temeliile desvoltării economiei 
noastre naţionale.

d) îndrumarea industriei spre 
prelucrarea tuturor materiilor pri
me aflate în Ţară şi limitarea 
acţiune! de încurajare a Statului 
numai la industriile acestea, cu 
excluderea celor parazitare.

Se va da o nouă organizare, po
trivit interesului colectiv al naţiu
ne! — mergând până la etatizare 
— industriilor cari privesc apăra
rea naţională şi a celor ce au drept 
client Statul, în properţie covâr
şitoare sau celor ce deţin de fapt 
un monopol cu jertfe de Stat sau 
ale consumatorilor.

e) Măsuri radicale pentru echi
librarea preţurilor produselor in 
dustriale cu cele agricole.

f) întocmirea şi executarea unui 
program de mari lucrări şi de 
construcţii publice în deosebi: şo
sele, poduri, canaluri. conducte, 
amenajări de râuri, de bălţi, de 
păduri, de mine, construcţii de si
lozuri, etc., cu scopul :

— A folosi munca naţională în 
lucrări productive;

— A cresa utilajul menit să a- 
slgure circulaţia repede şi ieftină 
a produselor naţionale ;

— Sporirea calitativă şi canti
tativă şi valorificarea maximă în 
folosul producătorilor ;

— Desvoltarea unui mai puter
nic consum intern.

3. Grabnica lichidare a datorii
lor vechi rurale şi urbane — prin 
desăvârşirea legii conversiunei şi 
prin reforme de credit.

4. Date fiind :
împrejurările economice şi mo

netare internaţionale cărora tre
bue să se facă faţă ;

Interesele agricultorilor ca şi ale 
celorlalte categorii producătoare ;

Precum şi pentru a face posi
bilă realizarea programului de lu
crări publice prin proprii mijloace 
se impun :

a) Reforma monetară Ia mo
mentul potrivit intereselor produ
cătorilor ;

b) Reorganizarea Băncel Na
ţionale pentru a o adapta la con- 
diţiunile agricole ale Ţării ;

c) Reconstrucţia întregei orga
nizaţii de credit, în aşa fel încât, 
pe de o parte să dea posibilitate 
unor noui imprumutri cu dobânzi 
şi pc termene potrivite cu natura 
şi veniturile economiei agricole ; 
iar pe de altă parte, să stimuleze 
depunerile .asigurând normala lor 
restituire.

5. Organizarea sub controlul 
Statului a valorificării principa
lelor produse naţionale, şi îndru
marea exportului, ţinând seama de 
evoluţiile comerţului din ţările cu 
care avem relaţii de schimb.

C etâ’eni,
Am înşirat câteva din punctele

pe care se desemnează mersul 
programului nostru apropiat.

Urmărim aşezarea unui echilibru 
normal şi sănătos înăuntrul Sta
tului şi o poziţie solidă a Statului 
român în relaţiile internaţionale 
atât pe baza alianţelor noastre, 
cât şi pe baza relaţiilor de schimb 
economic.

Aşezând la temelia vieţei de 
Stat ridicarea morală şi materială 
a satelor, valorificând întreaga lor 
putere de producţie şi de consum, 
înlăturând parazitismul interme
diar şi întinaând sistemul coope
rativ, decongestionâjnd adminis
traţia şi gospodăria publică con
centrate azi în câteva puncte, prin 
aceste măsuri ajutăm desvoltarea 
oraşelor şi în acelaş timp ocrotirea 
elementului naţional.

Iar elementele minoritare, ce
tăţeni români cari colaborează po
zitiv la ridicarea producţiei şi 
culturei naţionale şl la întărirea 
Statului român, se vor bucura în
totdeauna de tratament egal în 
faţa legilor Ţării.

Purificând, prin mijloace dras
tice împotriva vinovaţilor, atmos
fera morală creată în Ţară prin 
tradiţionalele abuzuri şi tolerantă, 
vom desăvârşi opera de consoli
dare a Statului român.

C e t ă ţ e n i ,
In vederea realizării postulate

lor de mai sus, se cere stabilirea 
şi aplicarea riguroasă a responsa
bilităţilor personale în întreaga 
ierarhie a puterilor de Stat, înce
pând eu primul-ministru şi con
tinuând până la ultimul deţinător 
de putere şi situaţii în Stat.

Se cere deci. ca în opera de gu
vernare, şeful guvernului, încre
dinţat de Suveran şi de Ţară cu 
conducerea trebilor publice, să 
aibă mână liberă; iar forţele o- 
culte, care turbură directa cola- 

I borare între guvern şi Rege. tre- 
’ bucşe grabnic înlăturate. Partidul 
I Naţional-Ţărănesc consideră a- 

ceasia ca una din principalele da
torii.

C e t ă ţ e n i ,
înţelegem să ne angajăm cu

vântul şi fiinţa noastră în servi
ciul realizării ideilor şi programu
lui ce înfăţişăm.

Punem în serviciul acestui pro
gram cea mai de seamă forţă po
litică a Ţârii în continuă desvol- 
tare.

Guvernul actual al vechiului 
partid liberal nu va putea face 
faţă adâncilor necesităţi de mari 
prefaceri ale Statului în grelele 
vremuri de astăzi

Nicăeri în lume ţările nu mai 
recurg la soluţii liberale perimate.

Partidul liberal a venit la câr
mă sfărâmat şl umilit cerşind pu
terea pe căi ce scad prestigiul şt 
forţa de guvernare. Zilele lui sunt 
numărate.

Celelalte partide şi grupări nu 
au nici o însemnătate. Ele înfăţi
şează ambiţii personale schimbă
toare de pe o zi pe alta; ori agi
tă fără simţul răspunderii cum 
fac grupările extremiste.

Concentraţi.vă nădejdile şi daţi 
sprijinul acolo unde este ideea sal
vatoare, unde este programul de 
gospodărie firească, unde este cre
dinţa şi forţa, şi de unde curând 
va veni aşezarea nouă morală şi 
economică â Statului român.

Trăiască Partidul Naţional-Ţă
rănesc ca instrument ds realizare 
a acestor credinţe!

Trăiască cetăţenii conştienţi 1

PresEitinîele Partifinloi fiatienal-Tăr nest
Ion M ihalache
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NOTE MILITARE

A r m a t a  m o d e r n ă
Pentru ca să, poată să se des- 

volte toate avantagiile ce pro
cură aceste caracteristice teh
nice, — şi care principala este 
viteza, — carul ar trebui să ac. 
ţioneze independent, asigurând, 
în acelaş timp, cooperarea ne
cesară cu celelalte arme. Tot
deodată, pentru a interveni, cu 
toată forţa dorită şi voit. şi a 
înlătura orice risc, va fi de nea
părată trebuinţă, să se dispu
nă de un număr de care, cât 
mai mane cu putinţă. Astfel, se 
poate ajunge la constituirea u. 
nei formaţiuni cuirasate, mai 
mult sau mai puţin importante, 
compusă din tancuri şi proce
dând fără concursul imediat al 
celorlalte arme. Urmează, că 
formaţiunea cuiirasată trebue 
să asigure, ea însăşi, toate mi
siunile ce comportă diversele 
faze ale bătăliei: recunoaşte
rea, lupta, urmărirea. Este im

tt

MAI SUNT 7 ZILE PÂNĂ LA TRAGEREA POLIŢEI DE

L E I 5 0 . 0 0 0  L E I
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 m â n ă “ organizează 
pentru abonaţii „UNIVERSULUI” o tragere specială de 
poliţe AM. „UNIVERSUL” de Lei 50.000.—, cu începutul 
1 Decembrie 1933, cu 4 rate gratuite (l-a, 4-a, 7-a şi a 
10-a) şi 8 numere de premii de Lei 10.000.— şi Lei 5.000.—

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

La această tragere, vor lua parte toţi acei cari _ se 
vor abona la ziarul „UNIVERSUL”, începând de azi şi 
până în ziua de 12 Decembrie 1933 dacă vor trimite So
cietăţii de Asigurări „ F 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.—, chitanţa cu rata plătită pe 
luna Ianuarie 1934 şi

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

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

De aceste avantaje se vor bucura şi vechii abonaţi, 
cari nu sunt asiguraţi şi cari vor trimite direct Socie
tăţii „ Fr a n c o  - R o m â n e “, Bucureşti, Griviţei 23, 
suma de Lei 258.

Cetitorii „Universului“, cari nu sunt abonaţi, nici 
asiguraţi, pentru Lei 50.000, pot beneficia de aceste a- 
vantaje, afară de medalie, dacă vor trimite suma de Lei 
258, împreună cu 10 din cupoanele ce publicăm la pag* 
2_a a ziarulăi, cu începere de Luni 20 Noembrie 1933.

Preţul abonamentului este :
Lei 750 pentru 12 luni.

„ 380 „  6 „
M 200 H X aa

II
vederat că aceste diverse misi
uni nu pot să fie asigurate de 
către un singur model de ve
hicul, ci necesită creiarea a fe
lurite tipuri de tancuri: vehi
cule uşoare, pentru misiuni de 
recunoaşteri şi de siguranţă, 
vehicule grele, pentru acţiuni 
prin foc si prin izbiri.

Astfel, constituite, formaţiu
nile cuirasate, ca oricare forţă, 
îndeajuns de bine dotată prin 
ea însăşi, trebue să aibă spri- 

i jinul artileriei, necesar pentru 
a depăşi rezistenţele, pe cari ar
mamentul carelor de luptă, pro
priu zis, nu-1 poate stăpâni. 
Această artilerie, cuprinzând 
tunuri şi obuziere, trebue să 
fie, ea însăşi, blindată şi aşe
zată pe şenile. Iar, în ceeace 
priveşte apărarea anti-aeriană, 
va necesita, de asemenea, in
stalarea tunurilor speciale blin
date, şi cari se pot deplasa pe 
toate terenurile. Atât artileria 
de sprijin cât şi artileria an
ti-aeriană trebue să aibă, desi
gur. aceiaş viteză şi aceiaş ra
ză de acţiune, ca şi carele de 
luptă, cari au misiunea de a 
sprijini în toate fazele bătă
liei.

Conformându-se acestui prin
cipiu. naţiunile anglo.saxone au 
stabilit, după o lungă epocă de 
experienţe, prototipurile unei 
game întregi de tancuri, înce
pând cu vehiculul de 3 tone 
până la acela de 60 de tone, de- 
plasându-se, cu viteze variind 
între 15 şi 60 klm. pe oră, pe 
toate terenurile, şi cu acţiune 
dela 160 la 320 klm. In această 
privinţă, în care au fost dis
tanţate foarte uşor Statele- 
Unite, Anglia s’a oprit la cele 
două modele de tankuri de 3 
tone şi de 16 tone, cari îmbină 
destul de judicios, forţa şl mo
bilitatea. Este locul să semna
lăm, cu acest prilej, casa Vic
kers-Armstrong a construit, în 
1931, un tank uşor amfibic, ale 
cărui calităţi de navigaţie sunt 
remarcabile. Problema trecerii 
apelor, care constitue o grea 
problemă pentru armele blin
date, este, deci, practic rezol
vată, pentru tancurile uşoare.
■ Tankul ud de 3 tone, zis uşor, 
îi revin misiunile de recunoa
ştere, de siguranţă şi de spri
jin în luptă. Tankul de 16 tone, 
zis tanc mijlociu, duce lupta 
prin foc şi prin izbire.

Mai rămân de pus la punct 
tankurile de apărare anti-ae
riană. Datorită mecanismului 
său puternic industrial. Anglia 
ar putea să alcătuiască, repede, 
în caz de conflict armat, cu 
modelele existente, forţe com
puse de arme blindate, spriji
nite de artileria pe şenile, pen
tru care punerea pe picioare 
este, de altfel, preconizată de 
înaltul comandament britanic. 
Astfel de formaţiuni, cu arma
ment cuirasat. sunt susceptibile 
în cele mai' vaste întrebuinţări 
în domeniul tactic şi strategic. 

(¥a urmai G. NEDOI

Oe pe valea Almaşului
— Sfinţirea unei troiţe Ia Sfâraş. — Mnaifestaţii 

populare pentru guvern —
Huedin, 6 Dec.

Cu sprijinul d-lui avocat dr. 
Eugen Dunca, actualul prefect 
al judeţului Cluj, un mă
nunchi de buni români din 
Sfăraş, în frunte cu Alexan
dru Stârcea. învăţător, Patri
ciu Vlaicu, preot şl Ion Ocstiin. 
notar, în câţiva anii au schim
bat cu totul aspectul sărăcă
cios al Sfăraşului.

După ridicarea unor fru
moase biserici şi şcoli Dumi
nică s’a putut simţi şi o troiţă 
artistică, aşezată chiatr în fa
ţa şcolii.

Serviciul divin a fost oficiat 
de un sobor de preoţi compus 
din d-nii Emil Petreanu (Al- 
maş), Patriciu Vlaicu (Sfăraş) 
Virgil Moldoveanu (Mesteacă
nul, Ambrozie Plăianu (Sta
na) şi Ion Ilieşu (Fildul de 
jos).

In frunte cu preoţii, învă
ţătorii, notarii şil primarii, 
peste 15 sate au participat la 
această înălţătoare serbare.

După sfinţire, preotul Patri
ciu Vlaicu salută pe oaspeţii şi 
în numele Sfăraşului mulţu
meşte d-lui prefect Dunca 
pentru sprijinul dat la ridica
rea culturală a comunei. îşi 
încheie cuvântarea cu asigu
rarea că nu numail din recu
noştinţă poporul va sta ală
turi de actualul guvern, ci şi 
pentru că el este singurul ca
re mai poate îndrepta greaua 
situaţie a ţării.

Săteanul Nicolae Balmoş 
(Băbiiu), după ce-şii exprimă 
bucuria că asistă la aşezarea 
unui semn mai műit al "româ
nismului, face un aspru rechi
zitoriu trecutei guvernări, ca
re, după încercarea de desbi- 
nare a românilor, a adus pes
te ţară sărăcia generală. „Noi, 
ţăranii din Ardeal, — spune 
vorbitorul, — ne-am trezit du
pă unire băgaţi în politică, 
fără să ştijm precis pentru ce 
luptăm şi de aceia am îmbră
ţişat pe toţi nechemaţii. In 
faţa mizeriei, astăzi ne redeş
teptăm şi acum alergăm cu 
toţii! în "jurul partidului libe
ral, de al cărui trecut se leagă 
istoria ţării din ultimii 70 ani.

In acelaş sens mai vorbesc 
d-nili D-tru Furcovici, sătean 
din Calata şi învăţătorii lorgu 
Popescu-AUnaş şi Alexandru 
Stărcea-Sfăraş, după care ia 
cuvântul d. dr. Alexandru Ili
escu. medic de circumscripţie 
din Hueditn. D-sa laudă acti
vitatea creiatoare a fruntaşi
lor din Sfăraş şi lămureşte a- 
sietenţa asupra felului ’ cum 
conversiunea va fi prefectio- 
nată de guvem, care "vrea ’ să 
vină în mod real în ajutorul 
poporului împovărat de datorii

şi nevoi. JJ-sa cueşie şi pro
gramul partidului guverna
mental.

D. dr. Eugen Dunca, prefec
tul judeţului Cluj, mulţumeşte 
mulţ-imei pentru călduroasa 
primire şi-o asigură că trecu
tul îi este chezăşie pentru fap 
t,e bune, iar nu pentru’ vorbe. 
Guvernul ce reprezint, — spu
ne vorbitorul — este guvernul 
salvării ţării Felul cum ţara a 
fost înşelată vorbeşte prin 
mizerila generală. Nu promit 
nimic şi faptele guvernului îl 
vor aşeza printre cei cari con- 
struesc, iar nu distrug.

După masa servită în una 
din sălile şcolii, în uralele 
mulţi mei oaspeţii! au plecat 
spre Almaş şi Zinsbar.

In tot drumul, sătenii au 
manifestat pentru guvern, de 
şi odinioară valea Almasului 
era o citadella naţiional-ţără- 
nistă.

La Almaş, din manifestaţia 
spontană a poporului pentru 
partidul liberal, s’a ajuns ia o 
adevărată întrunire politică, 
în care au luat cuvântul d-nii! 

f Grigore Ţapu, primar din Al- 
\ maş, preot Emil Petreanu, Ior- 
I gu Popescu, învăţă/tor, VGrgtill 

Moldoveanu, preot Mesteacă- 
nu, săteanul Petru Ursu, dr. 

j Eugen Dunca, prefect, dr. A- 
I lex. Hiescu, ş. a. . 
j La Zimbor şoseaua a fost 
I barată de mulţime şi prefec- 
j tul cu însoţitorii săi ’ au fost 
I conduşi în urale în sala Casc« 

culturale, unde au fost întâm
pinaţi cu cântece executate de 
un cor sătesc condus de învă
ţătorul Virgil Giuruteanu.

Preotul Simion Curea după 
salutul oaspeţilor a ţinut o cu 

I vâmtare patriotică din care 
s’a desprins şi marea contri- 

: buţie la realizările istorice ale 
partidului liberal, 

j I-a răspuns d. prefect Dun
ca, lămurind poporul despre 
felul f um guvernul înţelege să 
vina_ în ajutorul populaţiei, a- 
Junsă la sapă de lemn prin vi
tregia fostei guvernări.

A urmat o consfătuire poli
tica, după care oaspeţii s’au 
întors la Almaş spre a partici
pa la un banchet oferit de 
preotul Emii Petreanu.

Preţul abonamentului l a  

ziarul UNIVERSUL este 
Lei 7 5 0  p e  u n  a n  

M  3 8 0  p e  6  l u n i  

„  2 0 0  p e  3  l u n i  

8 0  p e  1  l u n ă  

Abonamente se f a c  

l a  1 şi 16 ale fiecărei l u n i



— P o r  f i  u n  m a n f o u  

m i n u n a i  d r a g ă  p r i e t e n ă  !

— Suni în cân tată  că  îţi p la c e :  l ’am  
cum părat recen t de la vech iu l m eu furni
zor, d e s ig u r  că  il cunoşti ş i tu. m agazin u l 

„LA P R IN C IP E SA  EL 1SA B ET A "  
Sunt de ani de z ile  c lien ta  fidelă a c e ste i  
c a s e , că c i îm i o feră  întotdeauna m od ele  
originale ş i ex ecu ta te  irep ro şa b il. Ori 

c e  m antou, o r ic e  toaletă  dela  a c e a 
stă  c a s ă  e s te  un m odel reuşit şi m ai 
eftin c a  ori unde. A sortim entu l bo- 

I gat în m antouri cu g u lere  de A str a 
han, B iza m  şi F o că  te va  su rp rin d e. 
D e altfel, te poţi u şo r  co n v in g e . V ino  
ch ia r  acu m  cu m ine la m agazin u l 
m eu p r e fe r a t . . . .

Bizam prima calitate
Get 10.000

Mantou Je stofă eu gu
ler Je blană

Get 1.000

S T R ;  L I P S C A N I  $ 2

P. S. — Rugăm a deschide 
imediat cutia pentru a Vă 
convinge dacă conţine 
bonul câştigător J 

Pudrele D'Argy sunt 
superb parfumate cu 
„Toutes les fleurs“, „Cher 
Amour“ şi „Taifun“.
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R ecepţia dela d-l p ro feso r dr. G. M arinescu 
in onoarea  profesorului Jo se  Arce

In cinstea ilustrului chirurg 
argentinean, profesorul dr. Josâ 
Arce, d-na şi d. prof. G. Mari
nescu. marele nostru neurolog, 
au dat Marcuri seara o strălu
cită recepţie.

Au luat parte numeroşi mem
bri ai corpului diplomatic 
strein şi personalităţi din lumea 
ştiinţifică, printre cari am re
marcat, in afară de distinsul 
oaspete argentinean, profesorul 
Arce ,pe d-nii: prof. dr. C. An- 
gelescu, ministrul instrucţiunii; 
Ricardo Ol’.vsra, ministrul Ar
gentinei; Nabuco de Gouvea, 
ministrul Braziliei: de Brede-
rode, ministrul Portugaliei; don 
Prat y Soutzo, ministrul Spa
niei; d-na şi d. Stelian Popeseu, 
directorul ziarului „Universul“; 
d-na şi d. prof. Vâlcovici, foşti 
miniştri; d-na şi d. Popescu- 
Nedşeştl, subsecretar de stat al 
cultelor şi artelor; d. Filotti, 
ministru plenipotenţiar; d. prof. 
dr. C. Daniel; d-na şi d. prof. 
dr. Bacaloglu; d. prof. G Ţi- 
ţeica cu d-na şi d-ra; d-na şi d. 
prof. Vasilescu-Karpen, directo
rul şcoalei politehnice; d. prof. 
Troteanu; d-na şi d. prof. dr. 
Petruş Niculescu; d-na dr. Cos- 
tdnescu; d. ing. Matei Mari
nescu; d-na şi d. agregat dr, 
Paulian; d-na şi d. agregat dr. 
Simlci; d. agregat dr. P. To- 
mescu; d. Trancu cu d-na şi 
d-ra; d-na Parsons; d-na şi 
d-ra Adolphe Cantacuzino; d-na 
Dan; d-na şi d. arhitect Van- 
Saanen; d. Ionescu-Doij, consi
lier la casaţie cu d-na şi d-ra; 
d-na şi d. D. Cristescu, secre

tar general al Băncii Naţionale; 
d-na şi d. avocat Vasilescu- 
Duca; d-na şi d. dr. Şerban 
Brătianu; d-na şi d. dr. G. 
Alexianu Buttu; d. agregat dr. 
lonescu-Siseşti; d-na şi d. dr. 
Jovin; dr. D. I. Vasiliu; dr. Sta
nislas Lluelma (din Madrid); 
dr. Mircea Ionescu, etc., etc.

D-ra Trancu, o foarte tânără 
artistă, a dansat cu multă gra
ţie câteva dansuri clasice, cule
gând aplauzele asistenţii.

Sa servit un bufet bogat. S'a 
petrecut admirabil până târ- 
z u noaptea, într’o atmosferă 
de cordialitate din cele mai 
plăcute, care a permis savantu
lui profesor argentinean să cu
noască spiritul, inteligenţa, şi 
verva societăţii româneşti.*

D. profesor dr. Jósé Arce, a 
executat Mereuiri dim. in clini
ca profesorului dr. Iacobovici 
dela spitalul Brâncovenesc. 
două operaţiuni chirurgicale 
dn cele mai reuşite: una de
apenidicetomie şl alta de ne- 
freciomle.

Azi dimineaţa va opera în 
clinica d-lui profesor Daniel 
dela spitalul Colţea.*

D-sa ra vizita azi dimineaţa 
clinica savantului nostru profe
sor dr. G. Marinescu dela spi
talul Colentina, iar La ora 5 
jumătate d. a. va ine în am
fiteatrul cel mare al facultăţii 
de medicină, a doua conferinţă 
a d-sale despre : Ventriculo-
grafle.

M. I.

C u v â n t a r e a
d-lui prim ministru I. G. Duca la Radio

O. Duca, preşedintele consi
liului de miniştri, a rostit, asea
ră, la Radio, următoarea cu
vântare :

Guvernul, pe care am onoare 
să-l prezidez are de îndeplinit 
o mare operă de refacere ma
terială şi morală.

Ţara aşteaptă dela noi o mun
că constructivă de consolidare 
naţională. Precum am mai spu
s-o, suntem hotărâţi, oricari ar 
fi greutăţile, să ducem la bun 
sfârşit misiunea ce ni s’a încre
dinţat de către M. S. Regele.

N’am să desvolt în amănun
tele lui programul nostru de gu
vernământ. El a fost publicat 
şi tara îl cunoaşte.

Ţin însă să reamintesc aci 
câteva din directivele generale 
de cari ne vom inspira in acti
vitatea noastră.

In primul rând. noi înţelegem 
să rămânem credincioşi regimu
lui parlamentar şi constituţio
nal, pe temeiul căruia Roma
nia a putut să se desvolte in 
ultimele decenii şi să se trans
forme din două Principate, puse 
sub suzeranitatea străină,  ̂ in 
România liberă şi întregită de 
astăzi.

ECHILIBRU BUGETAR
In al doilea rând, vrem să 

restabilim cu orice preţ şi cu 
orice jertfe echilibrul bugetar 
şi chibzuita gospodărire a fi
nanţelor publice.

In situaţia de astazi, mai 
mult decât oricând, prosperita
tea şi liniştea naţiunilor este 
in funcţiune de buna stare a 
finanţelor publice.

Impozitele trebuesc reduse la 
putinţa reală de plată a contri- 
buab l.lor. Economii severe tre
buesc făcute pretutindeni.

Toate creaţiunile parazitare. 
Regiile autonome şi al. ele, cari 
fără de nici un folos încarcă 
bugetul Statului, urmează, să 
fie desfiinţate fără întârziere

Totdeodată, ne vom strădui 
ca să atenuăm urmările pe cari, 
în chip fatal, criza mondială le 
are şi asupra economiei noas
tre naţionale.

Problema conversiunii dato
riilor va fi, în această ordine de 
idei, preocuparea noastră de 
căpetenie.

CONVERSIUNEA
Sarcinile debitorilor trebuesc 

neapărat reduse, căci în impre-_ 
jurările actuale ei nu pot să 
facă faţă obligaţiunilor pe cari 
le-au contractat când condiţ.u- 
nile economice erau cu totul 
altele.

Conversiunea se va face în 
raport cu capacitatea totală de 
•plată a debitorilor şi ţinând 
seamă de scăderea preţului pro
duselor.

Drepturile câştigate vor fi 
respectate, chiar lărgite când 
dreptatea o va cere.

In aceîaş timp, guvernul va 
soluţiona problema datoriilor 
urbane, ier creditul trebue să 
fie reînviat pentruca viaţa e- 
conomică să-şi poată relua mer
sul ei normal.

SPRE NORMALIZARE
Inline, se euvinte să stâmu- 

îăm energiile productive, să 
ajutăm agricultura, principalul 
.isvor de bogăţie al ţării, să în
curajăm industriile necesare 
propăşiri generale, să normáli
sam condiţiile de dcsvoliare ale 
comerţului, să ocrotim munca 
naţională sub toate formele  ̂şi 
în toate direcţiunile, şi să dăm 
tuturor ramurilor de activitate 
putinţa să lupte cu cât mai 
mulţi sorţi fie izbândă împotri
va crizei care bântue în omeni
rea întreagă.

Deasemenea, grija noastră de 
fiecare ceas va fi îndreptată 
spre perfecţionarea şl simplifi
carea aparatului administrativ 
al Statului.

Sistemul legiferărilor pripite 
şl al nesfârşitelor reorganizări 
trebue să înceteze.
CORECTITUDINE IN ADMI

NISTRAŢIE
In genere, nu e nevoie atât 

de legi noui, cât de aplicarea 
efect:vă şi cinstită a celor 
existente, de muncă, de stă
ruinţă şi corectitudine în 
toate administraţiile centrale 
ca şi periferice.

Pe de altă parte, vom con
tinua realizarea marelui pro
gram cultural pe care par-
tiXul nostru şi l-a fixat dela sunt săn ”tost.

război încoace şi care cu
prinde, ca puncte principale: 
combaterea analfabetismului, 
desvoltarea învăţământului 
profesional, buna pregătire a 
tineretului în şcolile secun
dare şi necontenita sporire a 
prestigiului ştiinţific al uni
versităţilor noastre.

Bisericile şi în pTimul rând 
Biserica dominantă se vor 
bucura pururea de via noas
tră solicitudine şi vom ve
ghea necontenit ca raportu
rile cu toate minorităţile şi 
cu toate confesiunile să fie 
stabilite pe o bază de armo
nioasă colaborare şi de fră
ţească încredere.

Armata, întărirea şi înzes
trarea ei, vor fi o preocupare 
permanentă a guvernului, 
oricât de pacifică ar fi poli
tica noastră externă.

Pentru a putea realiza însă 
acest mare şi mântuitor pro
gram de refacere naţională, 
se cere muncă încordată, cin
ste neîntinată şi ordine de
plină.
UN ANGAJAMENT SOLEMN
Munca şi cinstea depind ex

clusiv de guvern. Ne luăm an. 
gajamentul solemn, să înde
plinim misiunea noastră, cu 
muncă fără preget şi cu eins, 
te fără prihană.

Ordinea însă, adevărata or
dine, nu depinde numai de 
vigilenţa autorităţilor. Ea de. 
pinde şi de ţară, de hotărirea 
ei de a respinge agitaţiunile, 
de discernământul, de conş
tiinţa şi de disciplina sufle, 
tească a fiecărui cetăţean in 
parte.

Poporul român, care dea- 
lungul veacurilor a biruit vi. 
tregia vremurilor prin ponde- 
raţiunea organică a spirttu. 
lui său, n’a practicat nicio
dată o politică de ură distru. 
gătoare. Aşa dar, azi ca şi ieri, 
poporul nostru nu trebue să 
se lase ademenit nici de ură 
de clasă, nici de ură de rassă.

Când situaţiunea interna
ţională este atât de gingaşă, 
România trebue să opună na. 
ţionalismuluî violent şi des- 
tructiv, un naţionalism crea. 
tor, ordonat şi fecund, în 
realizările lui şi să respingă 
deopotrivă extremismul de 
stânga ca şi cel de dreapta.
CERINŢELE PATRIOTISMULUI 

LUMINAT
Când chestiunea revizuirii 

tratatelor ia forme din ce în 
ce mai cutezătoare, România 
nu trebue să dea spectacolul 
păgubitor al desbinăriîor in
testine, ci spectacolul impu
nător ăl solidarităţii tuturor 
fuior ei.

Patriotismul luminat cere 
să ne arătăm o naţiune con
ştientă de importanţa mo
mentului istoric, pe care îl 
trăeşte; o naţiune hotărîtă să ’ 
tie, în această parte a lumii, 
un factor de ordine, de pro
gres şi de civilizaţie.

De aceea, adresez încă odată 
tuturor cetăţenilor ţării, ce
lor albiţi în muncă şi expe
rienţă, ca şi tineretului tot
deauna frământat de avân
turi generoase, un apel căl
duros şi stăruitor, ca să lase 
la o parte patimile adu
cătoare de vrajbă şi de slă
biciune şi să colaboreze cu 
toţii într’un singur gând, 
intr’un sentiment de supremă 
înfrăţire naţională la o operă 
care n’are alt scop decât în
tărirea, propăşirea şi strălu
cirea României".

-------- XX*---------

Trei d eod ată
Galaţi, 6 Decemb.

In comuna Independenţa 
(Covurlui), la câţiva kilome
tri de Galaţi, Maria Monu, so
ţia funcţionarului ceferist 
Dumitru P. Monu, a născut 
deodată două fete şi un băi ;f. 

Atât mama cât şl copiii
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Sărbătorirea d-lui N. P. Ştefănescu,
fostul director general al Băncii Româneşti

— .....—  O ................

— Omagi ile funcţionarilor băncii —
Miercuri, la 11 dimineaţa, a 

fost sărbătorit de funcţionarii 
Băncii Româneşti, în palatul din 
str. Smârdan 5, d. N. P. Şbefă- 
nescu, fostul director general, 
tsu ocazia retragerii dela condu
cerea băncii, după o activitate 
de 20 ani.

Au luat parte d-nii I. Incu- 
leţ, ministrul de interne şi Gh. 
Tătărăscu, ministrul industriei 
şi comerţului, consiliul de ad
ministraţie şi censorii băncii, 
precum şi întregul corp func
ţionăresc.

D. I. SAVESCU, actualul di
rector general al băncii, a ci
tit următoarea scrisoare din 
partea d-lui prim-ministru 
Duca:

Mulţtimindu-vâ pentru invi- 
taţiunea ce mi-aţi făcut-o de a 
lua parte la sărbătorirea d-lui 
N. P. ştefănescu, vice-preşedin- 
tele consiliului de administraţie 
al Băncii Româneşti, regret că 
nu voi putea lua parte.

Aş fi fost foarte dornic să 
profit de acest prilej pentru a 
reînoi d-lui ştefănescu simţi- 
mintele mele de stimă şi ami
ciţie.

Primiţi, vă rog, asigurarea 
consideraţiunii mele.

(ss) I. G. Duca

OMAGIUL
FUNCŢIONARILOR BĂNCII

D. director general I. SAVES
CU a citit a.poi următoarele, 
scrise pe un pergament, din 
partea funcţionarilor băncii:

Domnule Ştefănescu,
Funcţionarii Băncii Române

şti toţi, şi în fruntea lor direc
torul general, reuniţi La sărbă
toarea de astăzi, onorată cu 
prezenţa domnilor membri ai 
consiliului de administraţie, so- 
cot o deosebită cinste să-şi ex
prime faţă de d-voastră şi de 
astă dată, sentimentele de ad
miraţie, devotament şl -iubire.

Timp de 20 de ani, cât aţi 
condus ca director general Ban
ca Românească, in vremuri 
bune ca şi în vremuri frămân
tate de prea adânci prefaceri, 
aţi fost pentru instituţie diri
guitor clar văzător şi mână de 
conducere neşovăitoare, ati şTut 
să-i apăraţi interesele, având 
totdeauna. vie în faţă şi grija 
intereselor mari nationale.

Pentru colaboratorii d-tre, 
până la cel mai mic, aţi fost 
părinte şi ca un bun părinte 
i-aţi ocrotit, aţi prevăzut şi 
le-aţi asigurat viitorul:

Aţi realizat casa de pensiuni 
cu baze solide, creind sprijin 
de bătrâneţe, în special celor 
mărunţi.

Aţ: construit frumosul cămin 
al funcţionarilor din Bucureşti, 
unde au locuinţă 100 de per
soane — funcţionari şi familiile 
lor.

Aţi încurajat cooperativa 
funcţionarilor şi aţi ajutat-o să 
devină proprietara a două mi
nunate case de odihnă, una la 
munte, alta la mare.

Cesace d-voastră aţi creiat 
pentru instituţie şi pentru func- 
ţ'onari sunt realităiţi, cari ele 
singure dau deplină satisfac
ţie creiatoru'ui lor; colaborato
ri d-voastre au ţinut, şi ei, să 
materializeze sen timen tu, lor 
de adânc devotament şi mare 
iubire şi vă roagă să primiţi a- 
mintire;

1. In bronz întruchiparea dv.
2 Intr'un album fotografiile 

tuturor colaboratorilor d-sfere, o- 
norat in frunte cu cele ale d-lor 
membri ai consiliului de admi
nistraţie.

Ambele simbolizează:
1. Bronzul trăinicia sentimen

telor noastre.
2. Albumul legătura strânsă 

laolaltă a sentimentelor noas
tre.

Păstrăm în amintirea acestei 
frumoase festivităţi o plachetă 
şi un album, identice, în biblio- j 
teca Băncii Româneşti.

Am ales ziua de azî pentru

această înălţătoare sărbătoare, 
ca toţi împreună să vă putem 
spune de ziua numelui;

„Să trăiţi ani mulţi, liniştit 
şi fericiţi“.

Bucureşti, 6 Decembrie 1933
D. prim director C. T. TEO- 

DORESCU a înmânat sărbăto

ritului o placă de bronz cu efi
gia sa.

D. director I. C. PILLIDI i-a
înmânat de asemenea un al
bum cuprinzând fotografiile în
tregului personal al băncii din 
centrală şi sucursale.

Cuvântarea sărbătoritului
D. N. P. ŞTEFĂNESCU a ros

tit următoarele: In aceste
momente înălţătoare pentru 
mine, gândul meu merge la a- 
cela care a fost marele îndru
mător al acestei instituţiuni,

PLACA DE BRONZ
Vintilă Brătianu, a cărui figură 
în bronz ne arată că sufletul 
lui este aci cu noi, în tot mo
mentul.

Să închinăm un minut me
moriei lui.

Domnule director general, vă 
mulţumesc din adâncimea su
fletului pentru cuvintele ce 
minaţi adresat din partea dv. 
şi a foştilor mei colaboratori.

Vă mai mulţumesc la toţi 
pentru albumul suvenir care 
îmi va reaminti in restul vieţii 
mele pe acei cu care am lucrat 
intens şi fără preget timp de 
20 ani La mersul şi propăşirea 
acestei instituţiuni.

Sarcina mea a fost uşoră, de 
oarece la venirea mea in capul 
instituţlunei am găsit o foarte 
bună organizaţiune făcută de 
predecesorul meu, primul direc
tor general, d. Alex. N. Ştefâ- 
nescu, ale cărui dispoziţiun! 
generale se aplică şi astăzi şl 
pe care îl rog să primească ex- 
presiunea sentimentelor mele de 
adâncă recunoştinţă.
Sarcina mea a fost mai uşoară 

şi pentru că am găsit aci un 
mănunchi de funcţionari supe
riori, buni cunoscători ai ope
raţiunilor de bancă, destoinici 
şi devotaţi instituţiunii.

Cu încetul, şi pe măsura ce
rinţelor, am sporit personalul, 
fie aducând pe unii din af-ară, 
fie formând pe alţi din sânul 
nostru.

Am ajuns astfel, atunci când 
banea noastră s‘a aflat la punc
tul culminant de desvoltare de 
până astăzi. să avem un perso
nal cu cele mai frumoase cali
tăţi, buni cunoscători ai trebu
rilor, activi, cinstiţi şi devotaţi, 
cum nu a avut mai bine o altă 
asemenea instituţlune d n ţară.

Am dovedit noi aci că şi pe 
tărâmul bancar elementele ro
mâneşti pot lucra cu succes.

Dacă împrejurări indepen- 
detl-e de noi au provocat o o- 
prire în mersul ascendent al 
băncii noastre, aşteptăm însă 
cu încredere îmbunâtăţ'rea în 
situaţia generală şi mai ales a 
ţării noastre,- pentru ca Banca 
Românească să-şi reia firul 
desvoltării, personalul el fiind 
complet pregătit în acest scop.

Bazorelieful acesta, ce mi s’a 
oferit, il voi păstra ca o amin
tire a trecutului ce am trăit în 
această instituţiune şi voi dis
pune ca ia stingerea mea să fie

aşezat la căpătâiul meu.
Vă mulţumesc d-lor admi

nistratori şi cenzori pentru fap
tul că v‘aţi asociat la această 
caldă manifestaţie şi rog pe 
Dumnezeu ca şi in viitor Banca 
Românească să fie adminis
trată, ca şi până astăzi, cu â- 
ceeaş grije de interesele ei.

Să trăiască, să înflorească 
Banca Românească.

(Cuvântarea d-lui N. P. Şte
fănescu a fost încheiată cu ura
tele puternice ale funcţionari
lor).

D. DEM. CONSTANTINESCU,
inspector general al băncii şi 
preşedinte al soc. cooperative a 
funcţionarilor din instituţiune, 
a citit o scrisoare din partea 
d-lui N. P. Ştefănescu. pr.n 
ciare donează societăţii funcţio
narilor suma de 150.000 jei.

D-sa a exprimat sărbătoritu
lui viile mulţumiri şi recunoaş- 
tinţa întregului corp funcţionă
resc pentru sprijinul efectiv ce 
i-a acordat todeauna, graţie 
căruia societatea a putut rea- 
lza două căminuri de odihnă; 
unul la mare, la M o vila-Te- 
chirghiol, iar celălalt la mun
te, la Buşteni, in cari, funcţio
narii şl familiile lor găsesc a- 
dăpost şi întreţ nere în timpul 
concediilor de odihnă.

D-sa a arătat că sprijinul 
d-lui N. P. Ştefănescu a culmi
nat prin donaţia făcută recent, 
graţie căreia societatea va pu
tea continua înzestrarea cămi
nelor s-ale.

Aducând la cunoştinţă că s’a 
hotărit de consiliul societăţii ca 
aceasta, în viitor, şă poarte nu
mele sărbătoritului, iar ziua de 
Sf. Nicolae să-i fie patron, d.
Constantinescu a încheiat 

urând ani mulţi d-lui N. P. 
Ştefănescu, spre binele institu
ţiei şi al societăţii.

Corul societăţii funcţionarilor 
a intonat „Mulţi ani trăiască“.

D. AL. ŞTEFĂNESCU, vice
preşedintele consiliului de ad
ministrate al Băn’oii, a scos în 
evidenţă frumuseţea gestului 
funcţionarilor faţă de fostul di
rector general, asociind in ace- 
laş timp. la această înălţătoa
re sărbătoare şi Consiliul de 
administraţie al Băncii.

D-sa a încheiat urând ca şi 
pe -viitor să domnească aceeaş 
armonie dintre funcţionari şl 
direcţiune ca şi până acum.

Sărbătorirea terminându-se, 
d. N. P. Ştefănescu a mulţumit 
d-lui Duca, pentru cuvintele 
trimise şi tuturor celor ce au 
participat.

S’,a servit apoi o gustare, la 
care sărbătoritul a închinat 
pentru corpul funcţionăresc al 
băncii.

M. M.

Stupi pentru apicultori
Ministerul agriculturii are în 

programul său ajutorarea api
cultorilor cu stupi sistematici şi 
eventual cu anumite maşini per
fecţionate de siupărie.

Pentru răspândirea stupilor, 
ministerul înţelege sa dea sub- 
ventium suportând o parte din 
preţul stupilor. Deoarece trans. 
portul lor costă relativ mult, mi
nisterul a hotărît construirea 
stupilor să fie făcută în fiecare 
judef.

In acest 6cop Camerele de a- 
gricultură vor stabili tipul de 
stupi ce urmează să fie răspân
dit, cercetându-se atelierele, fa
bricile, şcoalele de meserii, cari 
pot să construiască stupii ceruţi,

Este constatat de 
toată lumea

că nu se poale cumpăra ni- 
căeri mai bine ea la

F a b r i c a  d e  C ă m ă ş i

m u m
Şelari 4

A c a d e m i e !  2 ,  G r l v ' ţ e i  9 9Cfciiş!
dia tinin şl Gefa ene
cu 1 9 5 -2 2 5 -2 5 0 -3 5 0
Mănuşi Piele

N a p p a  c ă p tu ş ite  sa u
im b  ă i i i ie  deäa

1 5 0 - 1 7 5 - 1 9 5 - 5 2 0
P u l o v e r e

d - R  ? â n ă  e n g l e z e a s c ă  c n

1 7 5 - 1 9 5 - 2 5 0 - 2 7 5
C ă m ă ş i  ş i  f u l a r e

d i f e r i t e  c n r o r i  s p e c i a l  

p e n t r u  f i - n i l  i i i ţ e r l  

c u l o a r e aKacky
F u l a r e

d  n  ' â n ă  s a u  m ă t a s e  

s p f e n d  d  a s o r t i m  n t  c u  

p r e t u r i  i n  .  o m  i a r a b i i e

Ghe f r e
d i n  F l i f j  s a u  p e s  a v  a -

d e v i r a i  e n g l e z e s c  c u

9 5 _ ^ 0 - - 2 2 5
încercaţi şi nu veţi regreta

I C R E  N E G R E
U i  8 0 0  ( 5.  

(Ildii li! VOim ” *««?' .. 2 2 ÎIU L  
i t  d î w î S z a v .  .soup. 
S iiw ff lra .Ä Ä  „ 7 3 .  
C i l i l n g  " i f f t j f  „ 7 0  i n ,

coniac, masiicB. setăricl 
vişinată. vodca - »“  -

madera. marsala, opor 
to, varmontli. Ci zano , 8 5  St.

u p r a i  a r  ,. s s ,
Ceai re ei: In pachete origkaie si vărsat, vin de 
masa vechia lei 18 k; tună oiirdna 35 kg„ 
şampanie, balot de morun, latherda. taran rusesc, 
crape si toate allein arfi.ola coloniale, băcăniei de- 

liC’îse Mutau sl hrâ-ieturi-
C onsum ul (BASARABIA1
HaragheoTEhevici 7 (vis-a-vts de Santa Nationals).
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Preţui abonamentului la 
ziarul UN 1V URSUL este: 

Lei 750 pe un an
„ 380 pe 6  luni
„ 200 pe 3 luni
,, 80 pe 1 lună

Abonamente se ?ac
la 1 şi 16 ale fiecărei luni

C ăm ăşi bărb. poplinette 
cu mătase Lei 125

C ăm ăşi bărb. moderne cu 
2 gulere Lei ţ3 8

C ăm ăşi bărb. popline en
glez. cu 2 gulere Lei 2  25

C ăm ăşi bărb. popline su
perioară cu 2gulereLei260 
C ăm ăşi de noapte extra 

fine Lei 165
C ăm ăşi de noapte supe

rioare Lei 215

P a n ta lo n i Gradec.
Lei 11S

ChiiOfi bărb. din grade: 
Lei 6 5

F la n e le  lână
Lei 5 9

P a n ta lo n i flanelă
Lei 5$

k*ţjam ale călduroase
Lei \9 5

P a n ta lo n i grade! extra 
solid Lei 155

U n  e v e n i m e n t  l i t e r a r
Publicul cititor, elevele şi elevii de şcoală, vor 

putea să cunoască personal pe toţi scriitorii no
ştri cari vor semna autografe pe operele lor la

L ib r ă r ia  M
Sâm bătă, 9 Decembrie, orele 4 — 7 p. m.

PORTURILOR MARITIME 
CONSTANŢA

P u b l i c a ţ i u n e

Domnii scriitori sunt rugaţi să primească pe această cale 
invitaţia noastră si a publicului doritor a-i cunoaşte.

' 3511

S e  î n c h i r i a z ă  D,-8-Ef“ 5™
de la Sf. Gheorghe 1934 şi chiar 
imediat imobilul zis: „RESTAU
RANTUL ŞI HOTELUL VLAIOU“
DE LANGA GARA DE SUD PLO
IEŞTI, str. Eminescu 65, compus 
din: cârciumă, 2 săli mari de res
taurant la parter, iar la etaj 10 
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 pot adresa proprie
tarilor: D-nei sau D-lui Dr. P.
Sterescu, str. Jianu colţ cu Haj- 
dău, Ploeşti. , 335

A n t i n e v r a l g i c  

D r. NÂND MUSCEL
SINGURUL REMEDIU CONTRA 
GRIPEI. MIGRENEI, NEVRALGII.

ETC.
Se vinde numai in  cutii origi

nale, conţinând 2 buline şi cu sem
nătura  doctorului 

Depozit Farm acia N. PopovicL 
Bucureşti, Calea Rahovei 237.
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I CITIŢI 1

T A K E  I O N E S C U
de R. Seişanu

Cea mai bună, mai veridică şi 
mai documentată biografie a 
marelui dispărut, omul de Stat, 
căruia i se datorează, în bună 
parte, făurirea României Mari. 
Scrisă într’un stil limpede, se
nin, însoţită de facsimile şi 
gravuri, lucrarea d-lui Seişanu 
este unică in felul său. (Preţui, 
lei 160).

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

Se trimite cu ramburs de că- 
tte librăria starului .Universul

La 28 Decembrie 1933 orele 10
а. m., se va ţine licitaţie publi
că, în Localul Direcţiun.i Servi” 
c uiul Porturilor Maritime din 
Constanţa-port, pentru:

Lemnărie de brad ebarisată. 
pt. dugherie.

18 buc. de 8,50 X 0,25 X 0,20 
7.650 m\

18 buc. de 8.00 X 0,25 X 0 20
7.200 m3.

24 buc. de 8,50 X 050 X 0,15
б. 120 m3.

24 buc. de 8,00 X 0,20 X 0,15
5.760 m3.
322 buc. de 7,00 X 0,30 X 0X18 

54,098 m3.
4 buc. de 6,00 X 0,25 X 0,20

1.200 m3. *
*4 buc. de 6 00 X 0,20 X 0,20 3,360 ms.

132 buc. de 6,00 X 0,20 X 0,15
23.760 ms.
376 buo. de 6,00 X 0,30 X 0,08 

54.144 m3.
, * bu,c- de 5.50 X 0,25 X 0,20 l.ioo m\
9 240 rn*5 de 5,50 X 0,20 X °’15
— fO buc. de 5,00 X 015 X 0,15 o.DZo m3.

Licitaţia se va ţine pe baza 
caetelor de sarcini, cari pot fi 
văzute zilnic, dela 8—12 şi 3--6, 
m localul acestei Direcţ'uni.

DIRECŢIUNEA 
Nr. 10004, din 4 Dec. 1933.

D-nii abonaţi c“n provincie, 
pentru reînoirea de abonamen
te, vă rugăm să binevoiţi a lipt 
pe cuponul mandatului poştal 
eticheta cu care primtaţi ziarul 
procedând ta tel şi atunci când 
veţi avea de tăcut reelamaţia 
sau schimbare de domcUiu, ^
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E a  a  î n ţ e l e s  p r e a  t â r z i u . . . .

Prima emoţie fiind tre
cută. ea a înţeles, dar 
prea târziu, pentru ce a 
fost lăsată. Tenul minu
nat, pielea aşa de albă 
a rivalei ei, iată ce a 

fost cauza.

E ceva într’adevăr miraculos 
procedeul cu care dr. Stejskal, 
celebrul profesor de la faculta
tea de medicină din Viena, 
prin descoperirea biocelului fă
cută acum de curând, a dat fe
meilor posibilitatea de a înti
neri. El a arătat că ,,pielea poa
te -mânca“ şi nutrind-o cu a- 
cest puternic aliment al ţesu
turilor, biocelul, pe oare l-a ob
ţinut din animale foarte tinere, 
acest savant practician a pro
curat unui obraz de 50—72 ani 
mijlocul de a se desbăra de 
sbârcituri adânci, de a se- în
corda, de a se înţepeni, într’un 
cuvânt de a căpăta un aspect 
de tinereţe şi de a-1 conserva 
(vezi darea de seamă publicată 
în Jurnalul Medieal din Viena).

Dreptul exclusiv de a face uz 
de bi-ocel a fost dobândit de 
Tokaion. întrebuinţaţi noua 
Cremă Tokaion (culoarea roză), 
aliment pentru piele, celebra 
Cremă de Paris, pentru ma
saje uşoare (cum s’a explicat) 
în fiecare seară înainte de cul
care. Ea nutreşte şi întinereşte 
pielea în timpul somnului. Di
mineaţa întrebuinţaţi Crema 
Toka-lOn (culoarea albă) neun- 
suroasă care înlătură porii di
lataţi şi coşurile, face pielea în 
mod minunat mai albă cu 3 
grade în 3 zile şi o face frage
dă şi catifelată.

De vânzare la toate farma
ciile, drogheriile şi parfumerii- 
le din, ţară. Nouile preţuri re
duse : Crema Tokaion, culoarea 
albă, dela Lei 50. — Crema To
kaion aliment, culoarea roză, 
dela Lei 60. 11

Tribunalul Ilfov S. II Comercială prin sentinţa tio. 3055 
a consfinţit că marca P ISIC I a casei

C. FERRIER &  cie,

Economice - Financiare

M A R S E I L L E
este proprietatea exclu
sivă a caseiC. FERRIER 
& C-ie şi că orice con
trafacere sub orice for
mă de cap de pisică, de 
lup, de leopard sau al
tele asemănătoare simf 
s u p u s e  pedepsei 
prevăzute de lege.

Domnii F a b r ic a n ţi, 
C o m erc ia n ţi, C l ie n ţi  
sunt rugaţi a lua cu
noştinţă de aceasta şi a 
cunoaştd, că săpunul 
veritabil al casei C. 
FERRIER & C-ie, Mar
seille poartă marca „Le 

Chat“ şi numele casei C. F E R R I E R & C-ie, Mar
seiile, şi că orice contrafaceri sunt pedepsite şi la 
cei cari le fabrică şi la cei care le pun în vânzare.
A /S A A A V W W V W vA A /N A /V W W W W W V

F E R B T I - V A  D E  8 H I T A Ţ I U N 8 !
w w w v w w v w w w w w w w w w
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0  e x p e r i e n ţ ă  d e  z e c i  d e  u n i « * «

în fabricaţiunea aparatelor şi la
melor de ras „Gillette” au produs 
o marcă incomparabilă. „Gillette” 
garantează fiecărui consumator 
siguranţă şi confienţă.
Lamele de ras „Gillette” cu tăetura 
lungă se potrivesc tuturor apara
telor „Gillette” atât tipului vechi, 
cât şi celui nou.

ar. m z r i T i  v a xx?:xxxtxxxx:zxxxxsxxxtxz; x XXSXTX?

MINISTERUL MUNCII, SĂNĂ
TĂŢII ŞI OCROTIRILOR 

SOCIALE

Epitropia Generală a Casei Spi
talelor „Sf. Spiridon“ Iaşi

Serviciul Technic 
1 B. 6/2b XII 1933.

PUBLICAŢIE
Se aduce la cunoştinţa ge

nerală că în ziua de 16 Ianuarie 
19$4, ora 11 a,, m. se va ţine 
licitaţie publică în localul E- 
pitropiei di|n Laşi str. I. C. 
Brăbianu nr. 144, pentru con
cesionarea furnizărei şi insta- 
lăa-ei unui hidrofor la Spiltalul 
Central prevăzut cu toate a- 
paratele electrice de măsuri şi 
protecţie. FumiturilLe vor fi 
construite în cele mai cunos
cute şii renumite Case de acest 
gen.

Manopera şi furniturile se 
var face după proectul şi cae- 
tul ‘de sarcini respectiv aflat 
la acest serviciu;Valoarea to- 
tâlă a lucrărilor este de lei 
198.154.
‘ Garanţia provizorie este de 

5; la sută asupra valorei totalle; 
cea definitivă 10 la sută. Ea va 
fi în numerar sau efecte ga
rantate de Stat.

Licitaţia se va ţine în con
formitate cu art. 88—110 in
clusiv din Legea Contabilităţii 
statului, regulamentului ofi
ciului central de licitaţii şi 
normelor publicate în Monito
rul Ofilcial nr. 127 din 4 Iunie 
1931.
.Ofertele se vor întocmi con- 

form c actului de sarcini care 
poate fi văzut în fiecare zi de 
lucru între orele 11 jumătate 
13 la biroul serv. technic al 
Cased.—

.„„I , 7198

Citiţi „Universul Copiilor“

şi al tineretului

Doctor H. MARŢII
asistent colaborator al Instit. Psî -Fisic (Paris i 

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

( I M P O T E N Ţ A
PSIHONEVROSELE: NEURASTE
NIA, FOBIA (f r i ca) .  Timidi
tatea, Histeria, Melancolia (gân
duri negre) Nevrosa icnimet şi a 
Stomacului : palpitaţie, sughiţ, no
duri, vărsături, aerofagle). Nevral
gie,migrenă, paralisie, reumatism, 
tremurători, Insomnie. Reeducaţla 
copiilor Impulsivi, vicloşi Ticuri, 
gângăviala. Incontinenţa urinei (o- 
nania). Neuro-SifUis, Hipnotism 
autosugestie. înaltă frecvenţă (ful
guraţie), Diatermie.

Doctor S U Ş i U
Sir. B a tiş te  3 4

Telefon: 4.06.88 
Consuitaţiuni 4—8 

URINARE, VENERICE, 
SIFILIS, BOALE DE FEMEI 

Dumineca şi sărbătoarea 1—2
323

C ota a p e lo r  D u n ării
PORTURILE 8 Dk . 7 Dk .

Baziaş 334 —
Dmemcora 288 280
Orşova 359 355
T.-Severin 429 424
Cetatea 400 402
Calafat 391 396
Beehet 574 376
Corabia 339 344
T—Măgurele 306 306
Zimnăcea 372 370
Giurgiu 368 368
Olteniţa 366 365
Călăraşi 332 332
Cernavoda 346 344
Hârşova 372 370
Brăila 333 335
Oala ţi 320 318

í T ulcea 207 204
, Ismail 198 197

Chilia Nouă 113 110

C i t i ţ i  V E S E L I A

S C H I M B°U L
p e  ziua d e  7 D ecem brie

BURSA OFICIALA A DEVIZELOR ■-■»jLi-j_____ ) ..m  1 ---PETROLIFERELE
Oferite Cerute Încheiate ROMÂNE LA PARIS

6 Decembrie
-’a ris .............. 6.59 6.58% —
Londra . . . .  558 548 — Aetra Română 76
'•Jew-York . . . 117 107 —
3ruxelles . , . 23,60 23,45 — Steaua Română 54
Roma. . . . .  8.98 8,86 *“•
Zürich . . . .  32,93 32,60 — Concordia 55
3raga . . . .  ~  — —
^iena. . . . .  — — “  Redevenţa necotată
Berlin . . . .  41, 40, —
Budapesta . . . — — — Petrol-Block necotat.
Amsterdam . . 68,25 67,75 —
Madrid 14.10 18,60 —
DEVIZE STRĂINE (închiderea) VALUTE EFECTIVE

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

Bucureşti 3,08 — 550, » elveţian . 32.50—33
Berlin 123,15 -  13,64, Lira sterlină . 550-570
Amsterd 207,85 1027,75 8,08 Lira italiană . 8,80-9.15
New York 3,28 % 16,32 5,15,25 Dolarul . . . .  105—120
Londra . 16.84 83,35 — Belgia . . . .  23.50—24,60
Paris . 0,22 — 83.03 Florini olandezi 67—69
Milano ’ 27.21 % 134,62 61,75 Cor. cehoslov.. 4.95—5.00
Budapesta — — 25. Schiling austr. . 20—22
Praga. . 15.34 Vs — 109 37 Pengő . . . .  23-24
Belgrad • 7,00 — 242, Reichsmark . . 40—41,50
Varşovia 57,95 — — Dinarul . . . .  2—2.50
□recia . — — Leva . . . . .
Viena. . 72,65 — 29,62 Zlotul . . . .  18,50—19,10
Bruxelles — 355, 23,39 Lira otomană. 78-80
Zürich . — 494,75 16,78Iá Drahma . . . .  1—1.50
Spania . — — 39,71 Pesetas . . . .  13,50-14,70

B u r s a  p e t r o l u l u i
PREŢUL PRODUSELOR LA EXPORT PER TONA DE 1000 KIlo 
GRAME FOB CONSTANTA PE ZIUA DE 6 DECEMBRIE 1933

Sh. engl. aur

Benzină uşoară 55,
„ grea...................   44

Wft. Spirt cal. I I . . . . . . . . .  40
Petrol ra f in a t................   35
Motorină nepar.-lS . . . . . . . .  36

„ paratin. 0 + 5 . . . . . .  32
Păcură neparaf. . . . . . . . . .  18

PREŢUL PRODUSELOR LA INTERN 
PE ZIUA DE 6 D-BRIE 1933

Preţul de Taxele 
PRODUSUL vânzare Consum.

Tutti Kg. Intern Kg.

Benzină uşoară . . . . . .  LEI». 9.70 7.97
„ grea dcnat. . . . .  „ . 2.90 1.57

Petrol raf. pt. Morari . . .  ,, . 2.25 0.98
„ „ » • î* L7f>

Motorină pt. Morari, . . . „ . 2.15 L22
.......................... 2.90 1.99

Păcură.......................  M . 0.70 0.29
Diverse uleiuri................  „ . 20.-mediu 12.73

BUBSI& PETROLULUI LR PLOE$TI
PE VAGONUL DE 10.000 KG. 5 DECEMBRIE
Buştenari uşor . . . . . .  Lei» 6500

„ m ed iu ........... „ . 6300
„ parafinos . . . .  „ • 6000

g re u ................. .....  . 5u00
Băicoi u şo r...............................   . 6500
Morém dacian uşor . . . .  ,, . 5200

„ „ greu . ■ . . „ . 4300
„ parafinos....................   . 5000

Gura Ocniţei dacian uşor . . „ • 5000
,, „ parafinos . . .  . 5000

Ochiuri-.....................  „ • 5000
Ţintea ......................................  . 4000

B U R  S A
Bucureşti, 7 D ecem b rie

TÂRGUL OFICIAL Bank of Roumania Ld. 800
(D a l a  l i _12 U l m )  Banca de scont a României 38

Impr. 36 3/8; 36 1/4; ' 36 1/2; BaIlca c“™ertu'a; 9 “ j"va
36 5/8; 36 1/4; 36 7/8; 36 5/8; Banca Albina dui &biJ 1.0 |
36 3/4; 36 5/8; 265/8; 36 3/4; Banca (omerc. Romană ; 6
Nat. 45 1/2; 45; 45 1/4; Unirii Banca Cornerc Ital. şi Rom. 300
43 3/4: Ref. 43 1/4; Bonuri de Banca Cercaliştilor 
impozite 59; S. T. B. 1260; 1270; Banca Agricolă 3b
1265; Clădirea Rom 290; Cred. ,
industrial 445; Creditul minier PETROLIFERE
303; Banca Rom. v. 317; 318;
Banca Românească pui 295; B. Astra Română 670
N R. 4750; Petrolul românesc Steaua Română 425
125; I. R. D. P. 102; 101; 100; Speranţa 190
99; Mica 882; 884; 882; Letea Petrol Românesc 125
430. Concordia ex. cup. 465

TÂRGUL LIBER Credit Minier 504
£ 1. r. d. p. 100Cursurile din târgul liber sunt Redeven{a (25

comunicate de banca M. Hnkels, petroi Govora 100
str. Lipscani 22. Română-Belgiană de petrol 360

__ Generala Petroliferă 25
RENTE ANTEBELICE Petrolul Bucureşti 180

Rentă 4% originală 52—35 Petrol Block 104
Rentă 4% duplicat 30—32
Rentă 4>/2% originală 35—40 SOCIETĂŢI DE ASIGURARE
Rentă 4V2% duplicat 52—33
Rentă 5% originală 42 45 £)acia-România ex. cup. 2450
Rentă 5% duplicat 40—43 Generala 1225

RENTE POSTBELICE ^ S S r o . c i . , .  i »
Rentă 4% Unif. Berlin 110—120 Franco-Română 680
Rentă 4V2 % Unif. Berlin 205—215 Steaua României 950
Rentă 4% Unif. Paris 200—220 Asigurarea Românească 250
Rentă 5% Unif. Paris 240-260 NAVIGAŢII!'
Rentă 5% 1916 Naţ. 44-46 NAVIGAŢIE
Rentă 5% 1919 Uniri,i 42%—43y2 . . . . . . .  . . .
Rentă 5% 1920 Refac. 421/2—43% Romania Navigaţie 325
Rentă 5% 1922 Impr. 351/2—36% Damm« 150
Rentă 7% 1929 Stab. 35—34 S. R. D. 5.0
Rentă 71/2% 1931 Des. 32—33 DIFERITE SOCIETĂŢI

SCRISURI FUNCIARE Clădirea Rom. cup. 295
Urbane Buc. 5% 30/2—32 V2 Credit industriei ex. cup. 445
Urbane Buc. 10% 52—53 Mica ex. cup. 890
Urbane Iaşi 51/2 27%—28% Cartea Rom. ex. cup. 180
Urbane Iaşi 10% 39—40 Letea ex. cup. 430
Scrisuri Rurale 4% 30—35 Reşiţa 292
Scrisuri Rurale 5% 29%—30% Soc. Tram. Buc. ex. cup. 1280
Scrisuri Rurale 10 % 62—65 Construcţia Modernă 60

Creditul technic 30
OBLIGAŢIUNI Meriile Hoteluri 100

Judeţene 4%% 50—52 Casa Rurală 170
Judeţene 5% 40—41 Credit Carbonifer 170
Locuinţe eftine 5% 50—51 Carpatina 220
Comunale Buc. 4% 30—53 Govora-C ăhmăneşti UO
Comunale Buc. 5% 35-40 Locuinţe Eftine 140
pac», Rurali 5 0/ 24—26
Casa Rurală 10% 35-40 CURSUL RENTELOR ROMÂNE

LA PARIS
BĂNCI

Banca Naţională cup. perf. 4725 Renta 7% 1929 Stab. 592
Banca Românească vechii 318 Rentă 7%% 1931 De- 2<i
Banca Românească pui 310 Rentă 4% unificată 25
Banca de Credit Român 310 -.....

PIAŢA CEREALELOR

I n  t a r ă
GALAŢI

6 Decembrie
Azi fiind sărbătoare, bursa 

cerealelor n‘a lucrat.
In târgul liber s‘a oferit pen

tru oarze de Dunăre 14.000—
15.000 lei vagonul linie Galaţi; 
pentru porumb vechi lei 21.000 
vagonul, porumb nou uscat lei 
18.500 vagonul ; răpită sălbatică 
lei 31.000 vagonul; muştar brun 
lei 57.750 vag.

In oborul general n‘a sosit nici 
un fel de cereale, sătenii fiind 
ocupaţi cu culesul porumbului; 
apoi, din cauza drumurilor troe- 
rnite, nu pot părăsi comunele.

BRĂILA
Piaţa internă a cerealelor se 

menţine stagnară la toate 
produsele, cu o uşoară tendinţă 
de urcare la orz şi fasole.

Tranzacţiunile sunt restrânse.
Pe linie,’ în port şi docuri au 

sosit cca. 30 vagoane cu diverse 
cereale.

S‘a vândut: orz de Muntenia, 
de 58 kg. cu 7% corpuri străine, 
cu 15,100 lei vag. linie port; 
orz de 58 kg. cu 8—9% corpuri 
negre şi albe cu 16.000 predat 
din şlep Brăila; orz ştuţuit de 
66 jum. kg. 4% corpuri străine, 
cu 17.300, bordo vapor.

Pentru porumb dinte de cal 
se oferă 21,000 lei, predat din 
şlep pentru export; porumbul 
nou. uscat se tratează la 19.500, 
bordo Brăila şi 12—13.000 la 
staţia de încărcare, pentru con
sumul intern.

Valorează: fasolea de rând 
de Moldova 18.500—19.000 lei 

vag. linie port; fasolea de rând 
de Dunăre 22.750, predate din 
şlep; mazărea furajeră 28.000, 
linie port; mazărea „Victoria“, 
comestibilă 42,000 linie port; o- 
văz de 43 kg. cu 5% corpuri 
străine 15.750—16.000, predat 
staţie de încărcare, pentru con
sumul intern.

Celelalte produse sunt negli
jate, din cauza lipsei de marfă 
după piaţă.

In obor au sosit 226 care cu 
cereale şi anume: 164 care po
rumb nou, care s’a vândut cu 
100—118; 19 care porumb vechi, 
cu 190; 62 care cu orz. cu 
145—154; 9 care grâu cu 300-390 
şi 12 care ovăz, care s‘a vândut 
cu 180—220 lei suta de kg.

CalaEat
7 Decembrie

Piaţa cere al al or se prezintă 
neschimbată.

Cooperativa pentru valorifi
carea cerealelor se abţine dela 
ori ce cumpărături. Prs bursă 
nu s’a încheilat nici un fel de 
tranzacţie. Sosirile în port sunt 
reduse. Preţurile au cotat: 
grâul de 75 kg., cu 10 la sută 
albe şi 6 negre; s’a vândut cu
31.000 vag. port; porumb ve
chi) cu 20.000 vag., iar cel nou
13.000 vag.

In obor au sosit 56 căruţe cu 
diverse cereaJle.

S’au vândut: grâul cu 35-50 
lei ddil.; porumbul vechi cu 29 
ddl. şi secara cu 27 dd..

I m  s t r ă i n ă t a t e
6 Decembrie 

CHICAGO
(Închiderea)

Grâu: Tendinţa susţinută. 
Dec. 84.12_84.12; Mai 87-87.12; 
Iulie 86—86.12.

Porumb: Tendinţa susţinută. 
Dec. 46; M.ai 52.50; Iulie 54.25.

Ovăz: Tendinţa susţinută. 
Dec. 43; Mai 37; Iulie 35.87.

Secară: Tendinţa aproape
susţinută. Dec. 56.62; Mai 60.50; 
Iulie 61.

Ş T J R I

#  S’a aprobat ca dobânzile 
ce Cassa de credit, economie şi 
ajutor P.T.T. încasează pentru 
împrumuturi de construcţii şi 
degrevări, să fie redusă dela 
6 y2 la 3%; iar pentru avansu
rile pe salariu dela 7% Ia 6%, 
comisionul reducându-se dela 
2% la 1%.

S’a aprobat ca dobânzile ce 
aceeaş Cassă obligată a boni
fica membrilor pentru depune
rile permanente, să fie scăzută 
dela 3% la 2%, la garanţii de 
la 3% la 1%, urmând ca 1 la 
sută socotit la aceste garanţii 
să se treacă la fondul de asis
tenţă.

#  S’a primit demisia d-lul 
Daniel Goldman din postul de 
mijlocitor autorizat de pe lân
gă oborul de cereale Ismail.

Piaţa peştelui la Galaţi
6 Decembrie

Astăzi fiind sărbătoare, piaţa 
peştelui s‘a prezentat mai slabă. 
La halele pescăriilor au sosit 
numai 12.000 kg. peşte proaspăt 
şi s’au vândut: morun dela 55— 
58 lei pr. kg.; crap mare dela 
45—44 lei pr. kg.; ciortocrap de 
le 27—28 lei pr. kg.; ciortan dela 
15—16 lei pr. kg.; ciortănel lei 
13 p;r. kg.; ştiucă mare Di 24 pr. 
kg.; ştiucă mică lei 11 pr. kg.: 
plătică lei 16 pr. kg.; albitură lei 
12 pr. kg.

Au lipsit: nisetru, păstrugă,
pană, cegă, şalău, somn, caracu
da, lin, biban şi babuşcă.

PREVENIREA ŞOMAJULUI 

LA FARMACIŞ1I

Ministerul muncii a trimes 
Camerilor de muncă următoa
rea circulară:

Ministerul muncii, sănătăţii 
şi ocrotirilor sociale, primeşte 
zilnic reclamaţii din partea li
cenţiaţilor in farmacie, prin 
care aceştia arată că din cauza 
farmaciilor care întrebuinţează 
în serviciu numai elevi-practi- 
canţi. sunt puşi în imposibili
tate de a găsi de lucru; recla
maţii ce au fost întărite prin 
informaţii culese de noi.

Este adevărat că art. 388. din 
legea sanitară şi de ocrotire, 
permite farmaciilor să între
buinţeze elevi-practicanţi, insă 
dispoziţia acestui articol trebue 
înţeleasă in sensul practicei pe 
care trebue să o facă ei in ve
derea unei cât mai temeinice 
pregătiri profesionale şj ştiin
ţifice, cum se face şi in cele
lalte ramuri de învăţământ su
perior.

Dealtfel lucru acesta este lă
murit şi prin dispoziţiunile art. 
393 din lege, care limitează nu
mărul elevilor practicanţi pe 
care îi poate folosi o farmacie, 
la cel mult unul pentru anul I 
şi unul pentru anul II,

Cum prin procedeul de astăzi 
al farmaciilor găsim că se a- 
duce o ştirbire legei şi, mai 
ales, o nesocotire a acelor cari, 
în urma unei munci de ani de 
zile, iCăpătându-şi un titlu, se 
văd aruncaţi pe drumuri, ingro- 
şind numărul şomerilor intelec
tuali, cu onoare vă rugăm să 
binevoiţi a cerceta toate far
maciile din circumscripţia dv., 
impunându-le respectarea dis- 
poziţiunilor art. 393, din 
citata lege.

Deasemeni, veţi pune in 
dere tuturor farmaciilor că a- 
tunci când ar simţi nevoia să-şi 
mărească personalul, să facă 
angajări numai din rândul li
cenţiaţilor, contribuind astfel 
ia micşorarea numărului licen
ţiaţilor în farmacie, lipsiţi de 
ocupaţie.

Totodată, vă rugăm să ne co
municaţi rezultatul cercetărilor 
dv., arătându-ne constatările 
făcute şi indicându-ne even
tuale noul relaţii în vederea 
prevenirii şi combaterii şomaju
lui.

sus
ve-

-oxo-

Camere de agricultură
d iz o lv a t e

A fost disolvată Camera de 
agrtouilfcuiră a jud. Ilfov, institu- 
indu-se o comisie interi,mară, 
compusă din d-nii: A. Solacoîu 
Troian, N. Budişteanu, D. Că- 
ruri.u, Atana.se Munte a nu, Elle 
I. Bujoi, V. Panaitescu, C. Plă- 
tăreamu, T. BMoIa, Petre Teo- 
dor&scu, Th. Stoicescu, Petre 
Mihăescu, Para schiv Niculescu, 
Preotul C. Popescu, Gr. Chirl- 
eesou, Torna Dctrrescu, Anton 
Paul, G. Niehita. C. Condeisou, 
D. Marat sa, N. Ba,nu, Stoian 
Dumitra che, Ia neu Popescu, 
Christa che Bujoreanu, Ion Tu- 
dorancea, Dumitru Buoulescu, 
T. Chirul eseu, Radu Ruesse, N. 
Petr eseu, Vlad Popescu, I. Du- 
mltriu.

Noua Cameră va fi aleasă in 
ziua de 2 Februarie.

*
A fost disolvată Camera de a- 

girtcuâtură a judeţului Bacău, 
comstitu,indu-se o comistone in
terimară, compusă din d-nli: 
Mircaa Const mereu, G. Harţa- 
nu, D. Mihăileseu, I. Mernciu, Al. 
Domintea.nu, Iile Ciochină, Pa
vel MihăJlă, Vasile Gbeoonghtu, 
C. Soltuz, Iorgu Antohi, Er
nest. Goto,vei, Vastle Lazăx, Titus 
Ştefă-nesou, Ion Dimoffce, lanoş 
Mori, Gh. Paraschiv. lanuiş Co- 
clanga, C. Tăcu, I. Haroduilcea- 
nu, Iorgu Chlriac, Ghiţă Goagă, 
preotul Vartolomei, Petre Ma- 
raru.

Noua Cameră va fi aleasă în 
ziua de 2 Februarie.

-xX x-

In jurul
uneî misterioase otrăviri

Chişinău, 6 Decembrie
Am anumţatt că In spitalul 

Regina Maria a fost internată, 
in stare gravă, d-na Diaconescu 
Felicia, care s’a otrăvit în îm
prejurări misterioase cu vero
nal.

Din ştirile primite de la Ti- 
ghina, de unde e originară, s’a 
putut afla că doiamna Felicia 
Diacon,asou e soţia d-lul avocat 
Diaconescu, fost decan al ba
roului Tighina, şi că acum câtva 
timp s‘a îmbolnăvit de o peri
culoasă şi incuraibEă afecţiune 
a pielii feţei, oare a desfigurat-o 
complet. Toate încercările me
dicilor de a o salva, au rămas 
zadarnice, boala progresa şi în 
sufletul tinerei femei încolţi i- 
deea sinuciderei.

Duminică seara, în gara lo
cală, în trenul de persoane în 
care se întorcea de la Bucu
reşti, d-na Diaconescu a Înghi
ţit câteva pastile de veronal, în 
speranţa că îşi va pune capăt 
vieţii.

Câteva secunde înaintea ple
cării trenului spre Tighina s’au 
urcat în compartiment câţiva 
ofiţeri din garnizoana Tighina.. 
cari au găsit pe Sinucigaşă îri 
nesimţire. Dâmdn-se alarma, 
d-na Diaconescu a fost trans
portată la spital, unde se află 
în stare gravă, dar este în afară 
de ori ce pericol.

Ştirea a produs mare senzaţie 
în cercurile locale ca şi în cele 
tighinene.

Asistenta Casei muncii 

c. f. r. la I.-Severin
D. H. V ogtberg, d irec to ru l ge

n e ra l a i  C asei M uncii c. f- r -, 
în so ţit de d n ii dr. A ndronescu , 
d irec to ru l serv iciu lu i m e d ita i  şi 
ing. R ăşcanu , a  p le c a t d in  B u
c u re ş ti Jo i d im . la  T. Severin .

D -sa  va stu d ia , la  f a ţ a  lo 
cului, opera  de a s is te n ţă  cefe
ris tă , ce  u rm e a z ă  s ă  se f a c ă  în  
a ce l oraş, c a re  a re  o n u m e
ro a sa  p o p u la ţie  ciaferistă.

IN F 0 R M A Ţ11
#• D. Marian, directorul insti

tutului naţional de expert, a 
fost delegat de ministerul de 
industrie să plece dela Roma la 
Londra,, spre a participa la 
conferinţa grâului, care se va 
deschide in Capitala Angliei, în 
ziua de 14 Decembrie.

A încetat delegaţia datâ 
d-lui N. Arghir ca reprezen
tant la tragerile Loteriei de 
Stat.

#  Maestrul George Georges- 
cu, directorul general al orches
trei „Filarmonica” a plecat ieri 
la  Monte-Carlo, unde este anga
jat să dirijeze o serie de trei
sprezece concerte simfonice.

Soliştii primelor concerte sunt 
Jacques Thibaud, Brailowski, 
Piatigorski şi Georges Till.

#  Abonaţii şi cititorii 
„Universului“ p s t parti
cipa ia tragerea celor 
5Ó.030 iei, de sărbătorile 
Crăciunului, dacă îndepli
nesc cendiţiunife publicate 
în pagina 2-a.

#  Părintele N. Neaga a fost 
numit profesor titular la cate
dra de „studiul biblic al Ve
chiului Testament” dela Aca
demia teologică ortodoxă, din 
Sibiu.

BOCANCI
peniru sky. patinaj munte

so lid  lucraţi 
m ai efiin  ca ori u nde

găsiţi la depozitele

MOCIORNIŢÂ
Bucureşti s> provincie

156?

La concursul pentru ocu
parea celor două catedre va
cante la Academia de belle- 
arte din Bucureşti s’au înscris 
următorii candidaţi:

La catedra de perspectivă şl 
principii de arhitectură, d-nii: 
Hie I. Marian. I. D. Trajanescu 
şi Horia Teodoru; la catedra 
de aplicaţii decorative, d-nele: 
Zoe Cuclin, Elena Marinescu, 
Viorica Steopol şi d. Octavian 
Ionescu.

#  Ministerul agriculturii a 
organizat pe lângă şcoala de 
agricultură dela Petriceanca 
(jud. Storojineţ), cursuri de 
specializare in cultura plante
lor de nutreţ şi controlul lap
telui.

D. inspector vamal N. Nicu- 
lescu, dela inspectoratul vămii 
constanţa, a fost însărcinat să 
conducă şi circ. III vamală 
Giurgiu.

Căutăm corespondent 
harnic la Balele.

şţc- S ’a  a p ro b a t o rg a n iz a re a  
u n e iram p e  de cerea le  in  g a ra  
T ra ia n  V lad (jud . C ah u l) , ce 
v a  fu n c ţio n a  sub su p ra v e g h e 
re a  şi co n tro lu l o rg an e lo r C a
m ere i de co m erţ şi in d u s tr ie  de 
la  oboru l de cerea le  B u lgărica .

\ B M V  O S - ELVEŢIA
I Cei mai eficace climat alpin 
I de altitudine (1600 m.) pen- 
! tru tratameniul bolilor de 

pSâmâni.
Sanatoriul „SOLSANA“

I Prezintă maximum de confort. 
I Preţuri globale începând dela 

450 F r .  Elv. lunar.
Medici ( Dr V°Sel £ystrn mecnci ( Dr. Şerban Oprişescu

#  Invalidul de război Turne- 
scu Ion, din corn. Polovracl 
(Gorj), trăeşte in mizerie cu so
ite şi ’cinci copii, Singurul ve
nit é pensia de 196 lei lunar. . 

Apelează la inimile caritabile.
Dr. M. FDCŞANKR

Specialist In disnnost. boiilnr prin Ra« X. Traîamen- 
tul tumcrilor prin Raze profunde, id. Lasch latar- 
oiu 9. Cons. 9—10 2—4. 32

M o n te le  tie P ie ta te
Vinde, conform legei, Luni 11 

Decembrie 1933 şi zilele urmă
toare prin licitaţie publică o- 
biectele nerăscumpărate în ter
men de 30 zile după scadenţă, ea: 
bijuterii, covoare, lingerie, ta
blouri, etc.

Expoziţia va fi Duminică 10 
Decembrie 1933, (10—12 şi 3—5) 
în str. Zorilor nr, 2, colţ cu str. 
Sf. Ionică. 8

ŞCOLARE
#  D -n a  V a le n tin a  G h. T eo- 

dorescu , so ţia  şe fu lu i s ta ţ ie i  
G rlv iţa , a  fo s t n u m ită  d irec 
to a re a  şcoalei p r im a re  de fe te  
n r. 40, G riv iţa .

D um in ică , la  o ra  10 dim ., 
se  v a  desch ide  în  localu l m o- 
n e tă r ie i  s ta tu lu i  (şo seaua  K i- 
se le ff 3 bis) ex p o z iţia  b a z a r de 
ju c ă r ii  a  a te lie re lo r şco lare  d in  
în t re a g a  ţa r ă .

La desch id e re  v a  p a r tic ip a  şi 
d. m in is tru  C. A ngelescu.

*  D irec to rii şi d ire c to a re le  
de scoale de com erţ, meserii*, 
p ro fesiona le  şi de m en a j d in  
C a p ita lă  s u n t  convocaţi, la  
C asa  şcoalelor, p e n tru  .M arţi 
12 Dec., o ra  4 d. a., la  o con 
s f ă tu ire  pe ca re  o va  p rez id a  d. 
dr. C. A ngelescu, m in is tru l in 
s tru c ţiu n ii .

■#- M in is te ru l in s tru c ţ iu n i i  a  
tr im is  o a d re s ă  tu tu ro r  se rv i
c iilo r de în v ă ţă m â n t  p r in  ca re  

I le face  cu n o scu t c ă  to a te  con - 
i cediile  m em b rilo r co rp u lu i d i- 
I d ac tic  în c e te a z ă  pe  ziua de 1 
I Ia n u a r ie , o ric a re  a r  fi cau za  
I ace s to r »•oncedii.
I Acei m em b ri a i co rp u lu i d i- 
j d ac tic  c a ri au  d re p tu r i legale  
I de re in o ire  a  conced iilo r vor 
I tre b u i să  fa c ă  n o u l ce re r i în  
1 te rm e n .

D E L A  C .  F .  R .
MANDATELE DE TRANSPORT 

PENTRU CEFERIŞTI
Direcţia comercială c. f. r. a 

dispus, ca la emiterea manda
telor de transport pentru per
sonalul regiei c. f. r., să se păs
treze normele cele vechi până 
la încadrarea personalului dună 
dispoziţiile noului statut al per
sonalului.
PRELUNGIREA TARIFULUI 

LOCAL DE CALATORI
Direcţia generală c. f. r. a dis

pus, ca tariful local de călători, 
bagaje, mesagerii şi câini, va
labil dela I Martie, a. c. şi a că
rui valabilitate expira la 31 
Decembrie a. c. să rămână în 
vigoare până la 31 Decembrie 
1934, cu toate modificările a- 
duse.

Cu această ocazie s’a hotărit 
ca pentru cheltueli diverse, ac
cesorii ale administraţiei să se 
adaoge, la taxele tarifare rezul
tate după barem, o sumă va
riind între 2—9 lei la cl. IH-a. 
între 4—18 lei la cl. H-a şi în
tre 6—27 lei la cl. I, în locul 
vechilor sume prevăzute in ta
rif.

MODIFICĂRI IN FUNCŢIO
NAREA ŞI DENUMIREA HAL

TELOR
Direcţia generală c. f. r. a 

dispus, ca halta comercială Ră- 
duleşti, de pe linia Giurgiu- 
Videle, care actualmente este 
afiliată staţiei Videle, să func
ţioneze ca haltă comercială in
dependentă din punct de vedere 
comercial, cu începere dela 1 
Ianuarie 1934.

Tot dela 1 Ianuarie 1934 halta 
în linie curentă Rona de sus, 
situată pe linia îngustă Sighet- 
Coştini Mină, se va denumi 
Rona.
REDUCERE PE C.F.R. PENTRU 

CLUJ
Direcţia generală c.f.r. a a- 

probat reducerea de 50 la sută 
din taxele tarifului tren de per
soane, la înapoere. pentru in
tervalul 15—31 Decembrie, a. c. 
participanţilor la expoziţia de 
presă şi arte grafice, ce va fi 
deschisă la Cluj între 15— 19 
crt.

Nu se admite întreruperea 
călătoriei, atât la ducere, cât şi 
la înapoere.

Mărfurilor expuse, s’a acor
dat, de asemenea, reducerea de 
50 la sută din taxele de trans
port, numai la înapoere.

TRANSPORTAREA CADAVRE
LOR MEMBRILOR C. F. R.

Direcţia generală c. f. r. a 
dispus, ca transportul cada
vrelor funcţionarilor c. f. r. să 
se facă în mod gratuit pe c. f. r., 
pe bază de mandate de trans
port şi pe distanţa ce se cere 
de familia decedatului.

Aceste transporturi se vor 
deconta în sarcina serviciului, 
căruia a aparţinut funcţiona
rul decedat.

Pentru transportul cadavrelor 
membrilor familiei funcţionari
lor c. f. r. (soţie şi copii) se vor 
aplica dispoziţiile prevăzute la 
capitolul „cadavre“ din tariful 
local de mărfuri, în vigoare la 
epoca efectuării unui asemenea 
transport.

Aceste transporturi, se vor 
face pe baza de mandat de 
transport, care se va emite de 
inspecţia sau serviciul în drept 
de a emite asemenea mandate, 
cu menţiunea tarifului, ce ur
mează a se aplica.

------------ XOX--------------

Conferinţe ministeriale 

in capitalele de judeţe
D-nii miniştrii G. Tătărăscu 

şi subsecretar de stat Manoles- 
cu-Strumtga, vor pleca azi dim., 
Vineri la Tg. Jiu.

La ora 3 d. a. au fost con
vocaţi la prefectură întregul 
personal silMc şi agricol al jud. 
Gorj, spre a se’ examina şi so
luţiona pe loc toate chestiunile 
de interes general ale populaţiu- 
nei gorjiene.

Aoetaş măsură se va lua rând 
pe rând la toate judeţele.

------ xXx--------

Profesorii cu titlu definitiv

. Au fost numiţii profesori cu 
titlu definitiv în învăţământul 
comercial: Steliana Gristea la 
Buzău, Ilie Ardeleanu, Anton 
Păcuraru şi Ion Baba la Arad, 
Tr. Uimim la Bate, Hiena Sabo la 
Câmpina, Elisa Clinccanui la 
Ploeşti, Maria Nieoleseu la Tg.- 
Jiu, Victoria Ocuistantineecui la 
Galaţi, Paraschiva Popescu-Ro- 
şeanu la Slatina, Gh. Ghetoea 
la Curtea de Argeş, R. Grapini 
la Arad, ing. Bariu Săceanui la 
Craiova, ing. Petre Mojoiu la 
Craiova, Elena Stamateseu la 
Galaţi şi Maria Cădere la Iaşi
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IN  FIECARE Z I  

P entru  v â n a t
V U L P I L E  A R G I N T I I

După mincinoasa prefaţă  a 
unei cărţi vânătoreşti — care 
rămâne un monum ent de proza 
românească — dela Odobescu , 
până la scriitorii contimporani 
în tre care am intim  cu undiţa  
fericit desfăşurată peste apele 
inspiraţiei pe m eşterul Brătes- 
cu-Voineşti — ar m erita  să fie 
cuprinse în tr’o antologie■ pagi
nile de seamă în care întâlnirea  
dintre om şi făpturile dumne- 
zeirei nu a însem nat numai ră
puneri iscusite, ci şi frum useţi 
de artă ades m ilostivă. Cel care 
ar alcătui o carte nelipsită m  
cultura altor popoare, să nu 
uite nici pe dascălul in trând m  
bârlogul ursului cu lumânarea 
lipita  de flin tă , nici poveţile  
ţărăneşti când fa ta  de îm părat 
îşi taie cosiţa de aur pentru ca 
voinicul să cube unealtă de vâ 
nătoare. Şi poezia vechie ar dă
rui aceluiaşi gând, vers cu şoimi 
fâlfăind sem eţi...

ş t iu  că ţa ra  noastră a obţi
nut nu de m ult prem iul în tâi la 
o m are expoziţie in ternaţională  
pentru bogăţia m ândră a vâna
tului românesc, izbândă care ar 
îndreptăţi o carte de pricepută  
bunătate, pentru  ca civilizaţia  
să propovăduiască adânc__ şi în 
tins în vă ţăm in te de pază şi de 
înţelegere a multcrra dintre m i
nunile acestei lumi.

Societăţile vânătoreşti care 
au încercat m ulte in iţia tive  fe . 
ricite, po t înaintea turismului 
să deschidă noui drum uri de 
belşug prin  codrii şi pe apele 
noastre, caracteristic fiind pen
tru  ele astăzi o chibzuită pază  
a  vânatului în locul uciderei 
pustietoare de odinioară. Fireş. 
te  a tâ t cât omul nu va  ajunge 
să fie num ai vegetarian, va tre 
bui pentru  hrana lui să jertfea , 
scă a tâ t anim ale domestice, i 
câ t şi pe  cele zise să lbătăduni 
— însă înlăturând chinuirile de 
prisos ale bietelor făpturi sorti
te  să moară, şi din ce în ce 
mai m ult în însăşi sufletul vă . 
nâtoresc începând dintâi un 
sim ţăm ânt de ocrotire blândă 
pentru vieţu itoarele îndelung 
urgisite. M i-a fost da t să aud 
frânturi din observaţii ş tiin ţi. 
fice asupra vie ţii animalelor 
noastre, şi m i-am  da t seama că 
deasupra literaturii a răm as în . 
că o nepreţu ită  comoară pen
tru cercetătorii care îşi vor 
pune talen tu l în slu jba adevă. 
rului din via ţa  pădurilor. Ralu
rile codrilor îşi aşteaptă  o evan. 
ghelie sm erită. Dar o asemenea  
carte nu poate, fi scrisă decât de 
cel care cu har o tră ieşte , E 
una din tipăriturile pe care 
Fundaţiile Regeşti le doreşte.

ADRIAN MANIU

Asociaţia generală a crescă
torilor de vulpi arg in tii din An
glia a  ţin u t zilele acestea, la 
Londra, în trun irea ei anuală. 
Cu prilejul acesta s’a deschis 
şi o expoziţie.

Creşterea vulpilor a  început 
de abia în  1920, p rin  în fiin ţa
rea unei crescătorii în  Scoţia. 
De atunci s ’au  creat 250 de s ta 

ţiuni care num ără astăzi peste 
4000 de vulpi argintii. Nume
roşi lucrători agricoli care şo
m au şi-au găsit astfel o ocu
paţie.

Cunoscuta crescătoare doam
na Le M archant, pe care o a- 
ra tă  fotografia noastră, şi-a 
pus în jurul gâtului o vulpe vie, 
din tre cele prem iate de juriu.

S C E N Ă  D  E  I A R N Ă

îşi stăpâneşte soarta! Cine îş» stăpâneşte nervii, are cea 
mai bună garanţie că va eşi învingător în greaua luptă
0 vieţii, mergând fără şovăire spre ţintă. Intăriţi-îi cu

Bromural «Knoii».
01 cărui efect calmant şi tonic e totdeauna sîgur. Preparatul 
e complet inofensiv şi nu duce niciodată la obişnuinţă.

Se găseşte în farmacii şî droguerfi 
In tuburi cu 10 şi 20 tablete.

Knoll A.-G.t Fabrici chimice, ludw igshafen/R in.

P Â N Z E T U R I

FESTIVITATEA DELA LICEUL MILITAR
„NICOLAE FILIPESCU“
—  COMEMORAREA NUMELUI ÎNTEMEIETORULUI LICEULUI —

Pentru turişti
Societatea turistică de la 

Fontainebleau a luat o in iţia
tivă din cele m ai originale şi 
în  acelaş tim p foarte înţeleap
tă. Ea a deschis un concurs 
destinat să răsplătească cu un 
premiu pe autorul celei mai 
bune formule, fraze, desemn 
sau picturi, care cu ajutorul 
afişajului a r  putea îndemna 
cu succes pe turişti, in  zilele 
de Duminică sau de sărbătoa
re, să nu  lase în urm a lor în 
locurile unde şi-au luat masa 
pe iarbă verde, hârtii, sticle 
sau cutii de conserve desfun
date.

Acest concurs face parte din 
măsurile de propagandă in 
tensă ce se face actualm ente 
în  F ran ţa  împotriva neglijen
ţei turiştilor.

Frigul care s’a  lăsat asupra Parisului a  făcut să îngheţe 
lacul din Bois de Boulogne. Le bedel© răm ase pe uscat sunt 
h răn ite  acum prin bunăvoinţa micilor vizitatori.

a c u m . c i n c i z e c i  D e  a r d

Note medicale
PARAZITISMUL INTESTI

NAL LA COPII
D-rii Nobécourt şi Bidet au 

cercetat în tim p de 20 luni sca
unele la  300 copiii în tre  0—16 
ani, din regiunea Parisului şi 
au găsit că num ărul parazitaţi- 
lor in primul a n  al vieţii este 
mic, nu trece de 4.5%. Aceasta 
se explică prin lipsa cauzelor şi 
condiţiilor de contam inare în 
această epocă a  vieţii.

Proporţia copiilor parazitaţi 
se m ăreşte cu vârsta şi atinge 
33% în 'al doilea an .’ Această 
creştere coincide cu epoca in 
care copilul începe să meargă. 
El atinge to t şi se infectează. 
Numărul parazitaţilor atinge 
58.5% între 2—5 ani şi 63% în 
tre 5—16 ani.

Favorizează parazitismul tu r
bur ările digestive. Copiii cu a- 
semenea turburări se parazi
tează mai uşor.

Proporţia copiilor infectaţi 
este aceeaş la  băeţi şi fete, căci 
cauzele infectării ’ parazitare 
sunt comune.

Aceste cercetări a ra tă  frequ- 
en ţa  paraziţilor intestinali la 
copii. Chiar în  lipsa oricărui 
semn chimic sau biologic tre- 
bue să deducem că prezenţa 
lor in  intestinul copilului nu 
trebue să ne lase indiferenţi.

(Presse médicale). Dr. P.

Citim  in  „UNIVERSUL“ din 
8 Decembrie 1884 :

=  CORPURILE LEGIUITOARE. 
Adunarea deputaţilor. — Se u r
mează discuţiunea asupra proiectu
lui de răspuns la mosásiul tronu
lui. B. Oostinescu constată măi- în
tâ i că lipsa oposiţiunei din Corpu
rile legiuitoare este un rău ; apoi, 
spre a  ne putea rădică pe tărim ul 
industrial, trebue să îm bunătăţim  
agricultura. Industria  nu poate sta 
in starea actuală, nu e destul să 
producă scoarţe şi eostumuri pen
tru  doamne. A venit vremea să ne 
ară tăm  protecţionişti.

D. Cogălniceanu zice că de eri 
până azi a  ascultat conferinţe de 
Ateneu, Iar nu discursuri politice. 
De două zile s‘au spus multe lu . 
cruri bune pen tru  viitor, dar să 
vedem ce s‘a făcut până acum. 
Eri, d. Carp a cân ta t vecinica po
menire a  partidului de la 48; dar 
sunt oameni bătrân i cari au idei 
m ai tinere, mai pline de viaţă de 
cât bărbatul de 25 ani; ideile deo

sebesc partidele, iar nu vârsta.
- La Turia, unde trebuia să aibă 

ioc ieri un  meeting de lucrători, 
s‘au • în tâm plat turburări pe care 
puterea publiciLiiu le putu  împie
dica. Geamurile de la palatul p ri
m arului şi âe IU magazinele p rin 
cipale din oraş, s'au spart. Se s tri
gă necontenit: Virem pâine şi lu 
cru. S‘au făcut mai multe arestări.

=  Lipsea. Tribunalul imperial a 
respins petiţiunea înfăţişată  de 
d-na Kolemina cu scopul de a fa 
ce să se cerceteze din nou procesul 
în urm a căruia s‘a  p ronunţat d i
vorţul ei cu Marele Duce de Hessa.

=  Lugoş. — A utorităţile au fă 
cut să se confişte biblioteca socie. 
tă ţii „autoculturale“ ai cărei mem
bri sunt studenţi români ai gim
nastului oraşului. Directorul socie
tă ţii declarând că nu va ceda de
cât puterei, poarta s‘a spart, după 
care biblioteca a putut fi confis
cată şi conţinutul ei luat de re- 
presentanţii autorităţii.

V I N E  C R Ă C I U N U L

Admirând vitrinele

I n  g h e ţ u r i l e  p o l a r e
In  1596 celebrul navigator 

olandez Wilhelm Barrens a  
cău tat pentru  a treila oară să 
găsească o trecere prin mările 
polare spre răsăritu l oceanu-

C â n d  d o m n u l  p o v e s t e ş t e ...

întreagă soarbe cuvtateto.

lui Arctic. Corabia, prinsă de 
gheţuri. în  vecinătatea insulei 
Noua Zemlia, fu părăsită  de 
Barrens, care încercă în  anul 
urm ător să ajungă cu tova
răşii săi în  ţin u tu rle  Laponiei. 
El a pierit însă  îm preună cu 
to ţi însoţitorii după o luptă 
desnădăjduită cu gheţurile, cu 
frigul şi cu foamea. In  1871 
unul din cantonam entele sale 
de pe Noua Zemlia a fost des
coperit in tr ’o perfectă stare de 
conservare, ia r în  1875 s’a gă
sit o parte din jurnalul său. 
Astăzii, după 336 de ani s’a dat 
peste o altă  tabără  a lui B ar
rens pe care gheţurile o aco- 
periseră tim p de secole. Aci au 
fost date la  iveală piroane de 
iiier. şuruburi, un butoi, resturi 
de ustensile casnice, încălţă
minte cu ta lpă de lemn, bu
căţi d in tr’o barcă, un narpon 
şi o lopată. Specialiştii susţin 
că trupul lui Barrens trebue 
să se afle în arpopiere, iar In 
stitu tu l de cercetări arctice de 
la Londra a ho tărit să conti
nue cu perseverenţă cercetă
rile in  această direcţie.

Târgovişte, 6 Dec.
Zina die 6 Decembrie, Sfântul 

Nicolae, se sărbătoreşte în fie
care an, ou m ult fast, de liceul 
m ilitar „Nicolae Filipssou", ©o* 
memorândJU-se numele întem e
ietorului acestui aşezăm ânt m i
litar.

„Cuibul şoimilor“ prăznueşte 
cu toa tă  evlavia pe marele pa
trio t român, care a  fost Nico
lae Filipescu, sărbătorirea dând 
prilej de înălţare  sufletească.

SERVICIUL RELIGIOS

La ora 10, în  fa ţa  bustului în 
bronz al lud. Nicolae Filipescu, 
ridicat în incin ta aşezăm ântu
lui, s ’a oficiat serviciul religios, 
de preotul confesor al liceului, 
Petre Popesc®, fiind fa ţă  pro
fesorii, ofiţerii, elevii şi un  mare 
num ăr de invitaţi : foşti pro
fesori, foşt elevi, foşti coman
dan ţi şi foşti ofiţeri ai liceului.

D -na Maria Nie. Filipescu, 
general Marcel Olteanu, primul 
com andant a l liceului la  în fiin 
ţare, general M arţian, general 
Virgil Bădulescu, dela O. N. F., 
au ţin u t să participe la  solem
nitate.

După ce slujba religioasă s’a  
sfârşit, d. colonel Bălăcescu, co
m andantul liceului, a  rostit cu
vântarea de omagiu pentru  Ni
colae Filipescu.

„Şoimii“ , având în  frun tea 
lor pe profesori şi ofiţeri, au  
defilat.

SERBAREA ŞCOLARA
In  sála de gimnastică, s’a  

desfăşurat programul cultural- 
artistic, deschis cu Im nul regal, 
executat de corul şi orhestra 
elevilor.

CUVÂNTAREA COMANDANTU
LUI LICEULUI

A mânat cuvântarea coman
dantului, d. colonel Bălăcescu, 
care a  sp u s :

Sfântul Nicolae, zi scumpă 
pentru noi, cei dela Dealu, 
fiindcă astăzi ne ridicăm sufle
tele la înălţim ea m arilor noştri 
înain taşi; zi de cinstire a  m ân
driei noastre naţionale în tru 
p a tă  în  unul din eroii jertfiţi 
pen tru  întregirea neam ului; zi 
de sărbătorire a  celui m ai cu rat 
patriotism , pe culmile căruia nu 
se puteau ridica decât apostoli 
de făp tu ră  uriaşă, ca a  lui Nie. 
Filipescu; o zi de afirm are a  
puterii şi credinţei noastre ne
străm utate în  evanghelia ce 
ne-a lăsat-o  moştenire acest 
mare rom ân şi o zi de che
mare la ho tar.’

Astăzi, pacea «Sădită cu a tâ ta  
sânge şi ou a tâ ta  eroism pe 
drepturile fireşti ale popoarelor, 
este iarăş am eninţată.

Vântul nebun ai răzvrătirii 
împotriva hotarelor hate cu fu 
rie în m ulte la turi ale păm ân
tului, tu lburând până şi m inţile 
unora, tocmai dintre cei care au 
lup tat pentru  în tronarea drep
tă ţii în lume.

Valuri de u ră  şi de vrajbă se 
revarsă vijeloase peste nouile 
hotare, tinzând să prefacă ome
nirea în tr’o uriaşă uzină de p âr
jol. Ia r  la  noi, zâzăniile şi cer
turile dintre fraţi, a ţâ ţa te  de 
cântecele adem enitoare ale si
renelor din afară , m acină sufle
tu l neamului, punând în  grea 
cum pănă, străduinţele oameni
lor de Ispravă.

Evocând m area personalitate

a  lui Nicolae Filipescu, am in
teşte de opera în făp tu ită  de a- 
cest m are român, înain te  de 
războiul întregirii neamului.

„întreaga v iaţă  a  lui Nicolae 
: Filipescu, a  spus d-sa, a fost o 

necurm ată m ărturisire a  cre
dinţei ce el avea în  viitorul 
strălucit a l neamului.

Dacă azi s ’a r  coborî din lu
mea eroilor, Nicolae Filipescu 
s’a r  ridica in tr’o clipă şi, ca un 
arhanghel a r  cresta adânc în  
inimile tu tu ro r : totul pentru
ţară , totul pen tru  Regele“.

Aveţi un Rege tânăr, harnic 
şi destoinic, urmaţi-1 ou cre
dinţă. Singura nădejde a  ţării 
în aceste vremuri, tulburi, este 
Regele. B iruinţa Lui va fi bi
ru in ţa  voastră. Urmaţi-1 fără 
şovăială. Regele a  revărsat pes
te toată ţa ra  o lum ină nouă, o 
speranţă nouă.

Faceţi, dar, ca pe a ltaru l p a 
triei, să a rd ă  nestinsă flacăra 
dragostei de Rege şi Neam“.

Şi a lă tu ri de noi, Njcolae Fi- 
lipescu şi-a r pleca cu smerenie 
genunchi de bun creştin şi a r  
ruga ferbinte pe Ce! A totputer
nic : Să trăiască M. S. Regele 
Carol al II-lea, Voevodul Miliai 
şl în treaga familie regală.

S’a distribuit apoi insigna 
„Şoimul“ şi a  con tinuat pro
gramul, execu tându-se: „Ana
Lugojana“, de corul „Şoimilor“; 
„Povestirile lui Hofm ann“, de 
orchestră; „Valurile D unării“, 
de corul şi orhestra şoimilor şi 
actul I  din opereta „Păunaşul 
codrilor“, de d. profesor Aurel 
Bobescu, dela liceul „Nicolae FI- 
lipescu“.

Corurile au  fost conduse de 
d. profesor Achim Ltoia; orhes
tra, de d. prof. Bobescu.

MASA
A urm at m asa-banchet. la 

care au  participat invitaţii şi 
„şoimii“ .

Au ţin u t toasturi d-nii gene
ra l Marcel Olteanu, căpitan 
Dum.itrescu, fost elev a l liceu
lui; profesor V. V. Haneş, pro
fesor I. Paveiescu, director de 
studii; avocat Muşatescu-Mus- 
cel şi avocat Mişu Cornescu.

La ora 17, .solemnitatea s’a  
term inat.

Comemorarea
în comuna Filipeşti

Brăila, 6 Decembrie
Azi dim ineaţă s’a  făcut in 

comuna Filipeşti comemora
rea lui Nicolae Filipescu. La 
biserica din comună s’a ofi
ciat un parastas în prezenţa 
d-lui Grigore N. Filipescu. fiul 
marelui dispărut.

Slujba a fost oficiată de 
preotul Negrilă. După term i
narea parastasului d. Marin 
MiEarez, directorul şcoalei pri
mare „N. Filipescu“ a rostit o 
cuvântare ară tând  faptele pa
triotice ale lui Nicolae Fili- 
pescu. Şi astăzi comuna îşi 
am inteşte de binefacerile ce i 
le-a făcut conu Nicu, a  cărui 
memorie va răm âne neuitată.

A mai vorbiit d. Condrut A- 
postol.

După parastas a fost în  co
m ună o adunare la care d. 
Grigore Filipescu, şeful parti
dului conservator a vorbit să
tenilor despre problemele la 
ordinea zilei.

DURABLE

moi mare spec/an rare 
a magazint//ui nostru.

‘Pânzeturile sunt ţesute din 
materialele cete mai tune cu fi 
rut neted. Q)e acea ede o p/ă 
cere pentru gospodina sâ ai/a 
lingerie si cearceafuri foarte 
uşoare /a spălat şi netede la 
cateat. ffferim calităţi tune 
şi garaniafe numai cu preţuri 
ejdrem de eftine.

L A  V U L T U R U L  D E  M A R E  
L U  P E S T E L E  m  E H  B A R E
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M a r e l e  i n c e n d i u  d e l a  M o r e n i
-Au ars birourile şi magazia soc. ,,Subsolul Român” -

Moreni, 6 Decembrie

Ieri noapte un puternic in 
cendiu a distrus locuinţele soc. 
„Subsolul Român“. . Focul a luat 

I naştere d in tr’o cazarmă unde 
dormeau lucrătorii: Marin Ni- 
ţulescu, Spirea Gh„ Torna Ta- 
sicohi, V. Şerban, V. Duică şi 
Cosea C-tin.-am

Aceştia, treziţi în flăcări, au 
j pu tu t să se salveze cu mare 
I greutate. Dela cazarmă focul 
j s’a  întins la birou, care a ars 
I complet, îm preună cu toate 
; scriptele aflate în arhivă. Au 
! mai ars 2 magazii de materiale 
j Pagubele se ridică la 450.000 
I lei.

Se anchetează.

S e m i c e n t e n a r u l  ş c o a l e i
„ P r o t o p o p u l  T u d o r “

In  ju ru l  u n o r  f ra u d e
la o percepţie din jud. Brăila

—  Până acum nu s’a putut stabili autorul —
Brăila, 6 Dec.

Se ştie că acum câtva timp 
s'a comis o spargere la  percep
ţia  din com. Mdhai Bravu, de 
unde s’a  fu ra t din cassa de 
bani o sumă. provenită din 
impozitele încasate dela să
teni.

Postul de jandarm i făcând 
cercetări, n ’a pu tu t stabili cine 
e autorul, deşi faptul pare cu
rios, fiindcă percepţia era p ă 
zită de un gardian şi cu greu 
se putea introduce spărgă
torul.

Cazul a  fost deferit parche
tului. care bănuind că percep
torul Petre Pântecan ar fi si
m ulat spargerea. însuşindu-şi 
banii, a fost depus şi maii tâ r 
ziu pus în  libertate.

O bănuială care planează a- 
supra acestui perceptor, e şi 
f ptul că el ţiinea cheiflie die 
la cassa de bani, astfel că fur

tu l nu  se pu tea comite a tâ t  de 
uşor.

E VORBA DE UN FURT?
Cercetările fiind continuate, 

au adus la rezultatul că auto
ru l a r fi un tâ n ă r  din satul 
Mihai Bravu, care furişându-se 
în  cam era perceptorului P ân 
tecan. pe când acesta dormea, 
i-a  sustras cheile şi ilntrând 
in localul percepţiei, a descuiat 
cassa de bani, devalizând-o.

După aceasta, hoţul s’a în a 
poiat în cam era perceptorului 
punând cheile în locul de 
unde le-a luat.

D. căpitan Bechii, din legiu
nea de jandarm i, a dispus an 
chetarea celui bănuit.

Până la descoperirea adevă
ratului hoţ. însă, parchetul a 
dat rechizitor definitiv, prin 
care cere punerea sub incul
pare a perceptorului Petre 
Pântecan, pentru  delapidare de 
bani publici.

Şcoala Protopopul Tudor“ a 
îm plinit Miercuri 50 ani de 
existenţă şi a sărbătorit acest 
eveniment p rin tr’o serbare j 
da tă  la teatru l „Regina M aria“, j

La serbare, a asistat şii d. dr. j 
C. Angelescu. m inistrul instruc- ! 
ţiunii.

I
ISTORICUL ŞCOALEI ,

Această şcoală a fost ínfűn- I 
ta tă  în Martie 1883, de Pache | 
Protopopescu, din fondul legat ! 
de Protopopul Tudor. La in- j 
ceput a funcţionat cu 4 clase 
prim are şi 2 clase secundare 
reale, sub direcţiunea d-rei 
Teodora Ştefănescu.

In  1893, filantroapa Elena dr. 
Turnescu,pe lângă sum ade 25 
mii lei dată  pentru construcţie, 
m ai dă şcoalei 100.000 lei, din 
venitul cărora să se în treţină 
10 eleve orfane.

In  1900, şcoala funcţionează 
cu 5 clase profesionale şi 2 ani 
de practibă cu dreptul de a eli
bera diplome egale cu cele eli
berate de şcolile profesionale 
ale statului.

Prim a serie de absolvente a 
fost in^ 1901 în  num ăr de 5. 
După război, din 1920, num ărul 
absolventelor creşte considera
bil. In  1930, absolvesc 16 gradul 
I  şi 39 gradul II. In  to tal din 
1901, deila prim a serie pânăazii, 
au  fost 357 absolvente gradul I 
şi 268 gradul II. to tal 625.

D intre acestea 20 la  su tă  au j 
deschis ^ateliere, 40 la  su tă au j 
in tra t în  învăţăm ânt, restul j 
sun t funcţionare sau îsi conduc 
căminul.

Azi şcoala e frecventată de ! 
320 eleve. Şcoala funcţionează 
cu 6 ateliere şi specialităţi A- 
telierele produs circa 250.000 lei 
anual cu care se acopăr chel- 
tuelile de materiale, Iar muni-

I cipiul suportă cheltuelile de sa- 
I larizare a corpului didactic.
I

SERBAREA

Serbarea a început pnn 
cântarea unui „Imn de slavă“ 
de către corul şcoalei, sub con
ducerea d-nei M arieta Popescu- 
Paşcanu. Acelaş cor a cân ta t cu 
o a rtă  im presionantă, „corul 
fetelor“ din P rin ţu l Igor de Bo- 
rodine.

D-na Constantinescu, direc
toarea şcoalei, a rostit o cuvân
tare ară tând  însem nătatea a- 
cestei serbări.

A făcut apoi istoricul şcoale' 
şi a încheiat m ulţum ind d-lui 
m inistru al instrucţiunii, dr. C. 
Angelescu şi prim ăriei care a- 
ju ta t şcoala Întotdeauna.

A urm at un bogat program 
artistic din care cităm, pentru 
desăvârşita a rtă  cu care au fost 
executate, urm ătoarele părţi : 
jocul ritm at „copiii veseli“,’ e- 
xecutat de elevele clasei 2. apoi 
câteva arii din Lakmé, Bohema 
şi de Bredioeanu, cân tate  de 
d -ra  Florica Popovici şi gavo- 
ta  executată de elevele clasei 
7, sub conducerea d-nei Sofia 
Popescu.

Serbarea_ s’a term inat p rin
t r ’o scenetă „Gând de închina
re“ de V. Ion Popa, jucată de 
elevele clase 7.

D. I.

LINIŞTEA NOPŢI! 
DERANJATĂ....
Simptomele tuturor bolilor 
aparatului urinar, sunt o 
continuă necesitate de a 
urina, care nu vă dă pace. 
Fiecare urinare se face cu 
dureri. Ce e de făcut? 
Imediat trebue luat

TABLETELE

HEU 1 IT 0 I
s i n g u r u l  m i j l o c  

i n t e r n  d e  

d e s i n f e c t a r e

m S  Consultaţi medicul D-v. t

-x X x -

Letonia a denunţat
a rm is tiţiu l v am a l

Riga, 6 (Rador). — G uver
nul leton a denunţa t acordul 
relativ la arm istiţiu l vamal, 
încheiat cu prileju l conferin
ţei economice mondiale.

A apărut: N-rul 62

CEI T R E I  C E R C E T A Ş I
A v e n t u r a  d i n  L o n d r a

vânzare la toţi depozitarii şi vânzătorii de ziare.
u  cu 4  le i e x e m p la ru l

S c i a t i c a !
Chinuirile SCIATICEI, urm ă

rile ei triste (topiri de muşchi 
Varice, etc.), cum şi LUMBAGO 
(radiculitele). _ Nevrîtele gene
rale, Reumatismele capului şi 
articulare, dispar — se vindecă, 
radical şi în scurtă vreme, nu 
m ai eu tra tam entu l special şi 
sigur, p rin tr’o lungă experimen
tare.

al
Doctorului

Dumitru Grigoriu-Arge;
Vechiu medic Şef de Spital. 
Specializat la olinicile din 

Viena-Paris-Leysin-Botonda.
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. 2 8 3

• ■ m i m » » . . . , | , |  I i f m m i

P i C O N T R A
I B Ă T Ă T U R I L O R

I D O L
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d e  t i m b r e  f a l s e  la
REUMATISMUL, sub formele sale mul
tiple: articular, muscular, nervos, vis
ceral, etc, este cel mai frecvent din 
turburările produse de acidul uric la 
nrtritici sau descendenţii arti'itici- 
lor.
CRIZELE REUMATISMALE survin in
general din faptul unui obstacol în 
buna funcţionare a pielei, (răceală, 
umiditate, etc.). Excesul de oboseală 
poate de asemenea să intervină pen
tru a favoriza o supraproducţie de 
acid uric şi să se stârnească o locali
zare articulară.
IN REUMATISMUL MUSCULAR foarte 
adeseaori este vorba de reumatismul 
„a frigore”. Lumbago, pleurodinie 
(dureri reumatismale la nivelul muş
chilor intercostali), cârcei sau cram
pe, sunt totdeauna manifestările cele 
mai comune.
O CURĂ INTENSIVĂ DE URODONAL, 
face să dispară infiltrările artritice şi 
să evite trecerea reumatismului de la 
o articulaţie la alta. Efectuând dre
najul acidului uric din sânge şi pro
vocând o diureză abundentă, Urodo- 
nal-ul procură o mare binefacere bol
navului; el ajută sforţările naturii 
pentru a ajunge la vindecare, fără a 
brusca sau a traumatiza organele.

U R O D O N A L
Vindecă : Reumatismul, Obezitatea 
P iatra la ficat, Guta, Arterio-scleroza
_____La farmacii şi droguerii.

G a l a ţ i
U  Barbu íé i  a indipl opinia pin

o  —
S*au luat măsuri de revizuirea deciziei de liberarea delapidatorului

m ^ x x x x x x x x x x x x x x x x ^ z z x x x x ^ x x x x ^ x x s ja ix s t  c g x x r z a s

„ S T B M U M  n ş m M M B r *
Societate Română de Asigurări în Bucureşti 

Fondată în anul 1921. Capital social deplin vărsat 
Lei 12 milioane

Totalul fondurilor de garanţie  a 31 Decembrie 1933 
Lei 285.917.989

La tragerea pentru am ortizarea poliţelor de asigurare 
populară care a avut loc la  5 Decembrie a. c., au  eşit la 
sorti urm ătoarele poliţe:
Lei’50.000.— Pol. No. 74180 a D-lui FILIP I. LLNDENBERG,

voiajor B uc, str. Pitagora 8 
„ 20.000.— „ „ 203438 a D-nei FLOAREA MATEI, în-

vătăt. Of. Bozoviei jud. Caraş 
„ 20.000.— „ „ 12191 a D-nei ETTEL SCHAECHTER,

Jucica Veche. 8

I n  A f r i c a  p e  c a i e a  a e r u l u i

Galaţi, 6 Decembrie 
Descoperirea fabricii de tim 

bre fiscale falşe a preocupat 
câteva cercetări întreprinse a- 

! tâ t  de poliţia judiciară cât şi de 
j înputerniciţii Casei autonome a 
! monopolurilor. In  baza unor in- 
i dicaţiuni primite, C. A. M. a  ob- 

ţin u t din partea  d-lui prim  
! procuror Vidraşcu autorizaţia 
: să facă câteva descinderi şi 
i perchlziţii la unii debitanţi, 
j cari ar fi prim it spre desfacere 
I timbrele falsificate.

Primele perchiziţii s‘au făcut 
la Sonia Hernbein, din str. Por
tului ; Ernesitina Nurenberg. 
str. P o rtu lu i; loan  Mirodnic, 
str P o rtu lu i; Iorgu Stoica, str. 
Brăila. Perchiziţiile n ‘au dat 
insă, rezultatele aşteptate căci 
nu s'au găsit nimic compromi
ţător.

Reprezentanţii C. A. UI. au 
cerut atunci şefului parchetului 
de Covurlui să autorize ca să 
facă o perchiziţie la  tipo-lito- 
grafia C onstantin Mănciulescu 
din str. Mare sub motiv că, ax 
poseda tim bre fiscale falşe pe 
care le-a fabricat şi le-a pus 
în  consumaţie.

UN TRUC REUŞIT 
Inspectoratul dela C. A. M. d. 

P. Jercea îm preună cu şeful de
pozitului, d. Iorgu Busse, căpi
tanu l Atanasa.de C. T raian  din 
partea  soc. ,. Disc om“ şi agentul 
inform ator Teodoru Dumitres- 
cu au pornit Duminică dimi
neaţa  spre sediul tipografiei din 
str. Mare şi trim iţând un in 
formator, acesta a câştigat în 
crederea tipografului şi a cum 
p ăra t dela dânsul 10 tim bre a 
50 lei, 100 tim bre a 7 lei, 100 
tim bre a 5 lei şi 10 a  3 lei.

-------i Q î " — —
In tim p ce băiatul plecase, 

Zamfira Mihăilescu a strâns 
toată  h â rtia  perforată şi desti
n a tă  timbrelor false, a trecu t în 
odaia învecinată tipografiei — 
unde în tim pul prânzului M ăn
ciulescu se odihnea — şi a dat 
foc întregului stoc de hârtie. A 
părăsit tipografia p rin  uşa din 
dos făr ăsă fie observată de ci
neva.

în treb a tă  de ce a dat foc 
corpurilor delicte, Zam fira M ăn
ciulescu a răspuns autorităţilor 
că n ‘a făcut decât să uşureze 
situaţia  soţului ei.

-  V —
Ä doua zi la  ora 7.10 deco

lăm. luând cap la  compas 195 
grade. Lăsăm în stânga Djebel- 
el-Hass, sburând dealungul căii 
ferate care duce spre R ay ak ; 
la  Homs in trăm  în tre m unţii 
Liban şi A ntiiban. Deabiia dis
tingem  câte un sat de arabi, 
cu case în formă de glugă de 
porumb. Timpul e b u n ; sbu- 
râm  la 700 m etri înălţime.

Aproape de ora 10, aterisăm  
la Rayak, unde regim entul de 
aviaţie francez făcea exerciţii 
pen tru  serbarea care urm a să 
aibă loc peste câteva zile.

Aici găsim câţiva ofiţeri cu
noscuţi, prin tre  cari căpiltanul 
Renault, care a  fost îa  nod în 
ţa ră  vireo doi ani. Nouă ocazie 
spre a  ne aduce am inte îm 
preună de ţa ra  noastră.

Plecăm la  ora 10.40 spre 
Gaza, în  Palestina, înainte de 
a aterisa form aţia regimen
tului.

Părăsim  ru ta  tra sa tă  pe h a r
tă . care ocoleşte pela Damasc 
si Ierusalim şi ne m enţinem  to t 
timpul în tre Liban şi A ntiiban  
până la  m area M editerană.

Mergem dealungul coastei, 
astfel încât la ora 12 ne găsim 
deasupra oraşului Haifa. Vizi
bilitatea e foarte bună, însă a t
mosfera e grozav de agitată. 
Scuturătuird puternice şi căderi 
destul de maxi ne dau de lucru 
to t timpul.

Un avion ne taie drum ul şi 
se duce în  largul mărfii Vine 
dela Damasc şi trece sigur spre 
Cairo.

Noi însă ţinem  coasta, spre 
a ne alim enta la Gaza. Nu ui
tăm  să avem rază mică de ac
ţiune, altfel am  fi tă ia t şi noi 
pe deasupra mării, până la 
Cairo.

Peisagiul începe a  părea din 
ce în ce mai prietenos şi in te 
resant. In  apropiere de Iaffa, 
în  contract cu lipsa de culturi 
de până acuma, se văd culturi 
întinse de portocali şd lămâi.

La ara 12.20 ajungem deasu
pra oraşului Iaffa, care ne 
prezintă un aspect surprinză
tor de agreabil.

Port mic, cu 2—3 vapoare, 
însă oraş mare cam cât portul 
nostru Constanţa.

Clădiri modeme, străzile pa
vate cu asfalt şi o mişcare gro
zav de anim ată, prezintă Iaffa, 
ochiului cercetător şi dornic de 
a vedea şi cunoaşte.’

In  verdele caracteristic al 
portocalilor, distingem o serie 
de omizi uriaşe care se depla
sează spre oraş sau în  afară.

Simt caravanöle cari ies sau 
in tră  în oraş, transportând  de
parte, ca apoi să fie trim isă pe 
alte căi, în  alte ţării, bogăţia 
acestei regiuni mediteranee.

Ajungem, în  sfârşit la  Gaza, 
aerodromul de frontieră al P a
lestinei, unde aterisăm  pentru 
alim entarea avioanelor şi o 
gustare a echipagiilor.

Aici e grozav de cald, m ai ales 
că dela Ia ffa  am venit num ai 
deasupra dunelor de nisip. As
pect n e v a ria t; la  dreapta m a
rea, la stânga m unţii şi sub 
noi, dunele de nisip.

După ce se îndeplinesc for
m alităţile de vamă, poliţie şl 
alim entarea avioanelor, plecăm 
Ia ora 14.20 spre Cairo. Acolo 
trebue să ajungem  cu exacti
tate, spre a  nu  face pe d. Cu- 
ţarida, m inistrul nostru în 
Egipt, să ne aştepte. Şi apoi, 
în tre altele, noi am  ţin u t a  de
m onstra, că în  turism ul aerian , 
se poate păstra  oarecare punc
tualitate.

Sburăm d e d  spre Cailro, a - 
vând, sub noi, to t tim pul n u 
m ai dune de nisip, cu care în 
cepem a ne obişnui.

Peste o jum ătate de oră dela 
plecare atingem  El-Arish, de 
unde in trăm  în zona terenuri
lor de ajutor, am enajate de 
englezi), în  deşert, până lia Ca
nalul de Suez şi de aci in  Egipt, 
până la Cairo.

La ora 16 şi 3 m inute trecem 
peste Canalul de Suez; această 
gigantică realizare a omului ne 
produce o justificată emoţie. 
Avem fixat, ca punct obligato
riu  de trecere El Quantaxa, 
deci părăsim  puţin  traiectul 
nostru spre a sbura deasupra 
punctului fixat. Cele trei aviio- 
nete se strâng, pen tru  a  trece, 
c l i 'm a i  a p ro p ó 

in  această clipă, dela înă lţi
mea noastră, vezi, spre m area 
M editerană până la  Port-Said 
şi Port-Fuad, care e s itua t în 
fa ţa  celui dintâi, iar spre m a
rea Roşie, dincolo de lacul El 
Ambag, până la  Suez şi Port 
Taufiq.

Luăm cap la compas 220 g ra
de, lăsăm  la Est oraşul Ism ai- 
lia şi Abu-Suweir şi ne în 
dreptăm  spre Cairo, ţin ân d  to t 
tilmpul, la  West canalul Ism al- 
lia şi şoseaua care duce la 
Cairo.

Tot timpul, un vânt contrar
de nisip ţine să ne arate  un 1 
aspect african al deplasării 
aerului.

Soarele puternic, orbitor, în 
sens real al cuvântului, ne o- 
feră o vizibilitate foarte re 
dusă. Mai ales pentru  cei cari 
n ’au pus ochelarii negri dela 
Gaza, nu apar de loc piram i
dele şi nici oraşul. Şi totuşi ne 
găsim la Cairo.

La ora 17, cum am anu n ţa t 
telegrafic dela Alep şi Gaza, a- 
terisăm  la  Almaza, ’ aeroportul 
principal al Egilptului.

Aeroportul se află în  m argi
nea oraşului Heliopolis, oraşul j 
cel mai modern, construit de 
baronul belgian D’Empain.

Aeroportul e foarte mare, n i
sipos şii îm prejm uit cu zid de 
p iatră.

Aici ne primeşte d. Radu Cu- 
ţarida, m inistrul nostru în E- 
gipt, îm preună cu o parte din 
rom âni şi cu ziarişti şi repor
teri fotografi.

începe controlul v am al—-ex
trem  de exigent—şi toa te  cele
lalte form alităţi de ocazie.

Teama de a nu im porta s tu 
pefiante, ca şi grija de a  nu 
scoate aur ditn Egipt, determ i
nă  organele vamale să ne re 
ţină o serie de cutii cu film 
fotografic pe care nu le putem 
desface fără  risc. Profităm  
însă de prezenţa d-lui m inistru 
spre a  mai atenua puţin  din 
severitatea organelor de con
trol. De altfel, autorizaţiile pe 
care le posedăm ara tă  clar că 
avem dreptul la arme şi m ate
rial fotografic.

Ne punem deci la  adăpostul 
acestor drepturi spre a term ina 
mai repede formalităţile. Sun
tem  obosiţi după 1000 km. p ar
curşi astăzi şi simţim nevoia 
de a ne reconforta la unul din 
hotelurile confortabile ale Oair 
rului.

De o atenţie ra ră  cu noi, d. 
m inistru Cuţarida se comportă 
în  adevărat cam arad, aducân- 
du-şl am inte cu plăcere şi e- 
moţle că a fost avilator în tim 
pul războiului.

Ne fixăm repede programul 
pentru  tâmpul serii, mai ales că 
a doua zi răm ânem  la Cairo 
pentru  îngrijirea motoarelor şl 
schim barea echipamentului.

La dispoziţie ni se pune cu 
am abilitate d. Păunescu, con
sulul nostru la  Alexandria.

Cavasuâ legaţiei, credinciosul 
Sadd, ne va servi de ghid.

MAER STRULSOHN

-OXO-

Premiul GeorgeEnescu
Concursul pentru  premiul 

de compoziţie muzicală „Geor
ge Enes&u“, se va ţine la 20 De
cembrie a. c.

Manuscrisele sub „motto“ vor 
fi adresate „Casei Şcoalelor" 
din Bucureşti, până la  18 De
cembrie.

Tipograful MĂNCIULESCU

Tipograful nebănuit cursa ce 
i s‘a întins a prim it contrava
loarea şi, când inform atorul a  
trecut pragul prăvăliei, a pre
dat timbrele celor ce aşteptau 
afară  şi deodată Constantin 
Mănciulescu s‘a trezit cu o vi
zită neaşteptată. In  tipografie 
şi-au fă’eut apariţia  reprezen
tan ţii dela C. A. M şi reprezen
tan ţii poliţiei judiciare.

Tipograful Mănciulescu nu 
şi-a  pierdut cum pătul şi n 'a 
recunoscut culpa ce i se adu
cea. I  s‘a făcut o perchiziţie 
corporală şi, în  buzunarul ha i
nei, s‘au găsit 1405 timbre fis
cale falsificate.

în treaga  lito-tipografie a fost 
perchiziţionată şi pe o masă 
s'au găsit toate uneltele şi m a
terialele tu  care fabrica tim 
brele. Astfel, pe o m asă se află
0 p iatră  de litografiat, diferite 
culori de cerneluri şi vopsele. 
168 de coaie de hârtie  gumată 
cu luciu, altă piatră, etc.

FALSIFICATORUL INCEARCA 
SA MITUIASCA

Prins în  flagrant delict, vă- 
zându-şi situaţia  complect com
promisă şi ştiind ce-1 aşteaptă, 
tipograful Mănciulescu s'a gân
dit că singura cale de salvare 
ar fi dacă ar încerca să mi- 
tuiască pe agentul inform ator 
al C. A. M. Teodor Dumitrescu.

La prefectura de poliţie, în 
tim p ce Mănciulescu se afla 
singur cu inform atorul Dumi
trescu, i-a  propus târgul asi- 
gurându-1 că dacă îi va uşura 
situaţia  îi va da o sum ă fru 
moasă. Dumitrescu a făcut că 
primeşte târgul, cerând însă să
1 se verse o parte  din bani. Ti
pograful încrezându-se în spu
sele delegatului C. A. M. l-a  o- 
ferit 12.000 lei în  bancnote a 
1000 lei, Dumltres’eu a predat i- 
m ediat banii superiorilor săi şl 
s'a dresat proces verbal de în 
cercare de mituire.

S 'a făcut o nouă perchiziţie 
la Mănciulescu şl s 'a  găsit as- 
curs suma de 8300 lei, care a 
fost confiscată.

Altă perchiziţie a fost făcută 
la locuinţa lui Mănciulescu din 
str. Mazepa 36, unde, în pre
zenţa soţiei sale, Zam fira M ăn- 
teiulescu, au  fost răvăşite toate 
cuierele, dulapurile, scrinurile, 
sertarele dele mese, d a r ,n u  s'a 
găsit nimio.

SOŢIA AJUTA PE SOŢ
Văzându-şi soţul arestat şi 

dându-şi seama de gravitatea 
faptelor ce i se im pută, soţia 
tipografului Mănciulescu a cău
ta t  oarecum să-i uşureze situa
ţia. A plecat im ediat spre tipo
grafie şi, in  drum, a în tâ ln it pe 
o prietenă a  sa anume Niculina 
din str. Numa Pompdliu 4, ru 
gând-o s'o însoţească. Amân
două au venit la  tipografie şi 
au  aştep tat venirea ucenicului 
Neeulai Dumitru, care a deschis 
stabilim entul grafi’c şi spre a 
nu-i atrage aten ţia  asupra ce
lor ce urm a să facă, soţia lui 
Mănciulescu 1-a trim is să cum
pere ch ib ritu ri

Zam fira Mănciulescu a fost 
re ţinu tă  la poliţia judiciară şi, 
după o anchetă sumară, făcută 
de d. Iordan Stănescu, şeful 
poliţiei, a fost pusă în  libertate.

CE-K CU AMESTECUL DEBI- 
TANŢILOR?

D-nii Zamfir Filotti, chesto
rul municipiului, Iordan S tă 
nescu, şeful poliţiei judiciare, 
şi inspectorul Jercea dela C. A. 
M., s'au pus repede pe lucru şi 
au  prins complicii tipografului 
Mănciulescu, cari se ocupau Cu 
desfacerea tim brelor falşificate. 
După cum am an un ţa t în  num ă
rul nostru de eri, complicii sun t 
Ianeu Goldstein, fost brânzai 
în P ia ţa  Negri, domiciliat în  str. 
Vasile Lupu 8, Meer Strulshon 
zis Moritz, comisioner de m ăr
furi, originar din corn. Cucova 
(Tutova) domiciliat în  str. Buna 
Vestire 3, precum şi Voiajorul 
ungur Sony Solomon.

Ian’eu Goldstein fiind supus 
unei anchete sumare a  m ărtu 
risit că în  August a cum părat 
tim bre dela Moritz Strulsohn. 
pe cari le-a- d a t voiajorului So
lomon şi acesta, la  rândul său, 
le-a d a t debitamtului Tănăsa- 
che din str. Domnească, colţ cu 
Fraternităţii.

D ebitantul Tănăsache îm 
preună cu funcţionarul Dimofte 
dela C. A. M. a desfăcut o parte 
din timbrele prim ite dela unele 
din debitele din str. Portului şi 
peîa pescării.

Debitantul Tănăsache a sem
n a t o declaraţie în  care spune 
că. în  luna August i s‘a prezen
ta t  un  tân ă r suspect şi i-a  vân
dut tim bre fiscale de 5, 7 şi 10 
lei. Nu a  ach ita t contravaloarea 
lor, urm ând ca m ai târziu să se 
prezinte spre încasare, In  acest 
tim p a venit la debitul d-sale d. 

j inspector Jercea dela C. A. M.
I căruia i-a  istorisit cele în tâm 

plate şi i-a  p redat pachetul de 
timbre.

COMPLICII SE ACUZA
RECIPROC ,

Interesant- e că cei 2 -complici 
Ianeu Goldstein şi Meer Strul
sohn aruncă vina unul asupra 
celuilalt şi fiecare încearcă să-şi 
uşureze situaţia. Văzând că vo
iajorul Solomon n‘a fost încă 
prins, aruncă o parte  mare de 
vină şi asupra acestuia, dar nici 
nu pot nega, în  fa ţa  dovezilor 
adunata.

Ianeu Goldstein susţine că, 
având cunoştinţa lui ’ Mayer 
Strulsohn, acesta i-a propus o 
afacere splendidă cu plasarea 
de tim bre falsificate. I ‘a dat 100 
de tim bre şi pen tru  desfacere a 
fost găsit Sony Solomon, voia
jor, care a  da t asigurări că s ’ar 
putea ocupa cu desfacerea lor 
graţie legăturilor bune ce le are 
cu anumiţi, debitanţi din locali
tate.

Goldstein, Strulsohn şi Solo
mon au pornit spre str. Dom
nească oprindu-se în fa ţa  debi
tului Tănăsache. Primii 2 au 
răm as afară, ia r voiajorul a in 
tra t  în  debit spre a cere bani. 
Eşind şi-a- anu n ţa t prietenii că, 
de astă da tă  n ‘a p u tu t obţine 
nimic, d ar a doua zi a adus 2000 
lei, cerând to todată să i se mai 
dea încă 100 de timbre.

Strulsohn a continuat să a- 
ducă regulat tim bre voiajorului 
Solomon şi acesta, la rândul 
său, aşa susţine Goldstein, le-a 
da t debitantului Tănăsache, 
care le plasa cu agentul Di
mofte dela C. A. M. pel a pescă
rie, la  debitul M unteanu din str. 
Portului, precum şi în alte părţi.

A prim it tim bre în  valoare de 
15.000 lei şi a m ărutrisit că tipo
graful Mănciulescu nu l-a cu
noscut şi nici n ’a avut legături 
teu dânsul de oarece lucra direct 
cu Strulsohn şi Solomon.

In  schimb, Mayer Strulsohn 
poreclit Moritz, desminte a fir
maţiile iui Goldstein şi caută să 
arunce asupra acestuia toată 
vina.

Cunoştinţa cu tipograful 
Mănciulescu o are Strulsohn 
încă de acum 10 ani pe vremea 
când era cârciumar şi comanda 
etichete pentru sticlele cu vin, 

In tr 'u n a  din zile Mănciulescu 
i-a  propus o afacere splendidă

prin  desfacerea de tim bre falşe 
şi imediat a venit in tipografie 
unde a asitat la modul cum se 
fabrica timbrele, cum se punea 
cerneala. A s ta t chiar lângă 
Măn'eiulescu în  tim p ce lucra şi 
a  răm as uim it de modul de fal- 
şifioare.

Desfacerea timbrelor le-a fă 
cut prin intermediul lui Ianeu 
Golstein care plătea 30 la  su tă  
din valoarea şi în  nenum ărate 
rânduri Goldstein i-a propus 
să-i aducă câ t mai multe timbre 
de 5, 7, 10 şi 50 lei. Recunoaşte 
că, Goldstein dădea timbrele 
voiajorului Solomon, care le 
desfăcea pela uni debitanţi cât 
şi din ţară.

CE DECLARA TIPOGRAFUL 
FALŞIFICATOR

Tipograful C onstantin M ăn
ciulescu e bine cunoscut in  lo
calitate. Institu tu l său grafic 
l-a deschis în  str. Traian, vis-â- 
vis de baia municipală, şi a fost 
o vreme când institu ţia  a pros
perat şi era m ulţum it cu ceiace 
câştiga. A venit criza şi in stitu 
tu l l-a  m utat în tr 'u n  mic local 
din str. Belvedere.

Afacerelie comerciale în  por
tu l G alaţi fiind extrem  de re 
duse, clientelă nu  mai avea şi 
mai târziu şi-a m u ta t institu tu l 
în str. Mare, nu  departe de casa 
Kleiner. Mizeria la  copleşit şi 
pe tipograful Mănciulescu şi a- 
tim ci a recurs la  u n  sistem in 
genios de îmbogăţire. Având la 
dispoziţie m aşini de litografiat, 
diferite cerneluri şi hârtie  spe
cială, s 'a  gândit la  fabricarea 
de timbre fiscale care i-ar putea 
aduce un venit frumos. A fabri
ca t tim bre şi prim a serie a fost 
de 3, 5, 7 şi 50 lei şi apoi le-a 
predat lui Mayer Strulsohn 
spre desfacere.

Când afafcerile au prosperat şl 
când s'a trezit peste noapte cu 
mii de lei în  buzunar, tipograful 
Mănciulescu a  început să fa 
brice si tim bre de asistenţă so
cială.

Articolul nostru de eri, în 
care am denunţat cutezâtoarea 
lovitură, nouă, a celui care — 
după ce a prădat, cu vreo şapte 
milioane lei, avutul pensionari
lor căilor ferate a reuşit să se 
sustragă şi de sub osânda, des
tu l de generos drăm âluită, a 
justiţiei noastre represive, — a 
produs senzaţie şi legitimă in 
dignare.

Cazul acestui infractor de a lt
fel mobilizase asupra lui a ten 
ţia  tuturor. Căci rareori s’a  ivit 
în analele judiciare vreo ispravă 
de calibrul acesteia, în care sub
directorul general al unei inalte 
institu ţii de stat, cum e Casa 
m uncii’ c. f. r., să se întovără- \ 
sească cu doi subalterni de ai 
săi, spre a jefui aşezământul, 
prin falsuri şi prevaricaţiuni.

D ar frauda lui Barbu Nicu- 
lescu a  demascat în titu larul ei, 
şi un tip excepţional de in 
fractor.

Fiindcă perversitatea, inedită, 
a delapidatorului — savant 
rânduitor de tertipuri, alibiuri 
şi mistificări, pentru apărarea 
sa de orice riscuri — n ’a  avut 
egal decât în iscusita tactică 
în trebu in ţată  fa ţă  de complicii 
săi, pe cari după ce i-a  strivit 
sub povara dovezilor, i-a  făcut 
să se expatrieze tocmai pe ţă r 
murile malarice ale Americii de 
Sud.

Toată operaţia a  fost totuşi 
zadarnică.

Adevărul a ieşit, în  cele din 
urm ă la iveală, biruitor.

Şi după vreo doi an i de ne
sfârşită strădanie a instanţelor 
judecătoreşti, culpabilii au fost 
osândiţi, ce-i dreptul, nu cu 
maximul închisorii ce li _s’ar fi 
cuvenit, în orice caz însă cu o 
pedeapsă ho tărît severă şi pe 
deplin m eritată: cinci an i închi
soare corecţională.

Barbu Nieuleseu a trecut, ca 
urm are, din arestul preventiv, 
în puşcărie.

In  acelaş timp, el a pornit o 
disperată goană după protecţii, 
spre a  zădărnici hotărirea jus
tiţiei şi rosturile represiunii.

Si a reuşit.
Oricât de extraordinar prin  

îm prejurările în cari s'a produs 
şi oricât de imoral pentru vre- 
viile grele ce străbatem , prădă
torul Casei Muncii a Izbutit.

Ceeace i-a  refuzat ju stiţia  
la lumina zilei, i-a  acordai, în 
taină, o comisie adm inistrativă: 
consiliul penitenciarelor.

Osănditul a fost pus în liber
ta te  şi ie r ta t de restul pedep
sei.

Prin simplu proces-verbal, 
smuls prin surpriză, s'a neso
co tit până şi harul clem enţei
r e g a le _suprem ul mijloc de
graţiere accesibil celor _ defin i
tiv condam naţi judecătoreşte.

Intervine însă aci un fapt de

extrem ă gravitate, pe oare îl 
semnalăm îndeosebi atenţiei 
d-iui Victor Antonescu, minis
tru l justiţiei.

E cel subliniat mai sus; pro
cesul verbal de liberarea lui 
Barbu Nieuleseu, a fost smuls. 
Semnăturile unora dintre mem 
brii acestui for de îndrum are 
penitenciară au fost obţinute 
prin complezenţă şi în completă 
ne cunoştinţă de cauză.

Or aceasta viţiază toa tă  pro
cedura operată.

Credem de aceea că d. minis
tru  al justiţiei — care s 'a  sesi
zat din primul ceas de artico
lul nostru, ce însumează azi 
protestul opiniei publice — va 
păşi fără întârziere Ja curm a
rea abuzului ce s'a făcut şi _ la 
restabilirea acţ'-unh justiţiei 
represive pe vadul din care nu 
trebuia să fie clintită, nici prin 
forţe subterane, nici prin  in- 
joncţ'uni necuviincioase, câte 
s'or fi aflând in această peni
bilă afacere.

Şi aceasta cu a tâ t mai mult 
cu’ cât consiliul penitenciare
lor, convocat în vederea liberă
rii lui Barbu Nieuleseu,_ sub ve
chiul regim naţionai-ţărănist— 
si-a da t totuş hotărirea, ce o 
înfierăm aci, sub m inisteriatul 
d-lui Victor Antonescu şi fără 
ştirea d-sale, deşi d-sa trebuia 
să prezideze de drept, conform 
legii, lucrările acestui consilia.

IANCU GOLDŞTEIN

Desfacerea tim brelor şi legă
turile cu complicii se făceau 
num ai Duminica căci astfel se 
explică cum în dim ineaţa de 
Duminică 3 Decembrie, Ianeu 
Goldstein a venit la  tipografie 
luând timbre de 2000 lei pentru 
care a dat 400 de lei.

CUM SE FALSIFICAU 
TIMBRELE

In  fa ţa  reprezentanţilor auto
rităţilo r tipograful Constantin 
Mănciulescu a procedat la  fal
sificarea unei serii de timbre 
fiscale şi la descrierea unei sche
me explicative. Ia tă  cum pro
ceda falşificatorul.

Lua- o p ia tră  de litografie, 
sp-une Mănciulescu, o şlefuia 
bine, şi o spăla curat. Deasupra 
pietrei, pe un  carton curat, se 
punea coala de hârtie  se lăsa să 
se usuce, apoi cu un burete de 
gumă arabică dădea deasupra 
Şi cu un  alt burete de cerneală 
specială, care se întrebuinţează 
num ai la litografie, vopsea 
coala până ce timbrele puse de
desubt prindeau cerneala de im 
prim at.

Obţinând timbrele pe acest 
s tra t de cerneală, aplitea coala 
pe o p iatră  curată ce era de 
mai înainte şlefuită şi apoi o 
trăgea- la presa de litografie.

După ce a mai a ră ta t unele 
am ănunte technice, d-nii ches
tor Filotti şi inspector Jercea 
l-au rugat pe tipograful M ăn
ciulescu să mal facă câteva 
probe.

SUNT PATRU ARESTĂRI
Deocamdată au fost înain taţi 

parchetului sub stare  de arest 
tipograful Constantin Mănciu- 
lesteu, ucenicul său de tipogra
fie Neculai Dumitru, Mayer 
Strulsohn şi Ianeu Goldstein.

Toate timbrele falsificate, 
găsite a tâ t  la  tipografie câ t şi 
asupra celor doi complici, au 
fost confiscate şi îm preună cu 
cei 12.000 lei daţi drept m ită 
inform atorului Dumitrescu de 
la  C. A. M. au  fost anexate la 
acte şi predate parchetului.

D. Aurel Vidraşcu, şeful p ar
chetului de Covurlui, a intero
gat personal pe membrii ban
dei de falsificatori de timbre 
fiscale.

P. H.
--------- x X x ---------

Turneul de şah
prin corespodentă al ofi

ţerilor români
D. maior Constantin Cara- 

man, organizatorul cam piona
tului de şah al României pe 
1929, a lua t iniţiativa organi
zării campionatului de şah prin 
corespondenţă, al ofiţerilor ro
mâni.

Toţi ofiţerii am atori ai jocu
lui regilor, indiferent de forţa 
jocului lor, sunt rugaţi să p ar
ticipe la acest turneu-campio- 
nat, care va avea de scop, între 
altele, de a selecţiona şi o e- 
chipă care să reprezinte Româ
nia în tr’un m atch prin cores
pondenţă între cele tre i statp 
ale Micii înţelegeri.

Menţionăm, că un campionat 
al ofiţerilor din Cehoslovacia 
s’a  ţin u t în  cursul acestui an,

înscrierile la acest turneu se 
pot face până la  15, Decembrie 
a. c., la d. maior C. Caram an 
regimentul 13 dorobanţi, Iaşi

D escoperire  lugubra
in centrul Chişinăului

— O CARUTA CU UN CADA
VRU SE PLIMBĂ PE STRĂ

ZILE ORAŞULUI —

Chişinău, 6 Decembrie.

O descoperire pe câ t de sen
zaţională pe a tâ t  de lugubră, 
s’a făcu t aseară pe o stradă 
centrală a  oraşului.

G ardianul public ce face 
postul la  răscrucea străzilor 
Alexandru cel Bun şi Tighinei 
a fost in triga t de faptul că o 
căru ţă  tra să  de 2 cai se plim 
bă fă ră  conducător pe s tră 
zile oraşului fără  nici un rost. 
Oprind caii, care nu -i fu m i
rarea  gardianului când găsi în 
căru ţă  cadavrul unui, sătean 
necunoscut, plin de sânge şi cu 
urme de violenţă.

Im ediat a fost avizat p a r
chetul şi comisariatul respec
tiv. La fa ja  locului a venit un 
comisar, care a deschis an - 
'chetă, căutând să stabilească 
identita tea  victimei, însă asu 
pra cadavrului nu s ’a găsit 
nifci un  act de identitate.

Din ordinul parchetului, ca
davrul a fost transporta t la 
morgă spre a se stabili cauzele 
morţii, în trucât se bănueşte 
că necunoscutul a fost victima 
unor fioroşi tâlhari, carii l-au 
jefu it la  drum ul mare şi apoi 
l-au ucis, iar caii au adus căruţa 
singuri în  oraş.

S’au luat întinse măsuri 
descifrarea acestei e- 
care pasionează tot

Tragerea loteriei de Stat
— Clasa Il-a. — Loteria IV-a. — Ziua I-a —
A câştigat 300.000 lei numă

rul 64468.
33969 474 056 436 835 034 815 

810 697 19 124 592.

L e t  3 0 0 . 0 0 0
c â ş t i g ă  J V o *  6 4 * 4 6 8

d i n  C o i e c t u n a

G h e o r q h e  S t ă  n o i  u
Preferată de TO & .TM  Ţ j a m  r o m A w e h s c M. 1

pentru
nigme,
oraşul.

-0 X 0 -

Neregulile
dela chestura din Arad
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— S’AU ACOPERIT O PARTE
DIN LIPSURI. — MERSUL 

ANCHETEI —

Arad, 5 Dec.

Arestarea lui Dimitrie Orgo- 
vici, casierul chesturii din Arad 
şi al băncii „Prevederea” a 
slujbaşilor acestei chesturi, a 
dus, precum am mai a ră ta t, la 
descoperireia unor m ari nere
guli, săvârşite în  dauna gar
dienilor şi funcţionarilor aces
tei poliţii.

Totalizarea lipsurilor nu  e 
nici astăzi term inată, după o 
săptăm ână şi jum ătate dela 
deschiderea acţiunii judiciare, 
deoarece arestatul a lăsat în 
urm a sa o gestiune din cale 
a fară  de încurcată. Lucrează 
la descurcarea el, în  afară de 
d. prim  procuror C. Vulpe şi 
de d. judecător Săracu, trei 
inspectori dela Bucureşti: d-nii 
Moldovan şi Ionescu, din m ini
sterul de interne, şi d. Calmuc, 
dela centrala cooperativelor.

Lipsurile, după cum am mai 
a ră ta t, s’a r  cifra la  aproape 
două milioane. O parte dintre 
ele reprezentau împrumuturile 
date pe nedrept dela cooperati
va gardienilor şi funcţionarilor, 
superiorilor casierului. Lipsuri
le acestea sunt acum acoperite, 
în trucât îm prum utătorii s’au 
grăbit să-şi achite datoriile. 
Ancheta se îndreaptă deci acum 
spre celelalte goluri, datorite 
casierului arestat. Precum am 
mai a ră ta t, lipsurile acestea re 
prezintă delapidări din lefurile 
gardienilor plătiţi de primărie, 
din reţinerile făcute pentru a- 
chitarea impozitelor şi datorii
lor personalului chesturii, şi din 
fondurle cooperativei.

Sub povara celor constatate 
de anchetatori, arestatu l Orgo- 
vici a  trebuit să recunoască, că 
a cheltuit mare parte din su
mele delapidate, chefuindu-le.

-oxo-

A c c id e n t de a u to b u z
la  C o n stan ta

Constanţa, 6 Decembrie
Autobuzul no. 182, care face 

cursa pe li,mie 5-a, condus de şo
ferul Ivan Liverot rupându-şi 
bara de direcţie pe str. Ştefan 
cel Mare, s'a lovit violent de un 
stâlp. Geamurile maşinei au fost 
sparte.

In maşină se găsia d-na Aneta 
Antonescu, proprietara maşinii, 
care a fost rănită la gură.

S'a deschis o anchetă.

Au câştigat câte 50.000 lei nu
merele: 77233 56127.

Au câştigat câte 20.000 lei nu
merele 51753 49996.

Au câştigat câte 15.000 lei nu
merele: 28820 13146 34593 1860 
13629.

Au câştigat câte lO.OOO lei nu
merele: 22163 48508 79482 68149 
28047 7202 21420 57438 4458
42765 76008 69054 2414 48815.

Au câştigat câte 7.000 Iei nu
merele; 63261 14291 47851 6612 
2997 16321 10872 75325 45705
63079 19662 704 37085 4172 74839 
40107 68144 37470 43039 33590
12372.

Au câştigat câte 5.000 lei nu
merele: '40117 8885 12038 32579 
70764 79815 9744 46136 48819
25526 70104 30775 11338 59164
9295 35874 46498 37235 12667
27119 24656 11211 31617 30737
70288 4396 38797 60191 49847
60329 77112 72 69160 60132 56038 
844 10598 52655 6163 32260 479 
51770 35575 78250 16997 58360
38920 60596 74996 16900 43794
54738 17731 61238 7824 53136
26588 33615 22447 42646 45927
40393 2399 75432 74679 18575
57931 77665 4842 1335 70997 9745 
78616 1792 7424 6746 43913 7915 
39806.

Au câştigat câte 3.300 lei nu
merele : 0430 848 619 832 562 
522 325 297.

1778 943 120 273 523 559 318 
872 967 129 931 025 565 313 308 
900.

2298 233 445 575 643 436 048 
853 494 862 430 627 108 417.

3780 227 289 499 291 129 878 
760 181 934 459 469 912 223 567.

4115 156 058 250 223 596 427 
924 053 180 446 887 885 072 957.

5804 410 983 208 081 663 602 
527 661 999 007 485 136.

6219 576 867 121 541 302 445 
901 890 271 754 036 363 421 045.

7882 386 990 049 311 323 770 
904 005 735 701 944 243 506 140.

8596 545 641 858 685 549 789 
808 023 246 000 138 158 952 943 
620 382.

9658 268 981 382 291 364 693 
298 311 977.

10786 892 087 555 159 819 931
563 127 742 913 978 609.

11949 390 721 535 328 385 005
485 816 611 473 732 422 752 332
249 748 496 649 465 197 988 360.

12127 724 17 9 104 646-033 305 
860 327 156 158 829 833 575 866 
791.

13938 692 458 515 622 862 372
482 201 873 008 081 166 925.

14508 440 422 936 832 628 959
611 703 343 224 571 086 324 652
127 083 670 032 055 462.

15632 957 955 276 704 976 782
581 140 415 358 473.

16163 249 755 086 001 174 302
883 716 719 573 126 489 361.

17575 818 203 864 577 451 904
209 321 155 109.

18657 325 677 844 022 402 842 
547 759

19097 603 566 873 032 209 601
769 160 847 318 710 313 433 991
217.

20851 594 565 792 961 745 183
267 997 737 876 2i28 002 412 891
474 568 054 000.

21608 265 630 440 494 968 099.
22681 629 368 080 091 144 688 

035 315,
23934 999 811 114 580 049 012 

230 376 439 605 003.
24021 153 623 502 389 302 558

128 339 900 562 124.
25260 820 082 203 439 507 309 

424 587 151 221 539 910 338 094.
26506 676 427 918 344 855 714 

728 178 254 668 307 617
27521 562 294 179 496 539 359 

800 583 205 334 907 285 84 896 
400 825.

28880 740 399 785 018 498 737 
345 711 394 599 126 368.

29724 632 959 718 746 314.
30793 151 624 643 907 090

211 797 426 705 187 935 540 551 
259

31108 985 308 793 893 064 193 
576 739 672 254.

32255 208 008 OOO 552 694 090 
067 907 512 757 486 0 5 637 083 
475.

34759 282 250 539 105 291 301 
878 703 333,

35660 705 196 290 723 149 085 
878 345 840 226 215.

36626 025 679 704 262 465 819 
354 291 384 500 249 409.

37693 742 075 24J 870 287 145
694 548 747 834 683 637 410.

39024 048 243 551 378 179 464
319 839 508 936 553.

39306 210 484 072 718 454 792
713 517 049 100 955 577 191 137
920 211 703 158 835 499 179 573
387 085 925.

40718 892 543 983 250 734 770
900 493 836 630 039 383.

41293 350 204 115 632 431 300
842 331 190 596 394 614 802 075
629.

42669 965 972 582 895 270 514
130 808 816 288 249.

43999 382 116 261 884 355 443
786 194 217 462 916 027 451 445
366 904.

44950 158 799 602 085 001 267
057 698 525 044 082 234 210 248
053 466 716 565 373.

45673 825 487 695 346 694 442
888 798.

46890 937 586 352 099 783 866
624 556 430 091 665 040.

47032 200 775 429 346 093 964
283 541 662 491 276 361 017 584
620 213.

48929 160 908 958 496 415 068
367 588 942 665 694 039 548. 

49338 072 538 084 765 310 008
035 048 324 627 075.

50344 699 800 978 995 857 015 
905 591 639 126 762 856 054.

51315 794 244 309 026 080 193
797 438 651 537 058 997 595.

52978 668 259 939 728 116 604
153 054 997 256 952 589 149.

53242 626 140 758 856 710 268
639 389 260 678 904.

54708 935 035 441 651 512 978
488 061 781 180 299 255 202 550
526 584.

55869 730 483 370 414 225 090 
458 494 915 104 095 996.

56856 294 319 587 088 443 519
818 399 663 926 960 335 113 087
190 026 682.

57611 358 665 075 892 466 028 
484 508.

58749 117 934 987 353 852 720 
665 860 303 732 242 785 192 089.

59122 956 811 262 452 263 295 
233 414 688 867 190.

60262 516 833 587 005 531 273 
027 942 105 003 654.

61234 406 075 997 164 134 459 
726 328 126 833 578 439,

62847 596 834 085 113 216 533 
176 144 220 495.

63201 261 574 227 631 383 895
396 296 351 511 303 599 007 037.

64047 358 362 203 929 701 491
423 632 769 141 256 318 375.

65947 235 662 010 862 419 809
690 105 092 435 463 738 111 345
060.

66953 098 787 046 016 303 066
67076 897 230 380 267 822 039

153 157 465 061 575 108 474 348.
68527 478 413 752 485 900 605

661 985 456 156 232 571 615 072
535.

69540 569 654 936 183 617 638
125 857 740 395 064 798 082 432
198 922 423.

70172 284 625 992 692 509 612
523 886 568 637 002 175 132 755
015 135 948.

71775 440 691 942 244 318 795 
138 695 409.

72118 251 977 557 171 917 971
9721 839 589 302 219.

73543 327 268 895 144 247 708.
74587 041 059 104 295 607 439

045 338 745 831 732 452 791 581
443 228 623 051 595 804.

75750 818 872 969 608 825 955
843 057 925 361 385 634 485 693.

76112 280 463 841 956 453 518
947 072 373 .177 987 307 807.

77415 950 844 897 920 856 089
700 171 749 894 182 241 601 852
059 958 545.

78903 736 445 229 594 564 662
363 364 928 187 728 208 532 595
845 978 221 238 086.

79944 646 534 110 288 524 351
324 341 925 671 320 -305 474 222
269 422 075.
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T o t  c e  v ă  t r e b u i e

p e n t r u  s e z o n u l  d e  i a r n ă  l a  p r e t u r i  u i m i t o r  d e

B e r e te  catifea . Lei 6 5 0  C io rap i de mătase, colori
moderne per. . . Lei 6 9

B e r e te  polis . . Lei 2 7 5  C io rap i de mătase cu lână
calitate specială toate 
colorile, per. . . Lei 1 2 5

G e a n tă  modernă din piele 
de vifel, în marron 
şi negru . . . . Lei 3 9 5  
G e a n tă  din maroquin, for
mă nouă . . . .L e i 4 2 5

C r é p e  P a b rilla  
„ H aw ay a  

A n g o ra  „ C h a n e l"  
P a s tila p  „R o d le r"

M a n to u  d e  s to fă  Rodier, 
colori moderne, cra
vate de lutru . Lei 1 9 5 0

M ă n u ş i tricou I, diferite
c o lo r i .......................Lei »0
M ăn u ş i p i el e, din
anilopăt, lávablle . Lei 2 2 5

C io rap i din fii u n i  şi 
cu des., talpă dublă Lei 2 9  
C io rap i din lână I, des. 
exclusive • • • . . Lei 6 5

C ra v a te  d in  m ă t a s e  
pură, desene moderne

dela Lei 9 5

C ă m a ş ă  de zi, cu 2 gulere, 
din flanel, desene 
exclusive . . .L ei 1 9 5  
C ă m a ş ă  de zi cu 2 gulere, 
din poplin alb . . Lei 1 7 5

C h ilo ii cu paspol din batist 
r a y é ...................... Lei 9C

C h ilo ţi cu paspol din croise 
englezesc . . . .  Lei 1 3 5

J a c h e t ă  canin lutru 
dela Lei 2 5 0 0

J a c h e t ă  Agneau rasé
^  Lei 3 8 0 0

P o u lo v e r  lână pură, toate 
colorile, mânecă lungă

Lei 1 9 5
P o u lo v e r  lână, modele 
parlslene . . . .  Lei 2 2 5

E le g a n t m a n to u  de postav ne
gru cu guler bogat din lutru, dublat 
cu crépe de chine • Lei 2 1 5 0

B a tis te  fantesie. diverse
colori, buc................Lei 14
B a tis te  a l b e  brodate, 
garnitura 3 buc. • Lei 4 5

R ochii d e  sp o r t  de jersey 
Angora, în toate colorile mo
derne, modele pari- 
siene, dela . . Lei 1 9 5 0

Ş o şo n i-G a lo ş i băr
băteşti, dela . • Lei 2 5 0  
Ş o şo n i-G a lo ş i p-tru 
dame, dela . . . Lei 1 9 0

Ş O Ş O N I , G A L O Ş I
m ai ieftin c a  o ri u n d e

F u la re  de lână calitatea I, 
desene exclusive .Lei 9 5  
F u la re  de mătase, de
sene exclusive • • Lei 1 8 5

P a lto n  cu g u I e r şal de
blană, postav negru 
căpt. cu vatelină Lei 2 2 5 0

F lan e le  bărbăteşti 
dela . . . . .  Lei 2 4 0

U ls te r-D e m i ia 2 rând. din Ho-
mespoon, Velour şi Ratin, 
croială ireproşabilă dela Lei 1 9 5 0

animi l â m i l î !
Pantofi bărbăteşti de 
bocs negru Lei 4 2 5

Pantofi de lak bărbă
teşti . . . . Lei 4 7 5

0  vizită pe trasatlanticul „ R e x “

T r a n s a t la n t ic u l  „ R e x “
Genova, 4 Decembrie

D. m inistru  al României la 
Roma cu d-na, însoţiţi de con
sulul general prof. Tomellini, 
de Comm. Scerni, Bagnara, Za- 
notti, Schwartz şi alţii au vizitat 
eri gigantul m arinei m ercan
tile  italiene Rex, vaporul care 
a cucerit decoraţia cu panglică 
a lbastră  pen tru  maximul in te r
naţional de viteză în tre Europa 
şi A m erica!

Conduşi de chiar preşedintele 
soc. „Italia“, m archizul Negrot- 
to-Cambiaso, care m ’a în trebat 
de m ulţi colegi rom âni de la 
Livorno, de Fenetti şi de căpi
tan u l vasului Taraboto, după 
ce s’a lu a t u n  ceai somptuos 
în tr ’un salonaş de o ra ră  ele
ganţă, s’a început vizita acestui 
oraş plutitor. Timp de aproape 
două are am um blat p rin  su
perbul vapor care e dintre cele 
m ai m ari din lume. Acum câ ţi
va ani se varaseră „Augustus“, 
„Giulio Cesare“, „Conte Verde“, 
„Conte G rande“, „Conte Rosso“ 
şi „Conte Bianeam ano“, cei 
p a tru  conţi din fam ilia Savoia.

Pe acesta din urm ă îl cu
noşteam  bine şi mi se părea 
grandios ! Văzut acum lângă 
Rex îmi făcea im presia unui 
biet bric „Mircea“, a tâ t a răm as 
de pitic a lă tu ri de tran sa tlan 
ticul uriaş. G ândiţi-vă că are
51.000 de tone, o lungime de 
269 m etri, o lărgime de 31 !

P a tru  grupe de motoare cu 
tu rb ină  si to t a tâ tea  elice îi dă 
o velocitate de 27 mile pe oră.

E construit la  perfecţie la 
Genova şi p ân ă  l-au term inat, 
îl adm iram  în port, vopsit în  ro
şu, şi aşteptând cum inte să.şl 
tae  drum  prin  valuri spre New- 
York, unde ajunge num ai în  
şease zile ! E dotat cu to t ceea- 
ce ştiin ta  a inventat m ai mo
dern, cu un mecanism special 
contra  incendiilor. Are 22 de 
lance de salvare cu motor d in 
tre  cari 4 bărci de salvare cu

radio Marconi şi to t a tâ tea  cu 
lopeţi. La bord, to t ce poate vi
sa  voiajorul cel mai pretenţios 
se găseşte, şi luxul a întrecut 
orice im aginaţie ! Din hall-ul 
imens treci în  două vaste sa
loane mobilate în stilul vilelor 
italiene din 1700, cu un gust 
rafina t. Gobelinuri autentice 
boiseries şi bronzuri, fier lu
crat ca 6 dantelă, vase de 
onix, s ta tu i şi picturi, covoare 
ca în  cel mai bogat palat, des
fa tă  ochiul milionarilor cari 
petrec o săptăm ână de traver
sare, probabil prea scurtă, chiar
când m area e furtunoasă ! tea 
tru , cinema sonor, odăi de mu
zică, biblioteci cu 2000 de vo
lume în  toate limbile, săli de 
scris, radio, telefon, ziare pu
blicate zilnic la bord cu ştiri 
din lumea întreagă... Cine mai 
cugetă la  tim pul când nu exi
sta Invenţia lui Marconi şi 
când o călătorie pe mare în
semna să nu mai ştii ce se
în tâm plă în lume? O capelă 
cu „madonna del m are“ de i- 
lustrul meu prieten pictorul 
Gaudenzi. Baruri, pentru  fie
care clasă şi mai ales o piscină 
ca la Lido din Bucureşti, unde 
bine înţeles se adună to t pu
blicul ca să admire frumoasele 
cari fac bae de mare, caldă sau 
rece, după voe !

Ascensoarele sun t în num ăr 
de 28 ; pe jos gumă Pirelli ca 
să nu mai alunece nimeni.

Bucătăriile, de o curăţenie 
rară , toate electrice.

Ce să spun de luxul şi confor
tu l din clasa I l-a  şi m ai ales 
din clasa IlI-a ?  ' Odăi pentru  
copil cu tea tre  de m arionete şi 
mobile speciale fixe pentru  ca 
nimeni să nu se lovească; cabine 
ca în  cele m ai bune hoteluri 
(clasa II -a  zisă şi turistică 
costă 3000 lire dus ’ şi întors !) 
băi, — şi cea mai mare inova
ţie, — săli cu instalaţii de term e

de Salsomaggiore, inhalaţii, bai 
de lumină, diatermie, masage 
electrice, aplicaţiuni de raze, 
aşa ca  ori ce bolnav să’şi poată 
continua ori ce cură ! Ca să a- 
veţi o idee de cât personal e 
angajat pe R e x ,a fa ră  de echi
paj care numără. 50 de ofiţeri, 
80 de servitori pentru  serviciu 
la bucătărie, 112 oameni la  m a
şini, m ai sun t 140 de chelneri, 4 
m aitres d’hâtel, 4 şefi, 20 de 
bone, 6 barmani. 112 piccolo, 21 
lifts, 1 cu argintăria, 1 magazi
ner, 4 cafegii, 11 profesori de 
orchestră, 2 medici, 3 gardero
bieri, 4 guvernante, 2 vendeuses 
Ia magazine, 5 infirmiere, croi
tori, spălătorese, manicure, 
coiffeuri, 5 bărbieri, m aeştri de 
gimnastică, 1 masseur, 2 nurse, 
2 fotografi, 3 tipografi, 15 pom
pieri, 1 şef de bucătărie, 2 
ajutori, 3Í de bucătari, 5 cofe
tari, 1 cu îngheţată, 36 cari 
spală farfuriile, 6 brutari, 2 
măcelari etc., etc. vre-o 800 de 
persoane! ! Nu vă mai dau 
cantităţile de carne, vin, fructe, 
şampanie, ape minerale, lique- 
ruri. şi to t ce se îm barcă pentru 
2400 de pasageri cam cât t ra n 
sportă de obiceiu Rex... Sălile 
de sport: 4 tenis, scrimă, box şi 
ultim ul sport american ,,Squash 
raquet Court", verandele înflo
rite cu palmieri şl plante rare, 
totul e creat cu o grijă absolută 
de estetică, de confort suprem, 
de ra fin a tă  viaţă m ondenă a  
celor fericiţi cari pot voiaja în 
astfel de condiţi.

Im presia dom inantă e aceea 
a unei civilizaţii care a ajuns 
maximul ei de dezvoltare, dând 
şi poporului de jos posibilităţi 
nevisate odinioară, de progres 
uimitor, realizat de Ita lia  în  10 
ani de fascism.

Zoe Gârbea Tomellini

în tru n irea  dela „L egiunea 
Rom ână“

Aseară a fost la sediul „Legi. 
unei Române“ din str. Cometa 
nr. 50, o adunare a foştilor lup
tători sub preşedinţia d-lui ge
neral Dimitrie Rădulescu, vice
preşedintele „Légiiméi",

D. col. loan Bălăncscu, cere 
insistent -să se facă intervenţiile 
cuvenite*pentru obţinerea de te. 
renuri pentru împroprietărirea 
foştilor luptători, membri ai „Lé
giiméi Române“, precum şi pro
curare de servicii pentru foştii 
luptători.

D. general Dimitrie Rădulescu, 
făcând o descriere a situaţiei 
foştilor luptători în stadiul de 
grea suferinţă în care se găsesc, 
ar fi de dorit ca să se pună ca. 
păt odată pentru totdeauna aces
tor suferinţe. D-sa cere insis
tent împroprietărirea foştilor 
luptători din Capitală în trucât 
astfel se poate curme criza de 
locuinţe.

D. general de divizie Alexan
dru Munteanu, descrie meritele 
foştilor luptători cărora li se cu
vine recompensa naţională „Îm
proprietărirea“.

D. Mihail Brezoianu, secreta
rul general al Légiiméi, arată 
suferinţele foştilor luptători, in
valizi şi văduvele de războiu, 
cere insistent ca toţi străinii să 
fie scoşi din posturile pe cari 
le ocupă az; şi să fie înlocuiţi 
cu elemente româneşti foşti lup
tă to ri

Comitetul „Legiune! Române“, 
hotărăşte a se întocmi tablouri 
pe categorii de foşti luptători, 
membri ai „Légiiméi“1, Ca să fie 
plasaţi în diferite servicii, pen
tru a-şi putea căpăta existenţa 
zilnică. Se va face şi anul acesta 
Pomul de Crăciun ca şi în eei- 
lalţi ani.

Au mai luat cuvântul d-nii co
lonei Dimitrie Gr. Cristide, ma
ior invalid Dimitrie Vasilescu, 
comandor A. Negulescu, Dimi
trie Papadopol, avocat Mihail 
Cristescu, loan Georgescu, Gh 
Săvulescu ş. a.

Adunarea a luat sfârşit la o- 
rele 20.50.

A b u z  d e  î n c r e d e r e ,  
n u  l i t ig iu  c o m e rc ia l

A d u n a r e a  g e n e r a l ă  a  a v o c a ţ i l o r  s t a t u l u i

Instanţele judecătoreşti con
dam nă pentru  deliictul de a- 
buz de încredere pe depozitarii 
de ziare şi de alte imprimate 
editate de acestea, cari nu-şi 
achită datoriile sub diferite 
pretexte. încercarea persis
ten tă  a vinovaţilor de a pre
tinde că „afacerea e comer
cială“ spre a scăpa de orice 
sancţiuni prin o insolvab.Tita- 
te reală sau aparentă, n ’a reu 
şit să treacă în  fa ţa  instan ţe
lor de fond.

Astăzi există şi o jurispru- 
denţă a îna lte i Curţi de Ca
saţie in acelaş sens juridic şi 
moral.

Secţia II, sub prezidenţia 
d-lui preşedinte C. Ratescu, 
judecând recursul făcut de un 
depozitar condam nat de tribu 
nalul Covurlui şi de Curtea de 
Apel din G alaţi la pedeapsă 
ccrecţionalâ pentru  abuz de 
încredere şi la despăgubirile e- 
chivalente sumelor datorite, 
de acord cu conoluz’unile p ăr
ţii civile, ziarul păgubit, şi cu 
rechizitorul parchetului gene
ral, a respins recursul, s ta 
bilind astfel că depozitarii de 
ziare necinstiţi morg la închi
soare în baza condamnării 
pentru fapte infam ante.

üStöä

I n a u g u r a r e a  p a l e i  p r i m a r e  n r .  2 5
de Sete

M arţi d. a. a  fost în  sala bi
bliotecii baroului de Ilfov, adu- 

j narea generală extraordinară a 
avocaţilor statului şi instituţiu- 
ndlor publice din Bucureşti, în 
urm a convocării făcută de Aso
ciaţia generală a avocaţilor sta 
tului.

A luat parte un foarte mare 
num ăr de avocaţi ai statului.

A prezidat d. Iorgu Petrovici 
preşedintele asociaţiei, şl după 
mai multe dlscuţiuni la cari au 
luat parte avocaţi din diferite 
instltuţiuni aie statului, s-a ho- 
tă r it următoarele :

Să se intervină pe lângă d. 
m inistru ai justiţiei în scopul 
de a se rectifica încadrările cari 
s'au făcut cu călcarea dispozi- 
ţiunilor formale ale legii şi cari 
a avut de consecinţă că un m a
re num ăr de avocaţi au fost re- 
trogadaţi din punct de vedere 
al situaţiei lor în ceea ce pri
veşte tratam entul, atribuţiile 
şi obligaţiunile cari le-au avut 
in trecut.

Să se aducă prin publicitate 
la cunoştinţa tu turor avocaţilor

-xox-

Ş ala  d e  fe s tiv ită ţi  ş l te a tv u

FEMEILOR BOLNAVE
apa naturală purgativă ..FRANZ-JO- 
SEF“ le asigură scaunul repede si fără 
sforţări, repeziciunea asupra organelor 
bolnave fiind extraordinar de binefăcă- 
toare. Recomandată de Medici.

2800
------------xox-----------

Pentru un bust 
lui Muzicescu

Societatea corală „Gavriil Mu. 
zic eseu“. de sub conducerea d-lui 
Ştefan Stoicescu, va da la Ate
neu, în seara de Joi 21 Decem
brie, un mare concert coral, pen
tru  comemorarea a 30 ani de la 
moartea marelui compozitor Ga
vriil Muzicescu şi în scopul ridi
cării unui bust în grădina Ate
neului Român.

Programul cuprinde piese co
rale religioase şi laice, toate din 
opera marelui Muzicescu, bucu- 
rându-se şi de concursul quai— 
tetului Tlieodorescu.

La începutul concertului, scrii, 
torul Al. Lascarov-Moldovanu 
va ţine o cuvântare ocazională

Biletele de vânzare la magazi
nul de muzică „Doina" (calea 
Victoriei).

Citiţi
V E S E L I A “

Miercuri s’a inaugurat şcoala 
prim ară nr. 25 de fete din str. 
Bărbătescu Vechi 3.

Erau de fa ţă  d-nii dr. Anghe.
lescu, m inistrul instrucţiunii, 
dr. Costinescu şi D. Anastases- 
cu, corpul profesoral şi un  nu
meros public..

Solem nitatea a  început prin- 
t r ’un serviciu religios după care 
preotul Nicolae Constantinescu 
a rostit o scurtă cuvântare.

D -ra ELENA MARINCU, di
rectoarea şcoalei, a făcut isto
ricul şcoalei mulţumind, la u r
mă, d-lui m inistru Angelescu 
pentru sprijinul ce l-a dat aces
tei şcoale.

D. dr. C. ANGELESCU, m i
nistrul Instrucţiunii, a spus că 
în urm a războiului şi a  unirii 
tu turor rom ânilor era  de înde
plinit către  ţa ră  o m are dato
rie: trebuia să dăm cultură po
porului.

S’a  început a tunci o m are 
campanie de construcţii şcola
re şi s’au  construit peste 7000 
de localuri prin  sate şi comune. 
Peste 6000 au fost term inate, 
dar o mie au răm as încă în  lu
cru.

Din nenorocire aceste localuri 
au răm as în  starea  în  care 
erau  acum  5 ani.

Tot a tunci s ’a  început în Bu
cureşti clădirea a  19 localuri de 
şcoală. D intre acestea face 
parte  şi şcoala de aici.

Trebue să ridicăm  poporul 
din ignoranţa în  care se află. 
Pentru aceasta înfiinţasem  pe 
lângă şcoala prim ară si cursul 
complimentar. Aveam 7300 şcoli 
cu 2 mii ateliere şi 36 mii elevi. 
Din nenorocire a  venit un vânt 
năpraznic care a  desfiinţat în 
văţăm ântul com plim entar şi 
şcolile de adulţi.

Acum fac din nou apel la cei 
ce se îngrijesc de bunul mers 
al ţării să-şi dea toate silinţele 
pentru a  reface şcoala a tâ t  de 
necesară poporului nostru.

D. ŞERBANESCU, preşedinte
le comitetului şcolar, a  a ră ta t 
m unca ce s’a  depus pentru  r i 
dicarea acestei şcoale.

D. ANASTASESCU, prim arul 
sect. III, a  promis că va face 
to t ce e posibil pentru a com
pleta localurile de şcoale.
_ D. BEGU a a ră ta t cum a  luat 

fiin ţă  şcoala prim ară no 25 şi 
a m ulţum it d-lui m inistru An
gelescu pentru  sprijinul ce-1 dă 
şcoalei. A m ulţum it apoi d-lor 
Stellán Popescu, directorul zia
rului nostru şi d-lui Al. Popes- 
eu-Necseşti cari prin ziarul „U- 
rtiyersul“ au  lucrat m ult pentru

binele şl propăşirea şcoalei ro
mâneşti.

D -na POPOVICI, fosta direc
toare a şcoalei acum fiind pen
sionată, a  m ulţum it m inistrului 
pentru  cinstea ce i-a  făcut de a 
veni la inaugurarea şcoalei 
pentru  care d-sa a m uncit m ul
tă  vreme.

D, ILIE CALCIU a p ream ărit 
opera edificatoare a  d-lui C. 
Angelescu.

D. dr. COSTINESCU a  a ră ta t 
partea de contribuţie a  d-sale 
la această şcoală de pe vremea 
când e ra  prim ar a l Capitalei.

D. MIH. BKRCEANU a  spus 
că înfiin ţarea de cât mai multe 
şcoli este spre binele neam ului 
căci num ai prin  cultură se poa
te prospera.

#
Seria cuvântărilor fiind te r

m inată, în treaga asistenţă a vi
zita t şcoala, model de curăţe
nie şi confort.

--------- XXX---------

întâmplări din Capitală
Urmările chefului

La intersecţia str. Lipscani, 
cu str. Smârdan, era, aseară, 
pe la ora 8, zarvă mare.

G ardianul public S tan Ghe- 
orghe al III-lea, cu seria 888, 
molestase pe un funcţionar 
comercial.

Cum la acea oră strada  era 
aglomerată, m ulţim ea s’a a- 
dunat luând apărarea funcţio
narului.

Gardianul, care venea dela 
un prieten cu numele Niculae, 
fiind cam cu chef, a scos re 
volverul din toc şi a început 
să am eninţe publicul.

D. comisar Petre Ionescu, de 
la poliţia socială, trecând din 
întâm plare prin acel loc, şi la  
d a t seama că sergentul nu -i 
în stare norm ală şi l-a  pus în 
imposibilitate să ’mal facă uz 
de armă.

La prefectura poliţiei, gar
dianul a fost dezarm at şi an 
chetat de d. comisar Alex. 
Borcea.

De Sfântul Nicolae
Alexandru Constantinescu, 

de 44 ani, din calea Rahoypi 
275, s‘a  dus să se cinstească de 
Sfântul Nicolae cu un prieten 
în tr’o cârciumă dim str. Mă
gurele, şi a fost bătu t de un 
scandalagiu.

Victima a  fost pansată la 
Salvare,

statului şi instituţiunilor publi 
ce din întreaga ţară , care s 
consideră neîndreptăţlţi pri: 
încadrare, ca cel m ai târz i 
până la  8 Decembrie c., să fac 
acţiune în contencios.

S’a  ales o delegaţie de avo 
câţi dela m ai multe dieparta 
mente, ca în frunte ou preşedin 
tele asociaţiei să se prezint 
d-lui m inistru  al justiţiei Vi 
neri, 15 Decembrie spre a -i in 
m âna un memoriu cuprinzân 
doleanţele lor relativ la acest 
încadrări.

Adunarea generală extraordi 
nară  se consideră în  continuat 
pentru Sâmbătă, 9 Decembrh 
ora 5 d. a., în sala biblioteci 
Baroului când toţi avocaţii sta 
tulul sun t rugaţi să ia parte

D-nii avocaţi a i statului sun 
rugaţi^ca  pe departam ente s 
depună la  decanatul baroulu 
d-lui preşedinte al asociaţie 
Iorgu Petrovici, memorii privi 
toare la situaţia  specifică a  fie 
cărui contencios fa ţă  de actual 
încadrare.

C o n s t i t u i r e a  A s o c i a ţ i e i  r o m â n e
« © l i t r a  e a E i e e r a l u i

Luai, 4 Decembrie, s’a făcut, 
la trib. Ilfov, autentificarea ac
tului constitutiv şi al statutelor 
„Asociaţiei române contra can
cerului“.

Asociaţia este compusă acum 
la constituire din următorii 
membri: prof. dr. C. Daniel, prof. 
dr. D. Gerota, prof. dr. S. Ni- 
colau, agreg. dr. Aurel Babeş, 
agregat dr. Emil Gkeorghiu, agr. 
dr. D. Sianici, agreg. dr. G. Băl. 
tăceanu, rnediic colonel dr. G. 
Giurea, dr. Th. Ştefănescu, conf. 
d.r. T. Frumuşanu, conf. dr. V. 
Tempea, dr. Alex. Soimaru, d-na 
dr. Lăzărescu-Panţu, dr. P. Pa- 
velescu. dr. Goldenberg-Bavleir, 
dr. D. Buzagiu, dr. D. Mavrodin, 
dr. Mircea Ionescu şi dr. I. Flo
rian.

Consiliul de administraţie se 
compune din d-nii prof. dr. C. 
Daniel, prof, dr. G. Gerota, prof.

dr. S. Nicolau, agregat dr. Ar 
rel Babeş şi agregat dr. Em 
Gheorghiu.

Scopul asociaţiei române coi 
trâ cancerului este :

De a înfiinţa centre anticei 
ceroase pentru depistarea şi tr< 
famentül cancerului, precum 
un institut de cancer; de a erei 
o societate ştiinţifică şi un o: 
gan de publicaţiune de cancerc 
logie; de a intensifica propagai 
da în public asupra cancerulu 
de a strânge fonduri necesar 
pentru lupta anti-canceroasă; c 
a coordona opera ştiinţifică 
socială privitoare la problem 
cancerului

„Asociaţia română contr 
cancerului" va alege în curşi 
săptămânei viitoare biroul, cc 
miţetul de direcţie şi comit-eti 
ştiinţific al asociaţiei.

Mir ion

î n t r u n i r e a  s t u d e n ţ i l o r  m e d i c i n á i  
d e l a  u n i v e r s i t a t e a  d i n  B u c u r e ş t i

M arţi seaira, la ora 10, stu 
denţim ea m edicinistă dieta u - 
niversiitatea din Bucureşti s’a 
întrunilt in adunare generală 
extraordinară, în sala de bi
bliotecă a căm inului din b-dul 
Schitu Măgureanru 2, spre a 
discuta chestiunea externatu
lui şi a  in ternatulu i dela Efo
ria  spitalelor civile şi chestiu
nea specializării

In  privinţa primei chestiuni 
s ’a an u n ţa t înain tarea unui) 
memoriu d-lui, m inistru al să
nătăţii, care a promis că-1 va 
îna in ta  Eforiei, cu rugăm intea 
de a-1 rezolva în  sensul cere
rii studenţilor.

S’a ho tărit răm ânerea la 
punctul de vedere iniţial, ur- 
m ându-se aceeaşi cale paşni
că, înaintându-se un memo
riu  şi d-lui prim  m inistru 
Duca.

In  legătură cu num irea no
ului prim -efor al Eforiei spi
talelor civile, adunarea do
reşte ca noul efor să fie român 
ortodox.
La aceste doleanţe s‘a  reáliá t, 

şi soc. studenţilor în  farmacie, 
prin vice-preşedintele său.

S’a discutat apa» chestiunea
specializării.

Se ştie, că legea învăţăm ân
tului superior, com pletată de 
noua lege sanitară, prevede 
cursuri de specializare obliga
torii, după luarea diplomei de 
doctor. Aceste cursuri durează 
tre i ani, plătindu-se pen tru  
to ta lita tea  lor taxe şcolare în  
valoare de 25.500 leit d in  'oara 
65 la  su tă  sunt destinate pro
fesorilor, ia r restu l pen tru  
materiale, secretariat si uni
versitate.

F a ţă  de acestea, studenţii 
au cerut ca specializarea să  se 
facă numaij potrivit legii în 
văţăm ântului superior, care 
prevede _ maximum 2 an i ; 
taxele să nu  reprezinte decât 
cheltueli de m aterial, lax nu 
noui rem uneraţii pen tru  per
sonalul in s tru c tiv ; cursurile 
sa fie câ t m ai m ult practice, 
Aar teoretice. Pentru  asigu
rarea  posibilităţilor de educa
re practică, s’a cerut a  se pu
ne ia dispoziţia acestor cursuri 
de specializare şi spitalele 
pendinte de m inisterul sănă
tăţii, din toată  ţara .

Pentru  Sâmbătă, la ora 9 
seara, s’a an un ţa t o nouă a- 
dunare generală extraordi,«*
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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
R E L A Ţ I I L E  D I N T R E  I T A L I A  Ş I  S O C .  N A Ţ I U N I L O R

C u m  d o r e ş te  I ta l ia  m o d if ic a r e a  p a c tu lu i  d e la  G e n e v a
Roma, 6  ( Rador). —

Agenţia telegrafică ita
liană transmite:

D. Mussolini a făcut un 
lung raport în faţa Mare
lui Consiliul fascist, cu 
privire la relaţiile dintre 
Italia şi Societatea Naţiu
nilor.

După ascultarea rapor
tului făcut de Duce, Ma
rele Consiliu a început 
desbaterea asupra acestei 
chestiuni şi a hotărît cai 
pe viitor, prezenţa unui 
delegat permanent al Ita
liei în Societatea Naţiu
nilor să fie condiţionată 
de o reformă radicală a 
acestui organnism.

Reforma trebuie să fie 
realizată în timpul cel mai 
scurt şi trebuie să urmă
rească transformarea So
cietăţii Naţiunilor, atât în 
ce priveşte alcătuirea ei, 
cât şi în ce priveşte mo
dul de funcţionare a So

cietăţii Naţiunilor şi obiec
tivele pe cari le urmă
reşte.
DATORIILE DE RĂZBOI

După stabilirea acestui 
principiu, Marele Consiliu 
fascist a trecut la exami
narea chestiunii datoriilor 
de război ale Italiei faţă 
re Statele-Unite. Consta
tând că evenimentele n’au 
fost de natură să înles
nească negocieri în ches
tiunea datoriilor de răz
boi, aşa cum Marele Con
siliu îşi exprimase dorinţa 
în şedinţa dela 11 Iunie, 
s’a hotărît a se efectua 
plata unei sume de un mi
lion dolari, din totalul su
mei scadente, pentru a se 
da o nouă dovadă de bu
năvoinţa Italiei, aşteptân- 
du-se ca un aranjament 
definitiv să închidă acea
stă piedică de activ şi pa
siv decurgând din război.

şi d ec i n u  se a ş te a p tă  n ic i un  
r e z u lta t  p o z it iv  d e la  re fo r . 
m ele ce ru te  de  I ta lia .

Pe de  a ltă  p a r te , se  d ec la ră  
la  B erlin , că  d a c ă  p ro ec tu l 
i ta lia n  v a  f i  im p u s, G erm a n ia  
s ’ar m u lţu m i cu  re o rg a n iza 
rea  Soc. N a ţiu n ilo r .

R e fo rm a  a c e a s ta  va  fa c il i
ta  G erm a n ie i, fă ră  s ă  p ia rd ă

d in  p re s tig iu l ei, să se lu a .  i 
p o ieze  la  G en eva , d acă  t r a ta .  j 
t iv e le  p o litic e  e x te rn e , ca ri j 
u rm ea ză  să fie  du se  la  In ce- \ 
p u tu i an u lu i v iito r , nu  v o r  \ 
adu ce re zu lta te le  s c o n ta te  de  \ 
R eich .

P resa  g erm a n ă  în să , nu  re 
p ro d u ce  n im ic  d in  p ă rer ile  
cercu rilo r  o fic ioase .

D . B o n c o u r  s o l i c i t a t  s ă  d e a  i n f o r m a ţ i i  H i t l e r  t r a t e a z ă  ş i  C U  A n g l i a  
a s u p r a  c o n v e r s a ţ i l o r  c u  G e r m a n i a în trevedere  cu am basadorul englez din Berlin —

lo n d ra , 6 (Rador). — Cores
pondentul agenţiei „Havas“ te- 
legrafiază:

Mişcarea italo-germ ană pen
tru  reform a Societăţii N aţiuni
lor pricinueşte aici o stare de 
adâncă nemulţumire.

Şe insistă, bine înţeles, asu
p ra  deosébirei ce trebue să se 
facă intre Societatea Naţiunilor 
şi conferinţa desarm ării; totuşi, 
toată lum ea găseşte că adău
garea acestei noui dificultăţi la 
acelea care există, este cât se 
poate de inoportună. Nimeni nu 
ar putea spune însă dacă acest 
sentim ent este destul de pu ter

nic pentru a se opune in iţia ti
velor reformiste.

Tocmai pentru acest motiv 
cercurile britanice doresc ca 
tratativele franco-germ ane să 
soluţioneze în primul rând  pro
blema desarmării, fă ră  să o 
complice cu probleme politice.

Acest sentiment, despre ino
portunitatea unor ânum ite dis- 
cuţiuni, se regăseşte şi in  r ă 
ceala a ră ta tă  de personalităţile 
oficiale fa ţă  de propaganda pe 
care o face in  acest moment la 
Londra contele Bethlen în  fa 
voarea revizuirii tra ta tu lu i dela 
Trianon.

R e v i z u i r e a  p a c t u l u i  d e l a  G e n e v a  
a r  î n s e m n a  r e v i z u i r e a  t r a t a t e l o r

P aris , 6 (R ad o r). — Corni- 
s iu n ea  de po litică  e x te rn ă  a 
C am erei, în  u rm a  cererei 
d -lu i G u ern u t, d in  g rupu l re 
p u b lican -rad ica l şi rad ica l-  
socialist, a în să rc in a t pe d. 
H errio t, p reşed in te le  com isiu- 
nii, să ceară  d - lu i B oncour 
in fo rm a ţii a su p ra  co n v ersa
ţiilo r d in tre  d. P oncet, a m b a 
sadoru l F ra n ţe i  la  B erlin  şi 
d. H itler, can ce la ru l Rei- 
chulu i, cum  şi a su p ra  u rm ă 
rii acesto r co n versa ţiun i.

C om isiunnea a  în să rc in a t 
pe d. B lacque-B ela ir, d in  
g rupu l in d ep en d en ţilo r de

s tâ n g a , să în tocm ească un 
ra p o rt in fo rm ativ  a su p ra  n e 
gocierilor com erciale ac tuale  
cu Sovietele.

D iscu tând  ra p o rtu l d -lu i 
F ribourg , a su p ra  problem ei 
reg iun ii Sarre , com isiunea a 
co n firm a t recen tu l comvjui- 
ca t a tră g â n d  a te n ţiu n e a  g u 
vernu lu i a su p ra  n ecesită ţii de 
a  in te rv en i la S ocie ta tea  N a
ţiu n ilo r ca să se ga ran teze  
d rep tu rile  şi secu ritâ ţile  a- 
co rda te  locu itorilo r reg iun ii 
S arre  p rin  tr a ta te ,  cum  şi d e 
p lina lib e r ta te  in  ceeace p r i
veşte d rep tu l de plebiscit.

A N G L I A  A C U Z A T Ă  D E  S L Ă B I C I U N E
LA CONFERINŢA DEZARMĂRII

m ai în tâ i p u n c tu l de vedere 
exact al lu i H itler în  p ro b le 
ma dezarm ării.

C ercurile  po’ r'ice d in  B e r 
lin  a f irm ă , că H itle r a d a t  
d -lu i P ipps aceleaşi in fo r 
m aţii ca d-lu i F ran co is  P o n 
cet.

HITLER ASTE APT A 
RĂSPUNSUL FRANŢEI 

Londra, 6 (Rador). —
Din cercurile autorizate se 
confirmă ştirea că amba
sadorul Angliei la Berlin 
a fost primit eri de d. Hi
tler.

In cursul întrevederii, 
cancelarul Reichului şi-a 
exprimat din nou dorinţa 
de a se înţelege cu Franţa. 
El a adăugat că Berlinul 
este încă în aşteptarea 
unui răspuns dela Paris.

Roma, 6 (Rador). —  
Hotărîrile marelui consiliu 
fascist In privinţa atitu
dinii Italiei faţă de Socie
tatea Naţiunilor, luată 
astă noapte, n’a fost cu
noscută decât dimineaţa 
in cercurile politice şi di
plomatice. Hotărî re a n’a 
pricinuit prea mare sur
prindere.

In ©e priveşte reforma, 
pe care ar dori-o Italia, se 
dau în cercuri informate 
unele precizări. Se spune 
astfel că Italia a imputat 
totdeauna Societăţii Na
ţiunilor universalitatea sa 
şi a fost mai degrabă par
tizana unei anumite ie
rarhii a puterilor. Se pare 
deci că guvermi! italian

ar dori sa se faca o situa
ţie specială unor mari pu
teri. Ea ar dori ca atât 
Statele-Unite cât şi Uniu- 
nea-Sovletelor să poată 
intra, pe baza unei noui 
formule, în Societatea Na
ţiunilor.

Italia ar voi apoi pen
tru Societatea Naţiunilor 
un spirit de colaborare e- 
fectivă. Deasemenea, re
forma propusă ar trebui 
să îngădue o mai mare 
libertate in domeniul obli
gaţiunilor statelor mem
bre faţă de Societatea Na
ţiunilor.

Astfel, Societatea Na
ţiunilor ar avea menirea 
nu de a pronunţa ver
dicte, ci de a da sfaturi.

L ondra, 6 (R ad o r) .— „D aily  
H era ld”, în tr ’un a r tic o l se m 
nat. d e  P h ilip  B a k e r , acuză  
gu vern u l en g lez  ş i d e le g a ţia  
b r ita n ic ă  la  G en eva  de  n ereu „ 
ş ita  p la n u lu i ca re  p reved ea  
d e s f iin ţa re a  a v ia ţie i  m ilita re  
şi n ava le . „C red, spu n e a u to 
ru l a rtico lu lu i, că d acă  d e le .  
g a ţia  b r ita n ică  a r  f i fo s t  a b 
so lu t h o tă r îtă  să o b ţin ă  des... 
f iin ţa re a  a v ia ţie i  m ilita re  şi 
n ava le , ar f i iz b u t i t”.

A rtico lu l a ra tă  m a i d e p a r te  
că I ta lia , S p a n ia , R u sia  şi 
G erm a n ia  s’au d e c la ra t rând  
pe  rân d  fa v o ra b ile  d e s f iin ţă -

r ii a v ia ţie i  m ilita re , ia r  F ra n . 
ţa  nu n u m a i că  a  p ro p u s a- 
cea stă  d e sfiin ţa re , d a r  s’a  s i
l i t  m ai m u lt d e c â t to ţ i  c e i
la lţi  să  o b ţin ă  a c c e p ta re a  ei, 
în  ca re  scop gu vern u l d in  P a .  
ris a tr im is  la G en eva  pe în 
suşi m in is tru l A eru lu i. Nu e 
n ic i o în do ia lă , în ch e ie  a r t i 
colul, că dacă  d e le g a ţia  b r i .  
ta n ic ă  ar f i  a ju ta t  p e  d . P ie r . 
re C o t in  loc să-i fa c ă  opo
z iţie , to a te  c e le la lte  ţă r i s ’ar  
f i  ra lia t la  p ro e c t şi a s tfe l s ’ar  
f i  p u tu t  d e c re ta  abo lirea  to .  
ta lă  a a v ia ţie i m ilita re , Inso. 
ţ i tă  de g a ra n ţii e fec tive .

B erlin . 6 (R ad io -C en tral), i 
— Se ştie  că sir Eric Pipps. 
m in is tru l Angliei la  Berlin, a 
v iz ita t, eri, pe cancelaru l H it
ler.

în trev ed e rea  aceasta  este o 
verigă d in  la n ţu l în trev ed eri
lor a su p ra  problem ei d ezar
m ării.

Un nou pas al F ran ţe i, care 
era  a ş te p ta t  cu s ig u ran ţă  
d upă  în trev ed erea  Poncet - 
H itler, nu  s’a  produs până a- 
cum.

G uvernul francez a lua t 
co n tac t d in  nou cu cel en - j 
glez a su p ra  dezarm ării.

V enirea la L ondra a lordu- j 
lu i Tyrell, am basadoru l en- , 
glez la  Paris, este  o dovadă ! 
p e n tru  cele a ră ta te  m ai sus.

în trev ed e rea  de azi d in tre  
d -n ii P ipps şi HitUer a ra tă  
că guvernu l englez doreşte, 
în a in te  de a  veni cu p ropu
neri concrete, să cunoască

E x p o z i ţ i a  p i c t o r i l o r  Execuţie prin sp ân zu ră to a re

Criticile aduse Soc. Naţiunilor
Roma, 6 (Rador). — Agenţia 

•„Ştefani“ transm ite:
«: Comentând deriziunea luată 
*%e m arele consiliu fascist, fa ţă  

de Societatea Naţiunilor, zia- 
rirele scriu că institu ţia  dela Ge

neva, concepută ca un organ 
executiv al tra ta te lo r de pace, 
.a cristalizat num ai rivalităţile 
războiului, în  loc să pună pe un 
picior de egalitate, pe învinşi şi 
pe învingători.

. Reforma societăţii Naţiunilor 
trebuie realizată, potrivit tim 
purilor noui care se arată  in Eu
ropa.

Nu este vorba num ai de mo
dificări în birocraţia sau în  con
siliul Ligii şi nici în ce priveşte 
drepturile micilor naţiuni la So
cietatea Naţiunilor, ci de prin
cipiul însuşi al Societăţii Naţiu
nilor.

„Este vorba — scrie „Giornale

d’Ita lia“ — să se ereieze intre 
naţiun i acelaş spirit şi aceiaşi 
organizare de colaborare, ba
zată pe disciplină şi ierarhie, 
necesare în interiorul fiecărui 
stat, dacă se urm ăreşte să se 
asigure ordinea şi progresul n a 
ţiunilor.

„Absenţa solidarităţii a deter
m inat falim entul instituţiei de | 
la Geneva“.

Ziarele amintesc seria de „la
mentabile eşecuri“ suferite de 
acţiunile Societăţii Naţiunilor în 
ultimii ani. cum sunt confe
rin ţa  de desarmare, plecarea 
Japoniei şi a Germaniei din So
cietate, precum şi absenţa S ta
telor Unite şi a Uniunii Sovie
tice din acest organism, pentru 
a trage concluzia că, dacă re
forma preconizată nu va fi re a 
lizată, Italia va părăsi Geneva.

C r i z a  e c o n o m i c ă  d i n  E u r o p a
va pu tea  fi în lă tu ra ta  prin ex p lo a ta rea  coloniilor

Londra, 6 (Rador). — Un ne
gustor de fructe, num it Parker, 
în vârstă de 25 ani, a fost con
dam nat la moarte pentru vina 
de a fi ucis pe sora sa. Crima 
a fost făptuită  în luna Iunie, 
anul curent.

Parker a fost executat azi d i
m ineaţă, prin spânzurătoare, in 
închisoarea Durham.

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

R atificarea unor acorduri
cu pilléiül vizitei lui Litvinov la Roma

Roma, 6 (Rador). — Cu pri- 
i lejül vizitei d-lu i Litvinov, a- 
I cordul italo-sovietic, cu privi- 
\ re la cipditele pentru  expor- 
j taţiuni, încheiat la 6 Mai 1933, 

a fost ’ prelungit până la 31 
j Decembrie 1934.

In afară de aceasta, s’a ho- 
I tă rît ca schim bul de ratificări 
\ a pactului de am iciţie italo- 
j sovietic, să se facă in cursul 
I acestei luni.

— - - - yţ  ■yr_____.—.

CUTREMUR »  GRECIA
Atena, 6 (Rador). — In Cal- 

cidica s’a simţit eri un puternic 
cutremur, care a  dura t 11 se- 

j ciinde. Numeroşi locuitori ai 
] provinciei, înspăim ântaţi de cu- 
! trem ur, au  ram as toa tă  noap

tea sub cerul liber, neîndrăz- 
j nind să intre in  case, de tea- 
1 mă să nu fie îngropaţi sub ru i

ne. Teama lor s’a dovedit insă 
neîntem eiată, deoarece nu s’au 

j înregistrat pagube de nici un 
fel.

tr NX V...... .....

Paris, b (Rador). — „Le 
Temps“ comentează în „Bu
letinul Ziilei“ declaraţiile 
făcute reprezentanţilor pre
sei de către d. Litvinov, cu 
prilejul vizitei sale la 
Roma.

„Declaraţiile au meritul 
de a fi sincere.

„Ceeace trebuie reţinut 
în primul rând din vizita 
d-lui Litvinov la Roma — 
scrie „Le Temps“ — este că 
Rusia a reintrat definitiv 
în cercul marilor puteri şi 
îşi propune să joace un rol 
important pe terenul inter
naţional.

„Cu toate că a participat 
la conferinţele internaţio
nale, Uniunea Sovietică n’a 
încetat să se arate ostilă So
cietăţii Naţiunilor. Carac
terul de putere revoluţio
nară pe care îl are îi co
mandă această atitudine.

„Reintrarea Rusiei So
vietice în circuitul marilor 
puteri poate modifica pro
fund atitudinea ei. Mai tre
buie încă să găsească pre
text pentru justificarea a- 
cestei sehimbări în politica 
externă. Acţiunea Italiei, în 
favoarea unei reforme ra
dicale a Societăţii Naţiuni
lor îi va da poate Rusiei a-

eest pretext.
„Italia este hotărîtă să 

rămână la Geneva dar cu 
scopul bine precizat de a 
lucra la transformarea or
ganismului internaţional.

„Ideia după care ar urma 
să se facă această transfor
mare dorită de Italia, este 
înlocuirea consiliului So.- 
icetăţii Naţiunilor printr’un 
directorat al marilor puteri, 
în care ar trebui să intre şi 
Rusia Sovietică“.

„Le Temps“ subliniază 
gravitatea intenţiilor ita
liene şi adaogă că nu mai 
poate încăpea îndoială că 
revizuirea profundă a 
pactului Societăţii Naţiu
nilor ar duce inevitabil la 
revizuirea tratatelor.

Ziarul obiectează la a- 
ceste intenţii că Societa
tea Naţiunilor şi-a tras 
toată forţa ei morală din 
egalitatea absolută a tu
turor statelor.

„Polonia, Mica înţele
gere, Spania, Belgia, Sta
tele Scandinave, Turcia şi 
blocul balcanic în forma
ţie, nu vor subscrie des
fiinţarea lor şi pactul nu 
poate fi revizuit decât în 
ansamblul său, pe calea 
amendamentelor“.

C o n s i l i u l  p e r m a n e n t  a l  M x e i  î n ţ e l e g e r i  
s e  v a  î n t r u n i  i n  I u g o s l a v i a

Roma, 6 (Radio-Osnitiral). — De. 
ciZiUe M arelui sfat fascist sunt 
publicate cu litere m ari de presa 
italiană şi salu tată  ca  un nou pas 
pen tru  reconstrucţia păcii mon. 
diale, misiune ce şi-a  impus-o d. 
Mussolini.

Din comentariile presei re esc 
clar cum Ita lia  îşi închipue refor. 
m a Soc. Naţiunilor.

Principiul „conducătorului“ să 
fie impus şi In legăturile dintre 
state.

In tre  napun i trebue să se creeze 
un  spirit şi o organizaţie, care să 
garanteze încrederea şi o colabo. 
rare reală în tre popoare.

In  primul rând, trebue să fie 
vorbă de disciplină, aşa cum este 
necesară în tr’un  s ta t în legăturile 
dintre clasele populaţiei şi indi
vizi, atunci când trebue să se asi
gure ordinea şi progresul naţio 
nal.

Problema aceasta n‘a r lovi in tru  
nimic interesele statelor mici, de
oarece experienţa a  dovedit tocmai 
lucrul contrariu.

Presa de seară declară în una . 
nim itate:

„Pactul celor patru  puteri este 
prim ul instrum ent politic, în care 
s’a  exprim at principiul „conducă
torului“. Pactul nu  este cu nimic 
îndreptat împotriva statelor mici, 
ceeace a fost recunoscut şi în u l
tim a sesiune a Soc. Naţiunilor.

Lucrul acesta este recunoscut 
de numeroase ziare, de diferite cu. 
lori politice, din statele Micii î n 
ţelegeri.

Numai pe calea aceasta se poate 
salva din Soc. Naţiunilor, ce mal 
este de salvat.

In  caz contrariu. Soc. Naţiunilor 
merge spre distrugerea ei com
pletă“.

Belgrad, 6 (Radio-Cen
tral). — In cercurile poli
tice se afirmă că în luna 
Decembrie se va întruni, în 
Iugoslavia, consiliul perma
nent al Micii înţelegeri.

Data şi locul conferinţei

nu s’au fixat încă. Se vor
beşte de oraşul Dubrovnik 
sau Bled.

După toate probabilită
ţile, Bled va îi ales ca locul 
acestei conferinţe.

Revizuirea pactului Ligii se  poa te  face  numai prin ea
Geneva, 6 (Rador). —

Deoarece la Geneva nu 
se cunosc încă dezidera
tele guvernului italian cu 
privire la revizuirea pac
tului Societăţii Naţiunilor, 
de care consiliul fascist 
condiţionează viitoarea 
colaborare a Italiei cu 
Societatea Naţiunilor, 

cercurile din jurul Socie
tăţii Naţiunilor se abţin 
până acum de la orice co
mentarii.

Se observă însă că ulti
mul articol al pactului, a- 
dică articolul 26, prevede 
revizuirea pactului. A- 
cest articol are următorul 
text :

„Amendamentele privi
toare la modificarea pac
tului ar intra în vigoare 
îndată după ratificarea 
lor de către membrii So-

I cietăţiii Naţiunilor ai că
ror reprezentanţi compun 
consiliul, şi prin majori
tatea acelora ai căror re
prezentanţi formează A- 
dunarea. Dacă până în 
22 de luni după votul A- 
dunârii, numărul ratifică
rilor cerute nu va fi fost 
întrunit, rezoluţiile de a- 
mendament römán fără 
efect“.

Fiecare membru al So
cietăţii Naţiunilor este  
deci liber a propune re
vizuirea pactului, dar 
pactul Societăţii Naţiuni
lor fiind un tralîat care 
leagă pe toţi membrii So
cietăţii, această revizuire 
trebue să se opereze în 
interiorul Societăţii Na- 
ţiunilor, prin consiliu sau 
prin adunarea Societăţii 
Naţiunilor.

C o n f e r i n ţ a  e c o n o m i c ă  a  M i c e i  î n ţ e l e g e r i
se amână după Crăciun

_ Berlin, 6 (Rador). — D. Lit
vinov soseşte la Berlin Vineri 
dim ineaţa şi va răm ânea o zi 
in capitala Reichului. Se crede 
că comisarul sovietic al aface
rilor străine se va întâln i cu d. 
von Neurath, m inistrul de ex
terne german.

După conversaţiunile Litvi- 
nov-Mussolini, cercurile politice 
germane atribue o deosebită în 
sem nătate vizitei şi întrevede
rilor d-lui Litvinov la Berlin.

-  „„am....,',..

VIZITA LA VIENA

Viena, 6 (Rador). — .M it
tagzeitung“ înregistrează svo- 
nul, până acum neconfirm at, 
după care d. L itvinov ar urma 
să sosească Sâm bătă seara la 
Viena, venind din Berlin.

Se adaogă că vizita  d-lu i 
Litvinov va prilejui o în treve
dere a acestuia cu cancelarul i 
Doll fuss.

futurişti români la Ruina
Roma. (Rador). — In palatul 

expoziţiei naţionale de a rtă  fu
tu ristă  poetul M arinetti, mem
bru al Academiei Italiei, a i- 
naugurat expoziţia pictorilor 
fu turişti români, in prezenţa 
unui numeros public compus 
din intelectuali, artişti, ziarişti,

: şi a coloméi române in frunte 
cu m iniştrii Lugoşianu şi. Va- 
siliu.

Expun tablouri urm ătorii pite- 
I tori futurişti : Marcel lancu,
j Maxy. Miiiţa Petraşcu, Tania 
j Septelici, M argareta Sterian, 
j  Mac Constantinescu şi arhi- 
î tectul Doicescu. 
j După ce cei prezenţi au vizi- 
I ta t expoziţia, academicianul 
! M arinetti, aducând salutul său 
I fra tern  mişcării artistice ro- 
j m âne de avangardă, a sinteti- 
1 zat in tr’o conferinţă a rta  lui 
! Brâncuş. a Miîiţei Petraşcu, a 
I lui Marcel lancu, Maxy şi al- 
j ţii, precum şi talen tu l original 
I al lui Vinea, Ilar e Voronca şi 
I Jacques Cost in. M arinetti a su- 
: blm iat tem peram entul artistic 

al românilor, care pune Rom â
nia  alături de ţările fruntaşe 
ale artei plastice moderne.

j U rm ărită cu viu interes, con 
j ferin ţa a avut mare succes.
Í Revista „Futurismul“ de sub 
’ direcţia d-lui M no Somenzii, 
I consacră prim a pagină artei şi 
; mişcării futuriste rom âneşti şi 

reprezentanţilor ei, în tr ’un lung 
şl docum entat articol sem nat 
de M arinetti.

-------- x x x ---------

Record de călătoria

U n  z i a r  g e r m a n  n e a g ă  
că ar li negocieri franco-germane

I Roma, 6 (Rador). — Un voia- 
j jor comercial din Livorno, care 
i reprezintă m ai multe fabrici de 
! produse alim entare, a  străbă

tu t, in 34 de ani de activitate 
1 zilnică, in meseria sa. călăto

rind in tre  diferitele localităţi, 
1.900.000 kilometri cu trenul şi 
aproape 90.000 kilometri, pe jos.

Distanţele străbătute, to ta li
zează un num ăr de kilometri 
care ar echivala cu ocolul pă
m ântului făcut de 47 ori în  tren  

■ şi de 2 ori pe jos.
---------x X x ---------

Republicile sud -am ericane

P reşed in te le  R oosevelt
despre rolul bisericii

Washington, 7 'R ador)__Vor
bind in fa ţa  Consiliului federal 
al bisericilor creştine din Ame- 

I rica, preşedintele Roosevelt a.
; definit m iul bisericii „ca avant- 

gardă in luipva. pen tru  justiţia 
socială“.

I Epoca noastră, a spus d. Roo- 
I sevelt, cere ca drepturile colec- 
I tivităţdi să  fie recunoscute şi 
I nu îngăduie ca num ai câţiva 
j privilegiaţi să aibă toate avan- 

taigiiie prosperităţii.
Mai departe, preşedintele a  

; declarat că es e dispus să cola- 
J bareze cu noua generaţie pen

tru  bunul mers al treburilor 
ţării, care va in tra  in  curând 
înitr’o nouă perioadă de prospe
ritate. . •

D. Roosevelt a  vorbit apoi de- 
! spre numeroasele acte de lin 

şare la care s’au  dedat cetăţenii 
I am ericani in  ultimul timp. Pre- 
, şedinţele a  În f ie ra t. acest p ro

cedeu, pe oare l-a calificat 
drept un „asasinat colectiv“. El 
a criticat pe acele persoane 
cari, ocupând posturi înalte, 
n ’au  condam nat aceste acte.

Guvernul cere bisericii, a în 
cheiat d. Roosevelt, să infiltre
ze in conştiin ţa cetăţenilor i-  
dealurile de justiţie socială. El 
garantează, in ceeaoe-1 priveş
te, dreptul fiecăruia de a prac- 

I tioa religia pe care ş i-a  ales-o.

Praga, 6 (Radio-Central).— A- 
genţia „Radio-Central“ află din 
sursă bine informată următoa. 
rele :

Contrariu svonurilor din ulti- 
I mul timp, data precisă a deschi

derii conferinjei Micii înţelegeri 
economice n’a fost încă stabilită. 
După toate probabilităţile data 
va fi fixată în cursul întreve_ 

] derii dela Koşice dintre d-nii Be- 
neş şi Titulescu.

D. Jeftici, ministrul de exter
ne iugoslav, a comunicat colegi
lor săi dorinţele sale în legătură

cu fixarea datei conferinţei de 
mai sus.

In cercurile politice din Praga 
se afirmă că această conferind 
a Micii înţelegeri economice să 
se ţină, de acord cu Románia şi 
Jugoslavia, după Crăciun.

D. Beneş, a plecat azi în Slo
vacia, unde sa ţine conferinţe 
politice în diferite localităţi.

Din cauza acestei călătorii, 
conferinţa Micii înţelegeri eco
nomice se va ţine probabil la 
sfârşitul lunei Decembrie s’au 
începutul lunei Ianuarie.

Berlin, P (Rador). — „Frank
furter Zeitung“, ocupăndu-se \ 
de chestiunile pendin te în tre • 
Germania şi Franţa, scrie.

„Publicul francez este ţinu t 
in credinţa că negocierile intre  
cele două ţări au şi început, pe 

I când în realitate, nu se poate  
j încă vorbi despre asemeni ne- 
! gocieri.

,,ln prim ul rând este com plet 
j fals să se pretindă că guvernul 
I Reichului ar fi form ulat, ca pe 
I un prim  punct al acestor con- 
j vorbiri, cererea de a se renunţa  
1 la plebiscit in teritoriu l Sarre 

şi de a se regula de pe acum

cer moratoriu Statelor-Unite

destinul acestui teritoriu.
„Se ştie  că guvernul Reichu

lui şi ponorul germ an în treg  
cred că Franţa ar putea să e- 
v ite  o înfrângere inevitabilă. 
Dar, pe de altă  parte, reîn toar
cerea teritoriului Saarre la 
Reich este un lucru prea n atu . 
ral şi sigur, pentru  a mai fi ne
cesar să se spună in legătură  
cu acest subiect m ulte vorbe şi 
spre a se mai pierde tim pul 
preţios.

, Opinia publică din Franţa, 
nu cunoaşte suficient aceste 
fapte.

S ă r b ă t o r i r e a
lu i Codossi şi Rossi

S u v e r a n i i  b u l g a r i  s o s e s c  D u m i n i c ă
ia Belgrad

—  Vor fi însoţiţi de principele Ciril şi primul-ministru Muşanoff —

Paris, 6 (R ador). — Aviatorii 
Codossi şi Rossi, deţinătorii re 
cordului mondial de d istan ţă  în 
linie dreaptă, deoarece a u  s tră 
bătu t 9104 km. fără  escală, au 
fost sărbătoriţi aseară de către 
aeroclubul Franţei. Au asistat 
la sărbătorire d. Pierre Cot. 
m inistrul aerului, precum şi 
numeroase personalităţi din 
lumea aviaţiei.

-xox-

Impresia în Germania
B erlin , 6 (R ad io -C en tra l). 

D eciziile  M arelu i s ta t  fa sc is t  
s u n t p r iv i te  la  B erlin  cu  în 
do ia lă , d eoarece  cercu rile  p o 
li t ic e  g e rm a n e  su n t con vin se ,

■ c ă  o rice  în cerca re  de  a in .  
. v io ra  Soc. N a ţiu n ilo r  nu  p ro . 

m ite  n ic i un succes.
A v â n d  în. v e d e r e  I ta lia , f a s 

c is tă , p re sa  germ a n ă  co m en 
te a ză ,, cu  rezervă , d ec iz iile  
M areiu i s fa t  fa sc is t , e v itâ n d  
in să , o rice  cu vtin t, care  ar  
p u te a  f i  in te r p r e ta t  ca o a .  
p robare .

G erm a n ia  e s te  de  p ă re re , că  
n u  n u m a i Soc. N a ţiu n ilo r , d a r  
ş i m e to d e le  G en eve i a u  e şu a t

Belgrad, 6 (Radio-Oentral).— 
Se confirmă oficial că, perechea 
regală bulgară, însoţită de p rin
cipele Ciril, va sosi Duminică, 
10 Dec. la Belgrad, unde va 
face o vizită oficială la  curte.

Oaspeţii regali vor fi însoţiţi, 
în  această călătorie, de primul 
m inistru Muşanoff, d -na  Elena 
Ciosanoff, doam nă de onoare la 
curtea regală bulgară, consi
lierul de curte Gruies, aghiotant 
colonel Paneff, căpit. Brdaroff 
şi secretarul m inisterului de ex
terne Naumoff.

Oaspeţii regali sosesc Dumi
nică la ora 3 d. a. la Belgrad, 
unde se fac pregătiri extraor
dinare pentru prim irea lor.

Perechea regală bulgară va fi 
găzduită ia castelul regal dela 
Dedinje,

In  onoarea distinşilor oaspeţi 
se pregătesc m ari serbări, con- j 
certe, recepţii.

Se va face apoi o excui'sie la ; 
Oplenatz şi Topola, unde se va 
vizita m orm ântul regelui Pe- j 
tru.

In  program este prevăzută şi 
o vânătoare Ia Sir mien.

La 13 Decembrie, ora 2 juni. ; 
d. a. oaspeţii bulgari vor părăsi ! 
Belgradul.

Se acordă o im portanţă poli
tică  deosebită acestei vizite.

După cum se ştie, va lua p ar
te  la această vizită şi primul j 
m inistru Muşanoff. care e si 
m inistru de externe şi care va 
avea, cu acest prilej, importante 
convorbiri politice cu colegul 
său iugoslav d. Jeftici.

Generalul Górecki,
decorat de Suveranul României

Varşovia, 6 (Rador). — D. Că
dere, ministrul României la Var
şovia, a remis azi la legaţia Ro
mâniei, generalului Górecki, fost 
preşedinte al organizaţiei „Fi- 
dac“ şi preşedinte al Uniunei po. 
loneze a apărătorilor Patriei, in
signele' ordinului „Coroana Ro
mâniei“ în-gradul de Mare Ofi
ţer. care i-a fost acordată de M. 
S. Regele Carol.

Ministrul României a remis 
totdeodată şi alte decoraţii mai 
multor personalităţi din condu
cerea Uniunei poloneze.

După această ceremonie, d. Că. 
dere a oferit un dejun în onoa
rea. celor decoraţi.

PRIMA 21 „UMEDA“
LA NEW-YORK

New-York, P (Prin radio). — 
R eîntoarcerea la regim ul umed 
a fo st m arcată de câteva incir 
dente caracteristice. Astfel, la 
New-York, am atorii de a p e tre , 
ce o noapte „umedă“ au asal
ta t cu sutele localurile de con. 
sum aţie. Cum cele m ai m ulte  
din tre aceiiea  nu şi-au scos 
încă din antrepozite rezervele 
de băuturi, au fost nevoite să 
refuze clienta. Băuturile dispo
nibile au atins din cauza a . 
ceasta preturi extraordinare.

Un barm an de 83 ani, retras  
de m u lt din afaceri, ş i-a  reluat 
m eseria, deschizând un local in 
titu la t „La paradisul regăsit“.

Washingthon, 7 (Rador).-- Im
portatorii de bătuturi alcoolice 
suspendate temporar dela, con- 
timgentare, au fost autorizaţi să 
importe circa 18.625.000 litri de 
vinuri şi aleooluri străine, în 
lunile Decembrie şi ianuarie. 
Scopul acestei autorizaţii este de 
a se da importatorilor şanse e- 
g’ale de a-şi descărca încărcătu
rile de băuturi aflate actual
mente pe vapoare.

Washington, 6 (Rador). — In 
Conferinţa pan-americană, dela 
Montevideo, Mexico a propus să 
se ceară Statelor Unite un mora
toriu de şase ani, asupra dato
riilor republicilor sud-ameri
cane.

In cercurile guvernamentale 
ale Statelor Unite se crede că 
mai întâi trebuie să fie discuţii 
între aceste republici şi purtăto
rii lor de bonuri pentru regle
mentarea datoriilor respective şi 
să nu fie, dimpotrivă, discutate 
în masă de către guverne.

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

7  m i l i o a n e  v o l ţ i Alt negru

-XXX-

Paris, 6 (Prin radio). — Se 
comunică din N ew.York că la. 
In stitu tu l tehnic din Massa- 
chussete s’a reuşit a se obţine 
prin tr’un dispozitiv in ven ta t de 
inginerul de Graf tensiunea e- 
normă de 7.000.000 volţi. Acest 
volta j este cel mai rid ica t ob ţi. 
nut vreodată în laborator şi el 
deschide o cale nouă în cerce
tările asupra structurii in tim e  
a m ateriei.

-------------0X0— — —

Raidul escad rile i Vuillemin
Paris, 6 (Rador). — Escadrila 

aeriană a generalului Vuillemin 
a părăsit azi dimineaţă, Ia ora 
5 şi 15, Fort Arcba mijeau, cu 
destinaţia Fort Lamy. Douăzeci 
şi şase aparate au sosit la Fort 
Lamy la ora 9. Celelalte două an 
treb u it să se întoarcă dela ju
mătatea drumului, din cauza u- 
nor pane de motor, revenind la 
Fort Archambeau, la ora 8 şi 30. 
Ele au plecat tot în cursul dimi
neţii, sosind Ia Fort Lamy în 
ősi* m&i hun« condi ţiL

c o n d a m n a t la  m o a rte
New-York, 6 (Rador). — 

Tribunalul din localitatea D e
catur, s ta tu l Alabama, a con 
dam nat la  m oarte pe  negrul 
Clarence Norris, unul d in tre  
cei 7 negri daţi in judecată  
pentru  injurii aduse unei fe 
mei albe.

Dintre cei 7 acuzaţi, unul a 
fost condam nat la m oarte a- 
cum câtva  tim p, iar cel de al 
doilea a fo st condam nat azi.

Restul de  5 negri vor fi ju d e
caţi ulterior.

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

Polonia
furnizează fier Rusiei
Varşovia, 7 (Rador). — La

Moscova s’a semnat un contract, 
prin care uzinele metalurgice 
poloneze vor furniza trustului 
metalurgic al Sovietelor 36.000 
tone fier, în valoare ci© zece mi
lioane zloţi.

Condiţiunile de credit sunt a„ 
celeaşi ca şi la furniturile priv 
cedente.

Cum d o reş te  Italia  re fo rm area  Soc. Naţiunilor

Comentariile presei italiene

r.Rrniiriip. ríi?Ir7r nemiiltiimitR demiscarea iialo-ffermans

Roma, 6 (Rador). — Astăzi a 
fost distribuit la Cameră rapor
tul comisiunii bugetare.

In  acest raport se afirm ă că 
economia mondială a realizat 
până acum o parte din condi- 
ţiunile prielnice unei reluări a 
activităţii economice. Raportul 
încheie astfel :

„Criza va fi definitiv învinsă
iiium al îi.fiiinpi n.ânrl cp va idpptip

în lume o vastă mişcare în ve
derea punerii în valoare a im en
selor resurse pe care le oferă 
vastele continente de coloare.

„Este o operă ciclopică şi 
care va angaja sforţările mai 
m ultor generaţii. Ea va cere o 
în trebuinţare pentru capitaluri 
şi încrederea va fi restabilită in 
lume“.

L i t v i n o v  s o s e ş t e  V i n e r i  l a  B e r l i n
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ÎN PROPORŢIE... E l  a r e  n e v o i e  d e  m a i  

m u l t ă  E N E R G I E  d e c â t  p ă r i n ţ i i  l u i

Q  Pentru viaţa de toate 
zilele, pentru şcoală 
fi joc;

Q  Ca să crească şi să se 
desvolte.

O V O M A L T I N E
îi va da toată energia de 
care are nevoie, pentrucă:
a) este o hrană com
plectă;
b) se digerează de trei

V r e ţ i

s ă  a v e ţ i  c o p i i  s ă n ă t o ş i  ?  D a ţ i - l e

ori mai repede decât ori
ce alt aliment; 
c) conţine substanţele din 
cari se alimentează sis
temul nervos şi creerul.
PREŢURILE: Lei 50- 98.- 

»75.- 320.—

„LIGA ANTIREVIZIONISTÂ
R O M Â N Ă -

Continuăm  publicarea adeziunilor p rim ite :
t

„Frăţia de cruce“ din ţara Moţilor
f. Domnule director, v-ţţ"“

„Frăţia de Cruce”, s tră ve
ch iu l leagăn al Moţilor, sub 
flam ura căruia am  reacţionat 
în  zece revoluţii pen tru  restitu -  
ţ ia  dom niei rom âneşti, şi re-  
ven dica ţiilor agrare - m iniere  
(1437—1918) aderă fără şovăire 
şi sa lu tă  cit entusiasm  în fiin 
ţa rea  Ligii an tirevizion iste ro
m âne.

Ne luăm angajam entul so
lem n, că precum  în trecu t am

ţin u t trează con ştiin ţa  rom â
nească în Ardeal, to t astfel as
tăzi, noi M oţii vom  fi s tra jă  ne
adorm ită, şi pavăză puternică  
a Rom âniei la gran iţa  de Vest.

Pentrucă adeziunea noastră  
să nu ni se piardă num ai in 
nebuloaza frazei, am h o tărît 
să în fiin ţăm  „legiunile de tir” 
pregătind poporul în cultul ar
m elor căci fără  arm e nu-i 
drept, nici pace, nici ţară.

Vivat, crescat, floreat liga 
antirevizion istă  rom ână.

V i a ţ a  p o l i t i c ă
Periculoasă demagogie

F. I. D. A. C.-ul
'  Domnule director,

Soarta a  v ru t ca  ziarul „Uni
versul”,— totdeauna şi num ai 
el —, să se ridice ori de câte 
ori a fost vorba de mobilizarea 
conştiinţei naţionale.

D acă acum  un  an d-vostră 
a ţi răscolit to t ce simte sânge
le românesc, apoi acum, — m ai 
m ult ca to tdeauna —, se im 
pune întregului rom ânism  să 
răspundă la apelul naţional, 
făcu t de marele nostru  coti
dian.

Demobilizaţii şl resturile 
trupurilo r omeneşti ciopârţite 
de ră2boi (invalizii), din ca r
tie ru l demobilizaţilor „Regele 
Carol al n - le a ” (fost D ăm ă- 
roaia), se consideră mobilizaţi 
şi în tr ’un entuziasm  indescrip
tibil, aderă cu to t sufletul la 
constituirea „Ligii antirevizio- 
riiste”. % t i .

Milogul dela Budapesta a în 
ceput să cerşească în  occident 
şi in  serenadele pe cari le face

la uşile Londrei, şi-a  propus a 
face lecţii de istorie, cari l-au  
aruncat peste ridicul.

Cerşească acest milog in te r
naţional, unde va voi, însă tre - 
bue să ştie odată pen tru  to t
deauna că, Ardealul românesc 
este îm prejm uit cu un  zid rid i
cat num ai din sângele nostru 
şi al fraţilo r noştri.

Ca atare, întregul românism 
trebue să-i răspundă răspicat:

„Cine va îndrăsn i să clatine 
„temelia României consolidate 
„în graniţele fireşti, se va isbi 
„de valul de sânge al celor 800 
„de mil fra ţi ai noştri şi, dacă 
„iubim pacea, apoi să ştie toa tă  
„lumea că nu  avem frică de 
„război”.

Călăuziţi de aceste principii, 
vă asigurăm, domnule Stellán 
Popescu, că suntem- gata in ori 
ce clipă, a  ne sacrifica pentru  
Regele - nostru  şi P a tria  în tre 
gită  pe vecie.

Preşedinte, Floreă Teodor

Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri” Oradea
■ ReiumMniea culturală „cele tetei 

Crişuri”, care lup tă  die p a tru 
sprezece an i pen tru  afirm area 
sufletului rom ânesc în  regiu
n e a  gran iţe i de apus, salu tă  cu 
cel m ai viu entuziasm  alcătu i
rea  ligii antirevizioniste, ade
rân d  cu to a tă  ho tărlrea  la  a - 
ceaatâ m işcare , promovată de 
patriotism ul m arelui ziar „Uni
versul“.

In  numele comitetului cen

tral: P. S. S. arhiereu . Andrei 
C rişanu l; prof. univ. Bogdan 
Ionescu; prof. univ. Euigemiu 
Speramtia; dr. D um itru Gâldău, 
medie prim ar; M atei Dumitriu, 
consilier Curtea de apel; Vetu- 
ria  Candrea, preşed. Reuniunii 
femeilor rom âne; dr. loan  Glă- 
van, medic prim ar; praf. univ. 
George Safronie; colonel Geor
ge Bacaloglu.

Asociaţia „Virtutea Militară de Război“ filiala Craiova
f Domnule director, T H  I

.Avem onoare a vă comunica 
u rm ăto a re le :

„Asociaţia „Virtutea m ilitară 
de război“, filiala Oltenia, cu
prinzând. in  sânul ei pe toţi 
pu rtătorii .Virtuţii m ilitare“ de 
război d in  jud. Dolj, în  şedinţa 
extraordinară d in  1 Decembrie 
1933 a  h o tă rît — in  unanim i
ta te  — aderarea, necondiţionată 
Ia  principiile şi scopurile Ligii 
anitireviBonste, leigându-se pe 
cuvânt să fie primii! cari să  se 
.sacrifice până  la  unui, decât 
să  se cedeze un  pas din h o ta 
rele Patriei clădite ou sângele 
ior şi . a  a tâ to r sute de mii de

cam arazi răm aşi pe câmpul de 
luptă.

Cavalerii „V irtutea m ilitară 
die război“ sunt gaiţa în  orice 
moment a  se constitui în  'bata
lioane de asa lt şi aşteap tă  doar 
semnalul goarnei, pen tru  a a - 
ră ta  tuturor, ca to tdeauna, azi 
ca  şi mâine, că p rin  nici o p a r
te  a  frun tariilo r „nu se poate 
trece“.

încred in ţaţi că vom fi înscrişi 
prin tre membrii Ligii, vă rugăm  
să binevoiţi a  primi, m ult res
pectate domnule director şi m a
re patriot, asigurarea celui mai 
cu ra t devotam ent ce vă poartă  
vitejii doljeni. cavaleri a i „Vir
tu ţii m ilitare“.

După prom isiunile fără nici o 
bază serioasă făcute alegători
lor de că tre grupările d-lor Ar- 
getoianu şi Iunian, ia tă  că par
tid u l n a ţional-ţărăn ist deslăn- 
ţue din nou demagogia care a 
form at baza acestui partid .

Com entând program ul său e- 
lectoral, oficiosul na ţion al-ţără
n ist scrie cu u şu r in ţă :

„Capitolele refiritoare la pro
prietate vor trebui modificate 
radical. E drep t că se proclamă 
ipocrit, că proprietatea este 
funcţie socială, de către toţi 
com entatorii textului şi spiri
tului Constituţiei actuale. Dar 
exproprierilor pentru  u tilita te  
publică şi etatizărilor unor r a 
m uri din producţia naţională 
vor trebui să li se creeze texte 
precise şi suverane“.

„Viitoarea Constituţie va fi 
un  pact ai m ajorităţii acestei 
ţă ri, adică a l ţărănim ei, care 
işi va instaura  un S ta t ţâ ră  - 
nesc, S tatu l său de unde vor fi 
isgonite clicile parazitare.. Ex
proprierea băncilor şi a  indus
triilor de bază, în  folosul S ta tu 
lui, va fi consecinţa logică a 
organizării economiei naţionale 
pe bazele unui sistem a l’m un
cii“.

„Economia introdusă a fost 
o economie prădalnică. S tan
dardul masselor n‘a fost ridicat, 
ci a răm as ca pe vremea Ge
ţilor. O p ă tu ră  subţire de pro
fitori s‘a  creiat fără a-si înde
plini misiunea de civilizare“..

Cei ce citesc asemenea enun
ţă r i program atice îşi vor pune 
în tre b a re a : exproprierea băn
cilor şi a  industriilor e preconi
zată de bancherii şi industria
şi cu num e exotice, cavi au făt 
cut parte, ca frun taşi a i parti
dului, d in  cele două parlam ente 
naţionâl-ţărăn iste  ?

Ce-au făcu t na ţional-ţă- 
răn iştii în  cei cinci ani de gu
vernare, ca să ridice „standar

dul masselor“ răm as ca pe vre
mea geţilor ?

Cum de a îndrăznit „Drepta
tea“ să scrie „de economie p ră 
dalnică“ şi de „pătura subţire“ 
de profitori, fă ră  să se uite în 
prealabil la  p ă tu ra  conducătoa
re a  partidului ?

Dece a u ita t că în această 
pătură  subţire in tră  în prim ul 
rând frun taşii partidului ţă ră 
nist în cap cu acela care până 
eri a  nenorocit finanţele ţârii.

Crede că lum ea u ită  deîa o 
zi la  a lta  şi că vânturătorii de 
vorbe goale pot călări pe pos
tam en t de milioane agonosite 
fă ră  muncă, să-şi reînceapă o- 
pera demagogică de înşelare a 
mulţimii ?

*
Partizanii d-lui Argetoianu 

răspândesc p rin  judeţele din 
Oltenia şi B anat u n  m anifest 
în care se promite : a) infirtţare 
de sucursale ale Băncii N aţiona
le în fiecare sat, pen tru  ca ţă 
ranii să aibă la  îndem ână bani 
câ t le vor tre b u i ; b) Sucursale 
ale depozitelor de m aşini agri
cole to t în fiecare sat, pentru 
ca fiecare sătean  să-şi ia  m a
şinile de care are nevoe ; c) 
Prefecţii de judeţe şi funcţio
narii aleşi dintre ţă ran i pentru 
că num ai ei ştiu nevoile ţă ră - 
rănim ii şi alte năzbâtii de felul 
acesta.

Dacă astfel de prom isiuni pe
riculoase pot fi răspândite de 
partide cu pretenţii de guver
nare, atunci grupări ca „Garda 
de fier* despre desfiinţarea că
reia au scris unele ziare, pot şi 
ele să-şi perm ită orice nebunie. 
Mai ales că la  „G arda de fier“, 
la conducerea sa sunt şefi r.u 
îndeajuns de experim entaţi, Pe 
când la  celelalte, conducerea 
este în ihâna unor vulpoi, caii 
după ce au colindat prin  toate 
celelalte partide, acum s’au s ta 
bilit „eu firm ă proprie“.

A r a n j a m e n t u l  c u  c r e d i t o r i i  
ş i  c h e s t i u n e a  e x p e r ţ i l o r

Asociaţia tinerilor intelectuali români din Satu-Mare
Domnule director, F

„Tiniéneitul intelectual rom ân 
să to ă re a n , constituit în  Asocia
ţie  recunoscută ca persoană ju 
ridică, a înţeles apelul făcu t de 
ziairul „Universul“ în  vederea 
solidarizării a  întreg sufletului 
rom ânesc cu Liga antirevizio
n a tă .  îşi trim ite  cuvântul de a- 
derare.

Azi când revizionismul m a
ghiar, în cu ra ja t de Anglia I ta 
lia, Bulgaria şi toţi acei pe cari 
războiul m ondial i-a  trezit la 
realitate, ia  proporţii îngriji
toare, tinerii rom âni dela gra

n iţa  de Nard-Vest a  ţării, cari 
am  avut parte  de asupririle lor 
şi cari vedem zilnic brazdj.1® 
im prim ate de lacrimi pe obrajii 

părin ţilo r şi bunicilor noştri, 
vă asigurăm  că vom fi primii 
cari vom şti să ne  facem  dato
ria  când ţa ra  ne va cere.

Ungurul să ştie  că  graniţele 
acestei ţă r i au  fost trase şi sfin 
ţite  pe veci, p rin  je rtfa  eroilor 
căzuţi pe câm pul de onoare, şi 
dacă va fi nevoie le vom cim en
ta  şi cu trupurile  noastre, ca, în 
fa ţa  lor, să se dărâm e orice fo r
ţe  inamice, cari a r  încerca a Ie 
trece sau  a  le schimba“..

„LIGA ANTI  REVÍ ZI ÓN ISTA** 1

Subsemnatul_
de 'profesiune _
cu domiciliul in

ader la principiile şi scopurile Ligii antirevizioni- jj 
ste şi rog să fiu înscris printre membrii ei. 

Semnătura,

M iercuri s’au p rim it ştiri dela  
Paris asupra mersului conver- 
sattunilor d-lu i Dinu Brătianu, 
m inistru l finanţelor, cu repre
zen tan ţii oficialităţii franceze.
, După întrevederile cu d. Geor
ges Bonnet, cu care d. Dinu 
Brătianu a d iscu ta t chestiunea  
aranjam entului cu creditorii 
şi chestiunea experţilor, d -sa  a 
avut convorbiri a tâ t cu m em brii 
m arcanţi ai guvernului, câ t şi 
cu reprezen tan ţii finanţez şi e- 
conomiei franceze.
ARANJAMENTUL CU CREDI

TORII
A ranjam entul cu creditorii 

nefiind perfectat, va mai su 
feri unele modificări de deta
liu, răm ânând  însă în  liniile 
generale astfel cum a  fost 
stabilit.

In  acest sens, m inisterul de 
finan ţe a şi da t Mercuri dispozi- 
ţiuni băncilor din Capitală, cari 
împlinesc rolul de agenţi finan
ciari, să plătească şi restul de 5 
la  su tă  din cota ce urmează să 
se plătească în  num erar, ca a- 
nu ita te , detentorilor de rente.

Acest aranjam ent, care în 
parte  a  şi fost pus în  aplicare, 
urm ează să in tre complet în 
funcţiune dela 1 Aprilie viitor.

CHESTIUNEA EXPERŢILOR
In ce priveşte chestiunea ex

perţilor, cari urm au să sosească 
în ţa ră  la 15 Decembrie, con
form vechiului a ran jam ent în 
cheiat de fostul m inistru  de fi
nanţe, se pare că cercurile 
conducătoare franceze sunt 
convinse de necesitatea am â
nării acestei date.

In  ră s tim p , u rm e a ză  să  se  
du că  noui tr a ta t iv e , c a  d e  
co m u n  a co rd  să  se de leg e  
de A so c ia ţiile  d e ţin ă to r ilo r  d e  
re n te , cu a se n tim e n tu l g u ver
nu lu i rom ân , a lţ i  e x p e r ţi  
cari să v in ă  in  ţa r ă  p e  
un te rm e n  l im ita t ,  c â te v a  
să p tă m â n i n u m ai, sp re  a co n _ 
s ta ta  c a p a c ita te a  n o a s tră  de  
p la tă .

D e a ltfe l, a c es t ro l e s te  u şu 
ra t m u lt d e  p r e z e n ţa  d -lu i 
A u boin  la P aris, care  a p le c a t  
d in  ţa ră  o d a tă  cu d. m in is tru  
de f in a n ţe  D inu  B ră tia n u  şi 
care, in  tim p u l c â t  a  s ta t  în  

• ţa r ă , a  s trâ n s  to t  m a te r ia lu l  
n ecesa r  p e n tru  d o c u m e n ta re a  
c re d ito r ilo r  s tră in i, a su p ra  
s itu a ţie i n o a s tre  b u g e ta re  şi 
p o s ib ili tă ţilo r  f in a n c ia re  a le  
nou lu i g u vern .

C EH O SLO V A C A
BUCUREiTI • PLOEiTI • GALAŢI • CRAIOVA • BRAiOV  * • _ . • *

N um eroase vapoare
nu pot părăsi Bosforul

G alaţi. 3 Decembrie

O radiogram ă sosită agenţi- j 
Mor de navigaţie din- portu l G a- j 
laţi anunţă că. din pricina fur- | 
tun ii putei-nice depe Marea 
Neagră, numeroase vapoare n’au 
p u tu t părăsi Bosforul şi s’au 
adăpostit la Covaci.

Astfel, vapoarele „Diana“, sub 
pavilion italian, „Sesostris“ sub 
pavilion egiptean, „Noemi Iu- 
lia“, sub pavilion englez, şi câ
teva  sub pavilion rom ân ce ur
mau să sosească pentru  portu 
rile G alaţi şi Brăila, au în tâ r
z ia t plecarea.

Deasemenea n’au pu tu t să  
treacă spre M area Neagră v a 
poarele : „Sofia Theodoropou- 
los“ sub pavilion grec, care a 
încărcat 136 vagoane cherestea  
din bazinul Galaţilor pentru  P i
reu şi K alam ata; un vapor ger
m an încărcat cu 300 vagoane 
grâu şi 60 vagoane porum b şi un 
vapor egiptean încărcat cu 263 
vagoane cherestea pentru  A - 
lexandria.

- x x x -

ÍN ATENUA DIRECŢIUNII
C. F. R.

F R Ă M Â N T Ă R I  K A T I O N A L - T Ă R Ă N I S T E
— AMICII D-LUI VAIDA REFUZĂ SĂ CANDIDEZE —

M embrii com itetu lui electo
ral ai partidului na ţion a l-ţă -  
răn isi au luat Miercuri din nou 
în  discuţie chestiunea stabilirii 
defin itive a listelor de candi
daturi.

îm potriv irea  părintelui Manu 
dé a accepta locul al doilea 
pe listă  la Someş — aşa cum a 
h otărît com ite tu l dela Cluj — 
a provocat solidarizarea tu tu 
ror prietenilor d-lu i Vaida. Cu 
toate stăruinţele d-lu i Ion M i- 
hălache nu s’a pu tu t găsi până  
Miercuri seară soluţia îm pă
ciuitoare.

Vaidiştii au  h o tă rît deci să 
refuze candidaturile ce li s’au 
oferit, şi pe care le consideră 
jignitoare pentru  fosta lor si
tuaţie  în partid .

Situaţia d-lui Mihalache e cu 
a tâ t  m ai delicată, cu cât fixa
rea candidaturilor în Ardeal s’a 
făcut de comitetul regional dela 
Cluj, peste hotărîrile căruia cei 
dela Bucureşti cu greu ar pu
tea trece.

Dacă partizanii d-lui Vaida 
răm ân la  hotărârea lor, atunci 
m aniştii vor pune alţi candidaţi 
in locul d-lor Voicu Niţescu, 
Coltor, Tillea, H aţiegan şi păr. 
Man.

S a ş i i  din S i b i u  ş i  c a r t e l u l  c u  l i b e r a l i i

■innniiHniHiiim
Rugăm a completa acest buletin cât mai citeţ, a-1 de 

fâşa şi a-1 trimite la ziarul „Universul“ cu menţiunea:
pentru „L IC A A NT I RE VI Z I ONI S T Â“

Sibiu, 6 Dec.
Hitleriştii saşi au scos o edi

ţie specială a  Harului lor „Ost
deutscher Rete“ în  care în
cearcă să atace pe d. Hans Otto 
Roth din pricina pactului în 
cheiat cu guvernul şi anume, 
nu d in  pricina că a  încheiat 
pactul, ci diin pricina motivelor 
invocate şi publicate de d. 
Hans Otto Róth, motive cari, 
■spun ei, n ‘a r  fi existat la te 
melia acestui pact.

Prefectul judeţului d. N. 
Reginán, a lua t contact cu pre

şedintele fracţiunii hitleriste, 
dr. Jegeli, care a  afirm at că 
hitleriştii respectă pactul în 
întregime şi partizanii lor vor 
merge la urnă şi vor vota lis
tele liberale.

Joi, la  ora 10 dimineaţa, se 
va prezenta în  fa ţa  d-lui pre- 

, fect o delegaţie a fracţiunii în
i. frun te cu Jegeli, spre a  face 

cuvenitele asigurări de lealita
te şi că vor lua toate măsurile 
ca partizanii lor să voteze lis
tele impuse de cartelul electo
ral.

CAL.1TORIA BALTI—BUCU
REŞTI SE POATE SCURTA 

CU DOUA ORE

Deşi s’a pus In circulaţie un  
tren  motor pe linia Bălţi—Va
sile Lupu—Iaşi totuşi, num ărul 
drum urilor pe această linie im 
portan tă  a  răm as acelaş. Nu s’a 
aplicat şi aci exemplul ’ depe li
nia P iatra  N.—Bacău, unde tre 
nul motor deserveşte publicul 
din oră în oră, la  toate’ trenu 
rile, din şi spre Bucureşti.

Azi, trenul din Bălţi pleacă 
la  ora 18,13. Călătorul aşteaptă 
inutil în  Vasile Lupu şi Iaşi 
peste 90 minute, pe lângă că 
este obligat a  face drum ul până 
la Bucureşti cu trenul nr. 64, 
care merge m ai pu ţin  accelerat 
decât trenul nr. 76, la  care de 
fap t ar trebui a ta şa t vagonul 
direct Bălţi—Bucureşti.

Ar trebui ca trenul să plece 
din Bălţi la  ora 20,33 şi în  două 
ore şi douăzeci m inute să a - 
jungă la ora 22;53 în  Vasile 
Lupu. Apoi, ataşându-se vago
nul direct Bălţi—Bucureşti tre 
nului accelerat nr. 76, s’ar a- 
junge în Bucureşti cu acest 
tren, la  orele 8,25 dimineaţa.

Prin  aceasta s’ar scurta d ru 
mul dela Bălţi la  Bucureşti cu 
2 ore.

La plecarea din Bucureşti, va
gonul direct pentru  Bălţi să nu 
mai fie detaşat la  ora 4.55 în 
gara Iaşi, unde aşteaptă inutil 
până la  6,02, ci să fie detaşat 
la  orele 5.43 în Vasile Lupu, de 
unde plecând im ediat poate a- 
junge la Bălţi, la  orele 8,08 dim.

Se scurtează astfel drum ul la 
ducere cu un  ceas, la  înapoiere 
cu două ceasuri, deci 3 ceasuri 
în total.

De altfel drum ul dela Bălţi 
la Vasile Lupu s’ar putea scurta 
dacă trenul acesta n ’a r  opri în  
toate haltele unde nu se urcă 
şi nu descinde adesea nici un 
călător.

Când se convoacă conferinţe 
internaţionale pentru scurtarea 
drumului dela Bruxelles la Bu
cureşti este bine să oferim că
lătorului din ţa ră  rapiditatea de 
locomoţiune. cerută de vremu
rile actuale.

..se teme să, se încalţe, a tâ t de 
rău o strâng ghetele. Ea n ’ar suferii 
nici o clipă mai mult, dacă ar cu
noaşte acest mijloc, nou şl uşor,* 
de aşi face picioarele m al mici. In« 
călţâm intea strâm tă opreşte circu
laţia. Venele se dilată. Picioarele 
se măresc in  volum. Neglijată, a- 
ceastă stare aduce adesea primej
dioase vene varicoase. Pentru  a  
face picioarele mai mici, înmuiaţi- 
le în  apă caldă căreia la -ţi adăo- 
gat suficient Saltra t Rodell ca să 
fie albicioasă. Um flătura dispare 
ca prin minune. Durerea încetează, 
Pielea scorţoasă şi zvâcniturile dis
par. Mâncărimea degeraturilor în
cetează. Inflam aţiile şi zgârieturile 
se vindecă. Calozitătile se inmoae 
aşa, de m ult că puteţi să.le scoateţi 
râcâindu-le. Aceste săruri, puternic 
medicamentoase, pătrund şl slăbesc 
chiar rădăcina bătăturilor* D-Voas
tră . Le scoateţi chiar cu mâtnele 
fă ră  nici o durere. O bae de pi
cioare saltra ta tă  restabileşte cir
culaţia ; în tăreşte gleznele slabe 
şl redă sănătatea picioarelor celor 
mai suferinde. Puteţi purtă  ghete 
chiar cu un  num ăr m ai mic, cu- 
treera distanţe lungi şi a dansa 
ceasuri întregi cu toată  dispoziţia. 
Cereţi chiar astăzi Saltratul Rodeil 
la  farmacistul sau droghistul D- 
Voastră.

0 (1  EffiffllM SSSili
de a vizita porturile Mediteranei Occidentale, în condi- 
tiunl foarte avantajoase, cu vaporul Serviciului Mari- 
tim Român TtjCBJt IttBIJt, care pleacă din Constanţa 
la ÎS Decembrie a. C. pentru porturile:
ISTANBUL - PIREU - MALTA - NAPOLI 
MARSILIA-BARCELONA şi ALGER.
întoarcerea la Constanţa între 16-19 Ianuarie 1934. 
Costul unui bilet redus pentru călătoria circulară este :
In el. l-a cu cabină şi masa, lei 1 3 . 9 3 2 . -  
In cl. IIl-a cu cabină şi masă, lei 9 . 3 6 0 . -

Informaţiuni, la
D i r e c ţ i u n e a  S e r v i c i u l u i  M a r i t i m  R o m â n ,
B-dul Elisabeta, No. 27, Bucureşti şi la Agenţiile S. M. R.

IA FARMACII M DROGHERII

-x o x -

Cercetăr i l e
asupra crimei din Constanţa

Constanţa, 6 Decembrie
Am relatat anterior că fraţii 

Straton, acuzaţi die asasinat asu
pra boxerului Mitică Belein, au 
fost puşi în libertate de cab. I 
instrucţie. Cercetările fiind re. 
luate cu prilejul arestării dezer
torului Viţi Apostol, s‘a stabilit 
însă că aceştia au participat şi 
ei la crimă şi deci au  fost nea- 
restaţi, mai cu seamă că, parche
tu l făcuse şi el opoziţie împotri
va infirmărei mandatelor de a . 
r esta re.

Cafegiului Nicolae Braia, fiind 
şi el implicat în crimă, i s‘a lan
sat mandat de arestare, dar a 
dispărut diin localitate.

Viţi Apostol, a fost depus. Cer- 
certările sunt în curs.

Î NTOTDEAUNA ^  
IMPECABIL

In or i  c e  zi ,  o r i  u n d e ,  î n  
a f a c e r i , î n  s o c i e t a t e ,  
a d e s e a  f ă r ă  s â  ş t i ţ i ,  
s u t e  d e  p e r s o a n e  v a  
i u d e c a  d u p ă  o b r a z u l  
D v s .
A m i n t i ţ i - v â  c â  u n  o b r a z  

îngr i j i t  a t r a g e ,  u n  o b r a z
d u b  i o s  r e s p i n g e ..........
C A  S Ă  A V E Ţ I  U N  

_  .  _  O B R A Z  A T R Ă G Ă T O R
— E s t e  i n t e r e s u l  D v  şi  a c e a s t a  c o s t ă  a t â t  d e  p u ţ î o  

c â n d  s e  î n t r e b u i n ţ e a z ă  p e n t r u  b ă r b i e r i t :  
LAMA

K IR X K X
BREVETATĂ FÁRA MORFI L

CARE ASIGURĂ UN RAS PERFECT CHIAR LA BARBA CEA MAI ASPRĂ
FABRIQUE NATIONALE OE LAMES DE RASCHRS CRAVANCHE FRANCE

CEA MAI PLĂCUTĂ LECTURA DE SĂRBĂTORI 
PENTRU MARI Şl MICI ESTE

ALMANAHUL REVISTEI „UNIVERSUL
COPIILOR SI AL TINERETULUI“

p e  anul 1934
In cuprinsul a 128 de pagini, format 16, cititorii 
vor găsi literatură neaoş românească: povestiri, po
veşti, basme, poezii, teatru, schiţe, nuvele, glume, 
eţe., 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 „UNI VERSUL  
COPIILOR Şl AL TINERETULUI“

cartea ce nu trebue să lipsească 
nici unui şcolar dornic de frumos

P r e ţ u l  u n u i  e x e m p l a r  2 4  l e i
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„ U N I V E R S U L ”  I N  T A R A
Grave incidente la Chîş nău

Chişinău, 6 Decembrie
Azi, Intre orele 10 — 11 dim., 

în  p ia ţa  oborului, la  capătul 
străzii Ismail, s’au petrecut in 
cidente serioase în  urm ătoare
le îm prejurări.

Agenţii electorali, al mai 
m ultor partide poDtice, unii a- 
dunaţi încă de astă noapte la 
sediile lor au invadat oborul 
unde Miercuri, e zi de tâ rg  şi 
to ţi au început să îm partă 
m anifeste şi să  facă propa
gandă prin tre  ţărănim e.

La un  moment dat, agenţii 
electorali s’au încăerat intre 
el, ia r la încăerare, s’au aso
c ia t şl săteni, îm părţiţi la  fel, 
în grupări politice.

Au intervenit forţele poliţie
neşti care, neputând restabilii 
ordinea au făcut apel la deta
şamentele de jandarm i.

S’au  produs incăerări ş t lo
vituri reciproce, agenţii elec
torali fiind înarm aţi cu cio
mege şi pumnale.

In  tim pul incăerării au  ve
n it la  fa ţa  locului d-nii Pan 
Halippa. fost ministru, Ne- 
grescu, fost deputat naţional- 
ţă răn ist şi H aralam b Ma,rche- 
ti, fost prefect.

Prezenţa acestora a încura
ja t  pe agenţii electorali ai 
partidelor respective, Iar mai 
târziu  a venit şi d. prof. univ. 
Savin, capul de listă  al gogiş- 
tilor, cartelaţi cu naţional-so- 
cialiştii.

Au u rm at în tre tim p protes
tări». alte lovituri şi Parlam en
tä r! cu autorităţile.

D. prof. Obreja.Iaşi, chesto
ru l poliţiei a intervenit şi agen
ţii electorali s'au retras.

D intre studenţii participanţi 
la  aceste incăerări au fost r ă 
n iţi serios Petre Ionescu şi 
Gr. Filip, ia r m ai uşor studen
tu l Plăm ădeală.

RELAŢIA OFICIALA
In  legătură cu cele petrecu

te am  cerut relaţii la  chestură 
care ne-au  fost formulate ast
f e l :

„La două sedii politice ale 
„L. A. N. C.“ şi „Gărzii» de fier“ 
Cel d in tâi din str. Kiewului 
lângă oborul de vite şi cel de 
al doilea din stţ» Tighina, în

im ediata apropiere de acelaş 
obor. s’au adunat încă de astă 
noapte agenţii electorali în a r
m aţi cu c-omege, pum nale şi 
manifeste de propagandă.

„Toţi aceştia au invadat, 
dis de dim ineaţă oborul de vi
te, azi fiind zx de târg .

„Aci s ’au ciocnit şi de repre
zentanţii electorali ai partidu
lui naţional-ţărănesc, ţărăn işti 
lupişti, georgişti şi gogişti.

„S’au produs incăerări, la 
cari au partic ipat şi unii din 
săteni, după cum simpatizau 
cu organizaţiile politice.

„In tim pul încâerărid, au ve- 
niit şi d-nii Halippa, Marcheti 
şi Negrescu, fruntaşii naţio- 
nal-ţărăn işti. ,

„Propaganda ca şi încâera- 
rea au luat proporţii prin  des
făşurarea conflictului m ai a- 
cut şi m ai nervos, spiritele 
fiind agitate.

„In fa ţa  acestei situaţii, au 
intervenit agenţii poliţieneşti, 
cari, fiind puţini la num ăr, s’a 
chem at un detaşam ent de ja n 
darmi.

„In oborul de vite, în  urm a 
acestor intervenţii, încăerarea 
luând sfârşit, ea  a  continuat 
in  fa ţa  celor două sedii ale 
cuzlştilor şi „Gărzii de fier“.

„Studentul Petre Ionescu, în 
cercând să lovească un agent 
poliţienesc, cu un  ciomag, lo
vitura a fost p ara tă  de un sol
dat jandarm , căruia i s’ă  ru p t 
patul armei.

„Au fost răn iţi studenţii Pe
tre Ionescu, Grigore Filip şi 
Plămădeală, to ţi dela faculta
tea teologică.

„Deasemeni sunt răn iţi şi un 
soldat jandarm  şl doi agenţi 
poliţieneşti.

„S’au operat arestări num e
roase, to ţi arestaţii fiind con. 
duşi la  circ. 5-a, unde sunt 
tria ţi spre chestură.

Au fost a resta ţi şl provoca
torii”.

*
Inspectoratul general de sigu

ran ţă  a intervenit la m iniste
rul de interne ca până după 
alegeri, târgurile săptăm ânale 
dela Chişinău să fie suprimate, 
spre a nu  provoca incidente 
prin acţiunea agenţilor electo
rali printre ţărani.

ACCIDENT DE AUTOEUZ
PE DEALUL FELEACM

-  UN RĂNIT -
Cluj, ? Decembrie

Azi d m., în apropierea Clinu
lui s’a întâmplat un accident de 
automobil.

Automobilul nr. 254, condus de 
Martin Rjknote, în timp ce cobo
ra dealul Fteleacului. voind să 
ocolească o căruţă a făcut un vi
ra j greşit, răsturnându-se în 
şan|ul şoselei.

Ajutorul de şofer Nicolae Rn 
mâncean, fiind priu6 subt maşi
nă s’a ales cu piciorul stâng 
fracturat.

Şoferul a scăpat neatins.
Autocamionul fusese încărcat 

cu o cantitate mare de marfă.
Pagubele se ridică la 50—60.000 

lei.
- x x x -

De vorbă cu noul prefect 
al judeţului Cluj

•— Grija pentru ajutorarea popu'aţiei nevoiaşe. — 
Conferinţe cu notarii şi pretorii. •— Drumurile —

S o c . „ A s t r a ” ,
despărţăm ân tu l H unedoara şi „Liga an tirev iz ion istă’,
Duminică, 3 Decembrie, după 

serbarea a ra n ja tă  pentru  co
mem orarea a  15 an i dela un i
rea Ardealului, d. Teodor Popa, 
directorul gimnaziului din lo
calitate, p rin  cuvinte pline de 
însufleţire, a ra tă  im portanţa 
mişcării antirevizioniste porni
tă  de ziarul „Universul“ şi în 
deam nă populaţia să se înscrie 
în T ga organizată în  acest scop.

„Temelia ce întăreşte unirea 
noastră  naţională în tr’o Ro
mânie Mare, zise d-sa, n u  o 
formează num ai tra ta te ’e de 
pace, d  şl sângele m artirilor ce 
a curs pentru  a  pecetlui sfin

ţirea acestui act. Acelor ce vor 
încerca să ne atingă acest 
drept le spunem : Vă veţi izbi 
de piepturile noastre oţetite“.

In  urmă, d. Popa propune ca 
populaţia oraşului să  se pro
nunţe dacă încuviinţează ca şi 
so ele ja  tea ,A stra“, despărţă
m ântul Hunedoara, ce înglo
bează m ajorita tea  locuitorilor, 
să adere la  această ligă. M ulţi
mea răspunde in  picioare: Da!

Astfel societatea ,A stra“, 
despărţăm ântul Hunedoara, a 
aderat, cu unanim itate de gla
suri, la  „Liga antirevizionistă“.

Noui candidaturi
LA ARAD

Organizaţia liberală şl-a în 
tocm it după cum urmează lis
tele de candidaţi pentru parla
m ent:

La Cameră: dr. Mihai M ăr- 
cuş, preşedintele organizaţiei, 
prof. univ. D. Manoleseai, dr. 
G. Henţiu, dr. R. Coţoiu, dr. 
Hans Belter, dr. ş t. Popovici, dr. 
lancu  Adam, pr. Niţă Ardelean. 
Locul al şaselea s’a  rezervat 
unui candidat dela centru.

La Senat: N. Păuşeştl, G. Pleş, 
Iar colegiul comunelor directo
rul şcolar Petre Ugiiş. Locul al 
2-lea pe lista  dela Senat s’a  
rezervat unui candidat al cen
trului.

Lista n ’a fost incă depusă.
*

L ista partid  a ' ui naţional-a- 
grar s’a  a lcă tu it astfel:

Cam eră: Vasile Goldiş, prof. 
D. Aoătsanu, pr. Iustin  Mcnţia, 
pr. loan . Tam uta, înv. T. Arde
lean. av. du  P. Faur. Aurel Că- 
tanâ , A l Peter, G. Şidovan.

Senat: dr. Silviu Moldovan, I. 
Lertc, Iosif Moldovan.

LA HUNEDOARA

Partidu l naţional a g ra r: 
Silviu Dragomir, Victor Şuia- 
gă, Vasile Antal, Atanasie Da- 
1u, Liviu Petreu Miron. Pcm - 
pdltu Nicşa. Iuliu Iosan, A- 
îexandru Petreu şi Busuioc 
Morar.

Partidul social-dem ocrat 
La C am eră : D-nii Flueraş 

Ion, Mcscoviici Ule, Ghorman 
Eftűnls, Groza loan, Şoit Pe
tru , Moldovan M artin, Almá
sán  Nicolae, P lat.iika Emil.

La S e n a t: Legrand loan,
Piesa Georghe şi Kenn Rudolf.

Lista plugărească  
Belea Adam Moga Nicolae, 

Rotea Gheorghe. Lugoj an Io
sif, M aier ion, Florea Simion, 
P leter Avram, Crişan Andro- 
nic şi Petresc Nicolae.

G arda de Fier 
lo a n  L Moţa, Pârvu Gheor- 

ghe, Victor Jula, lord ache Po
pa, M ihail GL®or, Fopescu Ion, 
B uftea Avram, loan  Lupu al 
Sofiei şi Costea Iosif.

Partidul georgist 
C onstantin  Maltezeanu, Ion 

Budoi Saráé Buzdugan, Gheor- 
ghe MinoWci, Ntcu Bra'ca, 
Corneliu T. Rusu, Petru Păi- 
cuţ, Comei Glodean şi Nicolae 
Tocaoiu.

Uniunea agrara  
Victor Stanciu, Marcu Bo

joci, Gheorghe Ciioca. Petruii N.
Nlcoale, Gheorghe Angheles- 

cu, Giurgiu Simion, Radu Pe
tru , Rudeanu I. Ion şi Dimi- 
tr le  DănăşeL

bite.

SOMEŞ
Dej, 3 Decembrie

La tribunalul local au mai de
pus liste următoarele grupări po. 
Iitlce : Conservatorii şi «veres
en aii, lista nr. 8 cu d-ivii: Grâgore 
Filipescu şi dr. Vasile Cupăros- 
cu; lista nr. 9, ţărăniştii radicali 
cu d -a i i : dr. Aurel Mărgineanu. 
avocat Augustin Fărcaşiu preot, 
Petre Margin conn agricultor, 
pentru Cameră.

Le Senat, consiliile comunale, 
din partea partidului liberal can. 
didează d. Nicu Grosu. notar pu
blic.

MUREŞ

La tribunal s ’a m ai prim it 
lista de cand daţi la Cameră a 
partidului social-democrat cu 
d -n i i : Simion Rusu, István
Bárdi, Vasile Golea. Josef Ko
vács, István Kövesd! şi loan 
Breja, căreia i s ’a  a tr ib u t  
n-ru l 8.

— Lista de deputaţi a p a r
tidului ţărănist-radical, care 
fusese depusă cu capul
de listă, dr. Iosif Vancea, s’a 
completat cu urm ătorii cand '- 
d a ţ i : Victor Fărcaş, Pompei
Matei, Alexandru Danciu, loan  
Branea şi Simion Moldovan lui 
lo m

-XXX-

Ccngresul
Asociaţ'ei pensionarilor 

din Braşov

Braşov, 6 Dec.

Duminică, se va deschide. în  
sala teatru lu i „Astra”, congre
sul pensionarilor publici la  care 
vor lua parte toate  asociaţiile 
p rin  delegaţii lor.

In  congres se vor desbate 
doleanţele foştilor slujbaşi ai 
statului, protestându-se cú a - 
ceastă ocazie, contra in ten ţii
lor ministerului de finanţe de 
a reduce pensiile prin noul an - 
teproect ce urmează să-l de
pună în viitoarea sesiune a Ca
merei.

La acest congres va lua p a r
te  şi preşedintele d. N. Schina 
îm preună cu întregul comitet 
de conducere al centralei din 
Bucureşti, precum şi d. Staneu 
Brădişteanu, preşedintele fede
raţiei funcţionarilor publici din 
ţară.

Cel cari doresc să ia parte  la  
congres sim t rugaţi să anunţe 
aceasta d-lui preşedinte A. So- 
eolescu d in  Braşov.

ASFIXIAŢI CU MANGAL
Cluj, ? Decembrie

Astăzi de dimineaţă au fost 
găsiţi asfixiaţi la locuinţa lor, 
din piaţa de fân, Gh. Roşu, de 
29 ani şi Vasile Mureşan, de 18 
ani, ambii vânzători de ceai în 
piaţă.

Pentru a se încălzi, seara şi-au 
adus ceainicele cu mangal în 
Cameră. Făcând foc la ele. a- 
cestea au emanat gaze, cari i-au 
asfixiat pe când dormeau.

Fiind anunţată „Salvarea“, 
primele ajutoare le-au fost date 
de d. dr. Matache.

Ei sunt în afară de orice peri
col.

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

S uspendarea  prim arului
d in  B raşov

Braşov, 6 Decembrie 
Ancheta în treprinsă la p ri

m ăria municipiului Braşov de 
inspectorul general Crudu, a 
lua t sfârşit, după cum era de 
aşteptat, prin  suspendarea pri
m arului dr. Cornel Voicu.

In  raportul îna in ta t de an 
chetator m inisterului de in te r
ne au fost a ră ta te  toate nere
gulile găsie la  conducerea pri
măriei Braşov şi în  concluzie 
s’a  cerut suspendarea prim a
rului.

Ca urm are a acestei anchete 
a sosit la prefeteruă un ordin 
al m inisterului de interne, p rin  
care se ordonă suspendarea 
prim arului dr. Corel Voicu.

Azi dim ineaţă d. prefect Io
nel S tra t s’a prezentat la  p ri
mărie, unde a adus la cunoş
tin ţă  ordinul ministerului.

D-sa a procedat apoi la  in 
stalarea d-lui aju tor de prim ar 
Polony. Fostul prim ar dr. Cor
nel Voicu, socotind că suspen
darea d-sale nu este legală, a 
citit un protest, în  care aduce 
la cunoştinţă că in  contra ho- 
tăririi de suspendare din pos
tu l pe care l-a  ocupat va re
acţiona, dând în judecată m i
nisterul de interne.

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

Comisia interimară
a oraşului Zalău

Zălau, 4 Dec.
D. prefect dr. Mihai Gurzeu, 

a dispus dizolvarea consiliului 
comunal al oraşului Zălau, pe 
care l-a  înlocuit cu urm ătoarea 
comisie interim ară:

Preşedinte, dr. Iulian A. Dom- 
şa, fost prefect; vicepreşedinte 
Belizare Alexandrescu.

Membrii: prof. Remus Roşea, 
I e  on te Ghergariu, Gh. Lungu, 
Adalbert Hálmagyi. Tibor Ke
rekes.

Comisia de recepţie: Belize- 
rie Alexandrescu şi A. Hál
magyi.

Comisia de licitaţie: Iosif Al- 
maş, secret, gen. al prim., dr. 
Eugen Russu. şeful serv., Gh. 
Ballăssy.

Comisia specială pentru aba
torul comunal: prof. Remus
Roşea.

Comisia pentru controlul tâ r 
gurilor: Leon te Ghergariu şi Re
mus Roşea.

Comisia edilitară: Belizarle
Alexandrescu, Lungu Gheorghe 
şi Gh. Ballăssy.

Comisia pentru controlul 
uzinei electrice: B. Alexandrescu 
şi Remus Roşea 

Comisia pentru controlul oă- 
durltor: B. Alexandrescu. Tibor 
Kerekes şi dr. Fug. Russu.

Pentru controlul păşunilor: 
Leonte Ghergariu şi Adalbert 
Halmâgyl.

Controlul azilului săracilor:
B. Alexandrescu.

Comisia de verificare: Leonte 
Ghergariu. Belizarle Alexan- 
drescu, Adalbert Halmâgyl, Ti
bor Kerekes, Remus Roşea.

Comisia de pronuneri, numiri 
sl înaintări: Belizarle Alexan
drescu.

, - ^  y ............. .

D i n  B a l a - M a r e
ÎNCERCARE DE SINUCIDE

RE. — D-ra A Gheorghiu, in
firm iera Case' de asigurări so
ciale, a încercat să se sinii’- i- 
dă, luând o ^u tem ’că doză de 
sublimat. Intervenţiile medica
le date la  t'm p  i-au salvat via
ţa. Mot'vul disperatului act 
sun t persecuţiile pe care le-a 
suferit sinucigaşa in  ultimul 
timp, dela medici, acuzaţi de 
nereguli şi denunţaţi de infir
mieră.

REVIZOR NOU. — D. Flo
rian , înv. director la şcoala su
p ra  prim ară, a fost num 't revi
zor de control in plasa Baiâ- 
Mare s' MănăsUur.

NUMIRI. — D. I. Ardeleanu, 
fost sderetar general al oraşu
lui Baia-Mare, a fost înlocuit 
cu d. dr. Iaccb, şeful secţiei mi
litare. D. Ardeleanu va trece in 
locul d-lui dr. Iacob.

— D. Vereş, şeful poliţiei Ba
ia-Mare, a fost transfera t la 
Sighet. Până la  num irea titu 
larului, a fost însărcinat cu ge- 
rarea postu'ui d. Mo'şanu.

— D. Lantm an  a fost num 't 
inginer la  prim ăria oraşului, in 
locul d-lui Fabian.

Cluj, 6 Decembrie
Odată cu schimbarea guver

nului, în fruntea judeţului Cluj 
a fost numit d. dr. Eugen Dim ca 
un distins avocat din Cluj, care 
se bucură de multe simpatii în 
întreg judeţul, şi e cunoscut ca 
un foarte bun român.

In ce priveşte preocupările 
sale, şi felul cum înţelege să 
conducă destinele acestui judeţ, 
d. prefect Du nea ne-a făcut ur_ 
mătioarele declaraţii:

„Judeţul nostru fiind unul 
dintre judeţele sărace ale Ar
dealului, chiar în primele zile, 
când am preluat prefectura, a 
trebuit să mă ocup de aprovizio
narea locuitorilor din regiunile 
dela munte.

Recolta de porumb din anul 
acesta fiind compromisă în în
treg judeţul, o sărăcie mare s'a 
încuibat în satele din munţi. Am 
fost nevoit a achiziţiona un nu
măr de 18 vagoane de porumb,

Î>e care îl vom distribui popu- 
aţiiei începând chiar cu zilele 

acestea.
Fiindcă populaţia e complet 

lip sita şi nu poate plăti cu bani 
porumbul, am admis ca cei lip
siţi să primească porumbul ca 
recompensă pentru prestaţia îor 
în natură la drumurile din ju 
deţ. Ei vor avea deci să care 
pietriş pe aceste drumuri şi vor 
fi p lătiţi cu porumb. E un dublu 
avantaj, căci judeţul neavând 
fonduri, nu le-ar putea acorda 
ajutoare in bani, iar ţăranii ob
ţin porumbul, pe care nu 1‘ar 
putea cumpăra nici eii cu bani 
filind lipsiţi

Pentru a vedea care este si
tuaţia locuitorilor şi ce fel de 
măsuri de îndreptare ar trebui 
luate, am finut şi fin confe
rinţe cu toţi pretorii şi notarii 
din judeţ. Am căutat să lămu

resc populaţia cu privire, la 
drepturile ei în legătură cu cou- 
venţiunea şi cu prelungirea mo- 
retorului, ca să nu aibă de sufe
rit, în neştiinţă de cauză.

In acelaş timp am căutat să 
îndrept situaţia pe unde sc pu
tea, şi să viu în ajutorul popu
laţiei De aceea ţiu contact con
tinuu cu locuitorii din întreg ju 
deţul, şi voi căuta să-i a ju t du
pă toate puterile mele, înţele
gând a realiza tot ceea ce am 
promis înainte de a  veni în frun. 
tea judeţulu i Şi cum nu am fost 
unul care să fac promisiuni ne
chibzuite, cred că pot îndeplini 
tot ceeace am promis

înţeleg, că in situaţia grea, în 
care se găseşte lumea noastră de 
la sate5 ea are nevoie de o admi
nistraţie părintească. Voi face 
tot posibilul 6ă i-o dau şi să i-o 
asigur şi din partea subalterni
lor, luând măsuri severe în prL 
vinţa aceasta.

In ce priveşte alegerile, toate 
partidele politice au deplină li
bertate de a-şi face propagandă. 
Până acum náci chiar adversarii 
noştri politici nu ne-au semnalat 
nici o nemulţumire. Micile ne
înţelegeri au  fost înlăturate re
pede şd spre mulţumirea tutu
ror. In judeţ atmosfera este 
foarte calmă. Credem că alege
rile vor decurge în cea mai per
fectă ordine şi linişte.

Pentru garantarea ordinei am 
luat măsuri serioase. Se pare că 
populaţia însăşi va menţine or
dinea, aşa că nici o intervenţie 
nu va fi necesară. Atitudinea 
demnă şi liniştită a populaţiei dă 
dovadă de multă chibzuinţă şi 
de m aturitate politică, ce mă bu
cură şi îmi înlesneşte sarcina a- 
tât de dificilă a conducerei ju 
deţului în vremuri atât de gre
le“.

Braşov
SOLDAŢII T. T. R. AU DE

PUS JURĂMÂNTUL. — Tinerii 
cu term en redus contingentul 
1934, au depus, Miercuri ju ră 
m ântul de credinţă.

La această festivitate, cu ca
rac te r ostăşesc, desfăşurată în 
curtea cazărmii reg. 89 Inf., au 
lua t parte com andanţii tu tu 
ror unităţilor din garnizoană, 
precum şi ofiţerii lor subal
terni.

Serviciul religios a fost ofi
ciat de d. protopop lt.-colonel 
Hoclotă, confesorul corp. 5 a r
m ată.

La sfârşit d-sa a ţinu t o fru 
moasă cuvântare ară tând  im
portan ţa  jurăm ântului de cre
din ţă şi vorbind despre înda
toririle ce decurg pentru  ei in  
urm a săvârşirii acestui impor
ta n t  act în viaţa m ilitară.

După aceasta a u rm at defi
larea soldaţilor t.t.r., cari au 
depus jurăm ântul.

C L U J

SIBIU
ARESTAREA ULTIMULUI BAN
DIT CARE A LUAT PARTE LA 
SPARGEREA DIN STR. LAP- 
TARIEI.—După minuţioase cer
cetări, poliţia a reuşit să ares
teze şi pe al patrulea bandit, 
care a d a t lovitură la Schen
ker din str. Lâptâriei. El se n u 
meşte Iohann Gross şi a  fost a- 
resta t de comisarul Roppelt şi 
agentul Suflet, in tr’un local din 
oraşul de jos.

Cu actele dresate a fost îna
in ta t p a ch e tu lu i Sibiu, lângă 
ceilalţi 3 tovarăşi.

Ceeace e mai im portant, e că 
dela un tim p nu există fu rt sau 
crim ă care să nu fie descoperit 

EVADARE. — Azi a evadat 
din închisoarea- m ilitară, ares
ta tu l Andrei Coloman Muller.

FURT. — In  noaptea de 4 De
cembrie necunoscuţi au in tra t 
în  grajdul locuitorului Nicolae 
Chivariu din str. Cisnădiei, de 
unde au fu ra t ham uri ş i alte 
obiecte..

SINUCIDERE. — In  ziua de 2 
Decembrie a fost găsit spân
zurat in tr’o magazie, elevul 
C onstantin Măcărescu de la 
ş'eoala de arte  şi meserii. Cauza 
nu se cunoaşte încă 

SPECTACOLE. — Vineri, 8 
Decembrie, se va juca la  tea-, 
tru l orăşenesc comedia .Micul 
Weber" cu artiştii ; Mişu Foti- 
no, Mioara Demetrescu, Petre 
Nove, Raula G răjaru, I. Gheor- 
ghiu, I. Petrovici, etc.

HUNEDOARA
NENOROCIREA UNUI COPIL 

DE 13 ANI.— In ziua de 1 De
cembrie, tânărul Nefuesc loan 
din comuna Sântamaria de Pia
tră, în lipsa tatălui său de aca
să, a luat o armă de vânătoare 
şi a plecat în pădurea din apró. 
piere. Copilul era mânat de do
rul de a vâna.

După trei zile a fost găsit de 
nişte oameni mort, împuşcat în 
cap, cu arma lângă el.

D. medic Szántó, chemat in 
grabă, a cercetat cazul şi a au
torizat înmormântarea. Se crede 
că nefericitul copil a mers cu 
arma in mână printre copaci şi 

i o ramură a prins trăgaciul. El a 
smucit, arma s’a descărcat şi 

! cum a fost ţinută cu ţeava spre 
! cap, glontele i-a pătruns în cra- 
I niu.

ARTISTICE.— Turneul cunos
cutei artiste Maria Giurgea a 
dat o reprezentaţie de gală în 
sala uzinelor de fier, în folosul 
văduvelor şi copiilor orfană de 
moţi

Programul a fost compus din 
două părţi. Prima parte cuprin
de doine, cântece româneşti şi 
poezia „ Mioriţa“, recitată die 
d-na Giurgea. In partea II s’a 
jucat piesa în versuri „Siri
ana”, de Alfred Moşoiu, cu Ma. 
ria Giurgea, Dinu Macedonschi, 
Cezar Teodorescu, Gh. Damian
C. Ageşei, P. Balte? şi Const 
Mărculeseu, societar la teatrul 
Naţional din Bucureşti.

Reprezentaţia, graţie interpre. 
tării minunate a artiştilor, a lă
sat cea mai neştearsă amintire 
în sufletul publicului hunodo- 
rean, care a participat în nuinăi 
destul de mare.

GHERLA
SERBAREA PATRONULUI 

ARTILERIEI LA REG. 2 OBU
ZIERE. — Regimentul 2 obuzie. 
re din localitate, de sub coman 
da d-loi colonel Marin Bădescu 
a serbat cu multă însufleţire 
ziua sf. Varvara, patroana arti 
leriei. La orele 11a avuf loc te
deumul oficiat de părintele D' 
mitrie Giurgica, în faţa între 
gului corp ofiţeresc şi a trupei 

După serviciul divin, părinte'* 
Giuirgica a ţinut o inimoasă cu
vântare, arătând în frumoase cu. 
vinte viaţa sf. Varvara.

A mai vorbit d. locotenent Ge. 
orges Stupkan, care a arătat le
gătura ee există între arma arti. 
leriei şi sf. Varvara.

Ultimul a luat cuvântul d. eo. 
Ionel Marin Bădescu, comandan
tul regimentului, care a arătai 
învăţămintele, ce se desprind dir 
această serbare, făcând apel !s 
trupă, să fie demnă de încrede 
rea ce toată ţara şi-o pune îr 
ea.

A urmat defilarea trupei, în- 
t r ’o ţinută demnă, iar la sfârşii 
a avut loc o gustare, în saloa
nele cercului militar.

SERBĂRI. — Societatea tine. 
rilor intelectuali din lorsliitatf 
„Junimea" va aranja pentru s 
doua zi de Crăciun o serbare 
un variat şi bogat program. Pen. 
tru acest lucru comitetul îr 
frunte cu preşedintele d. dr. Le. 
ontin Horea, a luat de pe acurr 
toate măsurile ca serbarea si 
reuşească pe deplin.

— Reuniunea „Mariana" a fe
meilor române unite din Gherla 
de sub preşedinţia d-nei Rozalie 
Canonic Va id a, a hotărît 6ă ser. 
beze revelionul.

CONFERINŢA. -  In faţa une 
numeroase asistenţe, în sala de 
gimnastică a liceului de hăeţ 
„Petru Maior”, d. prof. Pop Ghe. 
orghe a des voi tat cu multă ern 
diţie următoarea conferinţă 
„Problema femeninâ" în concep, 
ţi.a psicho-p-edagogică a lui Fe
nolon,

MATINEU DANSANT. — So
cietatea .Principele Mire ea“,

: pentru proteoţiunea copiilor, 
organizează un m a imeu d an 
san t in ziua de 9 Decembrie, o- 
rele 6 seara, in saloanele Auto- , 
mobil d u h u lu i din str. Regina i 
M aria 16. In tra rea  63 lei de per- | 
scana şi 40 lei pentru  s tuden ţi 

I ARESTAŢI. — Periül de jan - I 
darm.1 din Hosla-cev (Cluj) a a- 
re s ta t pe Gheorghe Magyor şi : 
F rancis; Simion din acelaş co- ! 

I mumă, pentrucă s'au introdus 
! in  grajdul unui vecin a l lor. de 

unde au fu ra t ham uri _ şl dif-e- 
j ri e lucruri. Au fost Înain taţi 
I parchetului.

DELA CAMERA DE AGRI- 
CULTURA. — In  ultimul timp, 
in judeţul Cluj, s’au Mit multe 
cazuri de gălbeazâ la  oi. pro
centul celor bolnave ridicâr.du- 
se in  ultimele zile ia  15%. Ca
m era de agricultură Împreună 
cu serviciul veterinar, au luat 
energice m ăsuri pentru Izola
rea oilor bolnave şi pentru fe
rirea animalelor sănătoase • de

a  fi contaminate.
Boala se crede că a  lu a t naş

tere din cauza ierbii inie. täte 
prin ploaia abundentă căzută 
anul acesta.

CONFERINŢA, d . Eroii 
Isac, cunoscu-ui seriilor ■ arde
lean, inspector al artelor, a ţ i 
n u t zilele trecute o in teresantă 
conferinţă la  Satu Mane, des
pre: „Literatura pu ră”.

Suntem inform aţi, că d-sa va 
ţine acieoslă conferinţă şl. la  
Bucureşti, in cursul lun.ei Ia 
nuarie. In  conferinţa sa d. Isac 
arată , că literatura  din Ardeal 
a  fost înţeleasă şi susţinută şi 
in  vechiul regat, fap t pe care 
urnii scriitori ardeleni l‘au con
testat pe nedrept. Conferinţa e 
de o valoare estetică netăgă-

0 ACCIDENT DE AUTOMOBIL
__ Astăzi, pe str. Gh. Banţiu.
automobilul nr. 469 a lovit pe 
caporalul I. Stlaghi, cauzându-i 
răn i grave.

Victima a fost transportata  
la  spital.

A R A D
O VIZITA LA COHORTA

CERCETAŞELOR. — Cohorta 
„Crişana” a cercetatelor din A- 
rad a fost vizitată eri de d-şpara 
Nisa Cămărăşescu, ajutoare« co- 
manidantei maréi legiuni a Cer- 
cetaşelor din Bucureşti.

Vizitatoarea a fost primită de 
cereetaşele arădane cu mare alai, 
sub conducerea comandantei lor, 
d-na prof. Lollot David. După 
primirea festivă dela gară, unde 
şefa de grupă Viorica Vulpe dela 
liceul de fete a oferit vizitatoa
rei uu buchet de crizanteme, 
d-şoam Cămărăşescu a vizitat 
Palatul cultural şi a făcut o 
inspecţie la cohortă, unde s’a or
ganizat cu acest prilej o serbare 
urmată de un ceai Inspectoarea 
şi-a exprimat marea bucurie ce 
i-a cauzat-o progresul ce-1 face 
sub conducerea d-nej prof. Da
vid ce.rcetăşia mrădană. 

PRIM-PRETOR URMĂRIT.

specter Stinghe, directorul, 
şcoalei de constructori de lu 
crări publice din Bucureşti, 
pentru  a face o anchetă. D-sa 
a promis elevilor că, in  curs de 
câteva săptăm âni, li se vor sa
tisface doleanţele.

Liiarea drepturilor lor a  fost 
doar o greşeală din partea  mi
nisterului arm atei.

Totuşi, chestiunea h ’a fost re 
zolvată nici până azi astfel că 
m ulţi absolvenţi au fost siliţi 
să meargă cot la cot cu ori şi 
care ucenic care se bucură de 
acela? articol ca si absolvenţii 
şcolilor de conductori.

Dacă nici de da ta  aceasta nu 
se va aduce o rezoluţie satisfă
cătoare absolvenţilor e ’evii au 
declarat categoric, că sun t de
cişi să declare grevă, şl să nu  
in tre la cursuri până când m i
nisterul nu le va a ran ja  ches
tiunea armatei.

Cluj, 6 Decembrie
Azi după amiază, elevii, şcoa- 

lel de conductori din Cluj, au 
tin u t o adunare, la care au ho
tărât trim iterea unui memoriu, 
prin asociaţia conductorilor, 
dlui m inistru al lucrărilor pu
blice, spre a se face intervenţii 
la m inisterul apărării naţiona
le. pen tru  ca absolvenţii şcolilor 
de conductori să facă stagiul 
m ilitar în  condiţiunile articolu
lui 71 din regulam entul de re
crutare, aşa după cum au avut 
dreptul până acum. drept ce li 
s’a luat. p rin tr’o in terpretare 
greşită a legii.

In  cursul anului trecut, elevii 
acestei şcoli au mai trim is un 
memoriu m inisterului de lu 
crări publice, dar nu  li s’au sa
tisfăcut doleanţele. Din cauza 
aceasta ei au declarat grevă de 
dem onstraţie tim p de câteva 
zile. După aceea a venit d. in-

S u s p e n d a r e a
consiliului comunal şi a  

primarului din Dej

Dej, 5 Decembrie

Eri după amiazi a avut loc în 
sala de şedinţe a  prim ăriei so
lem nitatea instalării no-uei co
misii interim are, institu ită  în 
locul consiliului comunal care 
a fost suspendat conform ordi
nului m inisterial şi deciziei 
d-lui prefect de Someş.

îna in te  de instalare s’a pre
zentat la  primărie d. dr. Bene
dict Socaciu, director delégat, 
însoţit de d. Alexandru Gher- 
gheîy, şef contabil şi d. Aurel 
Corul, şef de birou la  prefec
tură, pentru a  comunica d-lui 
prim ar decizia prefectului prin 
care consiliul comunal, delega
ţia. prim arul şi ajutorul de pri
m ar sunt suspendaţi, in locul 
lor instltuindu-se o comisie in
terim ară, în  frunte cu d. dr. 
loan Farcaşiu.

D. dr. Socaciu a  invitat pe d. 
Coroiu. prim arul oraşului, să 
predeie ges'iumea nouei condu
ceri. Prim arul a  raîiuzat, susţi
nând că nu  se supune deciziei 
prefecturii pe care o consideră 
de ilegală.

Atunci s’a sesizat poliţia. In 
fa ţa  forţei publice, prim arul a 
declarat că cedează, susţinând 
că va a taca  în contencios deci
zia de suspendare.

Seara, la  ora 7, în  prezenta 
tu turor funcţionarilor primă
riei, d. dr. Socaciu, director de
legat, a  insta la t noua condu
cere a  oraşului.

D. T raian  Păcurariu, secretar 
general, citeşte ordinul minis
terului şl decizia d-lui prefect 
prin  care fostele organe de con
ducere a oraşului sunt suspen
date şi înlocuite cu o . comisie 
interim ară compusă din d-nii: 
dr. loan  Farcaş, preşedinte, Ni
colae Grosu, dr. Joan Roman, 
Alexandru Gherman, dr. F ran- 
cisc Császár, Samuil Ghiran, 
loan Bondari, loan  C amăra a şi 
Francisc Ondenthlirih, membri.

D. dr. Socaciu ia jurăm ântul 
membrilor comisiei interim are; 
apoi d. dr. loan Farcaşiu, pre
şedinte, rosteşte o cuvântare in 
care schiţează programul de 
activitate a ncuii conduceri in
vitând pe funcţionari să-i dea 
Întreg concursul, muncind cu 
cinste şi devotament pentru 

j prosperarea oraşului.

Festival
pentru comemorarea com

pozitorului lacob Mu-
reşianu

Cluj, 6 Dec.
Opera Română şi Teatrul 

Naţional din Cluj, vor sărbă
tori, la 14 Decembrie, memoria 
marelui compozitor lacob Mu- 
reşianu în cadrul unei festivi
tă ţi  deosebite. Cu această oca- 
ziune se va organiza un mare 
concert exclusiv cu piese din 
operile lui lacob Mureşianu 
(Balada Herculeanu, Ouvertura 
Ştefan cel Mare, imnul Astrei, 
piese de piano şi canto). La 
festival va lua parte  de dr. T. 
Brediceanu, care va ţine o con
ferinţă. iar bucăţile muzicale 
ale celebrului compozitor se vor 
executa de către artiştii dela 
Opera Română din Cluj: Aca
de Barbu, Lya Pop, Ana Rozsa, 
D. Băneseu, Bădescu, I. Bo- 
bescu, prof. Cioiac, I. Spătaru 
şi Ujeicu.

Festivalul se organizează de 
către comitetul pentru editarea 
operilor lui I. Mureşianu şi de 
,-Astra“ (secţia artistică), cu 
concursul Operei Române şi 
Teatrului Naţional din Cluj.

O sărbătorire sim ilară a  lui 
lacob Mureşianu se va face şi 
la  Bucureşti de către Societatea 
compozitorilor rom âni şi soc. 
„Carmen".

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

Ştiri d ife r ite
TQ.-MUREŞ

FURTURI. — In ziua de 28 
Noemhrie, Grigore Damian, Teo. 
dor Vlaic, Gheorghe Vlaic şi Au
rel Vlaic, tofi dim comuna Răs- 
tol'iţa, fiind angajaţi să trans
porte cu căruţele, din gara Răs. 
to li (a, porumbul cooperativei din 
acea comună, pe drum au sus
tras cantitatea de 360 kg. porumb 
pe care au ascuns-o în canalul 
şoselei

Fiind descoperiţi de jandarmi, 
s’a dresat acte pentru darea lor 
în judecată, iar porumbul a fost 
restituit cooperativei

— Tot în ziua de 28 Noemhrie, 
pe la orei© 9, Gheorghe Mészá
ros, de 20 ană, din comuna Por. 
ceşti, s’a introdus în magazia fa- 
bricei de cherestea „Jerbus" din 
comuna Jernuţeni de unde a fu
rat alimente şi haine ale munci
torilor Ga spar Doli şi Géza Fa. 
za kas, in valoare de 700 lei*

urm ărire în contra fostului prim- 
p retor al plăşiii Pe-cioa. Ştefan 
Dobay, învinuit că a lăsat in 
urmă nereguli de câteva zeci de 
mii de lei. Urmăritul a dispărut 
nu se ştie unde.

COMEMORAREA MITROPO
LITULUI ŞA (TUNA LA ACADE
MIA TEOLOGICA. — Societatea 
„Episcopul Grigorie” a studenţi
lor Academiei teologice a orga
nizat o frumoasă comemorare a 
mitropolitului Andrei Şaguna, 
vorbind despre activitatea poli
tică a neîntrecutului arhireu 
studentul Şt. Lucaciu, iar despre 
activitatea sa culturală şi reli
gioasă studentul Teodor Damiau. 
Programul serbării a fost presă
rat cu cântări executat© de co. 
rul societăţii,

CONFERINŢELE ATENEULUI 
POPULAR. — La Palatul cultu
ral s’a inaugurat de sf. Nicolae 
noua serie de conferinţe ale A- 
teneuliui Popular, îndeobşte a- 
pnăciata organizaţie a publicişti
lor şi ziariştilor din Arad, înfi
inţată pentru de.sgroparea trecu
tului românesc al acestui ţinut. 
Ateneul' Popular se limitase in 
trecut la conferinţele dela Pala. 
tul Cultural, privitoare la isto- 
rircul românesc al acestei regi
uni. De ast.ă-va.râ mănunchiul de 
ziarişti şi publicişti cari consti- 
tuesc Ateneul Popular editează 
o revistă, „Hotarul”, care aduce 
număr de număr lucruri preţi
oase despre trecutul românilor 
depe graniţa de vest.

Conferinţile din iarna aceasta 
le inaugurează păr. dr. G. Ciu- 

I hand, consilier eparhial şi pre- 
j şedinţe, al preoţilor ortodocşi din 

Ardeal, vorbind despre „Româ
nii de acum 200 do ani Ia fron
tiera apuseană a judeţului A- 
rad” .

CONFERINŢELE AGIR.-ULUI.
Eri s’a inaugurat noul ciclu de 
conferinţe «I cercului regional a! 
Agir.-ului, la sediul din b-dul 
Ferdinand al acestei societăţi. A

vorbit d. ing. D. I.adany dela e. 
f., despre „Sudarea şinelor la C.
F. R.“.

Agir.-ul arădan, condus cu 
multă însufleţire de d. inspector 
d© c. f. Petre Zamfirescu, şi-a 
făcut un bun nume cu conferin
ţele iniţiate anul trecut, adu
nând săptămână de săptămână 
tot mai numeroşi intelectuali a- 
iradani la aceste instructive ma
nifestări ale corpului ingineri
lor.

NUMIRI. — D. Iosif Vulpe a 
fost reintegrat ca şef de sigu
ranţă şi a fost delegat director 
politic la prefectura judeţului

D. director de prefectură dr. 
Chica a rămas să se ocupe de 
chestiunile administrative ale 
judeţului şi să conducă şcoala 
de notari.

SCHIMBĂRI IN ADMINIS
TRAŢIA JUDEŢEANĂ. — D. Al. 
Putici a fost reintegrat notar ia 
Gurahonţului şi i s’a dat dele
gaţia de prim-pretor a] Hfilma 
ginlui, în locul d-lui dr. Lâzăr 
mutat la Bucureşti.

Notarul Oancea dela Gurahon
ţului a fost mutat în jud. Vâl
cea.

D. Ilari© Ţi.rcu, notar la Chi- 
sindia., a fost mutat la Iosăşel, d. 
Ion Iescău, notar la Mocrea, a 
fost mutat la Chisindia, d. Pavel 
Henţiu a fost mutat dela Minis 
la Cnrtici, d. Ion Popov ici del® 
Curtici la Miiitnş, d. Vaier Colo ja 
dela Dezna Ia Gurba, d. Oct. 
Crişan dela Gurba la Dezna şi 
d. Ţeodor Moldovan dela Iosaşel 
la Mocrea.

DIZOLVĂRI DE CONSILII 
COMUNALE. — Prefectura a di
zolvat consiliul comunal din Co- 
văşânţi, înlocuindu-I cu o comi
sie interimară prezidată de Mi
hail 'Halmăgean.

MIŞCAREA DELA POLIŢIE.— 
La chestura s’au făcut următoa
rele schimbări de personal: d.
Coriolan Bărbat, revenit la A- 
rad, a fost numit şef al circ. I, 
in locul d-lui comisar Detaşan, 
oare a trebnt la biroul judic'ar; 
d. comisar Versigan a trecut la 
circumscripţia II, în locul d-lui 
C. Hui, mutat în serviciul cen
tra! al chestu rii; d. Popov ici 
a fost mutat la circumscripţia din 
G«i, d. C. Sabău la circ. III, jar 
d. Silvestru Drfigăncscu la sec
ţia contravenţiilor.

ADUNARl ŞCOLARE. -  Co
mitetul şcolar al liceului de fete 
şi-a ţinut eri adunarea generală. 

 ̂ACHITAREA UNOR BAP 
T1Ş1L — Sătenii Simion Fare şi 
I. Borlea din Nădăleşti, condam
naţi de jud. de ocol la câte două 
zile închisoare pentru acţiuni 
baptiste, au fost achitaţi de tri. 
bunel.

AMENZI.— Tribunalul a apro
bat amenda de 5000 de lei a eâr 
ciumarulud Seifer Andrei şj a- 
meiiţla de 2000 lei a cârciuma- 
ruliri Ion Henger, ambii din Sán
táim, apii<wte pentru contruven. 
ţiii la legea spirtoaselor.

„  MAGISTRATEI c a r i  VOR PRE
ZIDA ALEGERILE DIN TÁRNÁ
VÁ MARE. — Lumi, 4 Decembrie, 
s’a  făcut la  toíibuiöíalua d a  Sighi
şoara, trag srm  la sorţi a  joidacă- 
torilor, cari vor av  a să prezxfcae 
alegerile din judeţul nostru.

Această operaţie s’a făicait. suib 
conducerea - d-liui p rim -preşedhte 
AL G ref tens, preş biroului electo
ral, asistat de d. jude-preşedlnte 
N. Alduleanu, . si&cretairul baroului 
fiind d. grefier Al. Răduiesciu.

A participat şi' d. C. Marcsin, 
prim ul procuror.

Ia tă  s.c ţiile  de votare şi preşe
dinţii lor :

La Cameră: Sacţi®, I  Sighişoa
ra  : M. Griigoriw; secţia II  Sighi
şoara: S. Ghiriliuc; secţia II I  Da- 
neş: S. Borşatn; secţia IV : Sascha: 
H. Kuales; secţfa V Hendorf: Roth; 
secţia V I'A gnita: T. Dacomescu ; 
secţia. VII Bârgfoiş: M’foiu; secţia 
V m  Biertam: Fcţp; secţia IX  Me
diaş: dr. E. Schuller; secţia X Me
diaş: dr. Botoskor; secţia X I Ccpşa 
Mică: N. Mamin; secţ’a  X II Setea 
M are: dr. Stanciu; secţia X III R u 
pea: dr. G Ptthardt; secţ’a  XIV 
Homorod: Coajă; sroţia XV Hu
gh:,z: T. Teodorescti.

La Senat v o t.universal: s. I  Si
ghişoara: M. G r'gariu; s I I  Do«**: 
S. Chfrriliuc; s. I I I  Sadh’.z: Roth; 
s. IV Henriorf: d r H. Kuates; s. 
V Agnita: T. Diaconesou; s. VI 
Med’aş: dr. E. Schuller: s. VII Me
diaş: dr. Becskor; s. V III Şetea 
Mare: S. Borşam; s. IX  Riupea: dr. 
G otthardt; s. X : Hámorod: T. Teo
dorescu.

La Senat consilii comunale :
secţia I Sighişoara: S. Chirihuc.

SCHIMBARE LA PRIMĂRIE. 
— Se ştie că acum câteva zile 
guvernul a înfcheiat cu saşii un 
cartel electoral, prin  care saş ii 
prim au 5 locuri de deputaţi, 3 
de senatori ş' li se lăsa condu
cerea prim ăriilor în oraşele Si
ghişoara, Mediaş, Bistriţa, Ag
nita. In  acest tim p insă s’a  'in
stitu it la Sighişoara o anche
tă  şi, in baza acesteia vechiul 
prim ar d. dr. W. Seinwerth a 
fost sortit să  fie în lăturat. El

însă a refuzat să facă preda
rea. Conflictul era grav intre 
guvernamentali şi saşL Pentru 
împăcare a fost trim is la Si- 
gh'şoara d. N. Regman, prefec- 
tui Sibiului, _ care a  aplanat 
LonfUctul, încheind un pact 
in  baza acestu ia  răm ân deo
camdată, în  frun tea primăriei 
noul primar, d. Aurel Mosóra, 
iar vechiul prim ar, d. dr. W. 
Seiwerth trece in postul de a- 
jutor de prim ar.

FOC. — Un mare foc a is- 
bucnit in  noaptea de 4—5 De
cembrie Ia şura d-lui Şt. Col- 
ceriu, din str. Z. Boiu 1. Până 
la sosirea pompierilor a ars tot 
imobilul, care nu  era asigurat. 
Pagubele sunt de vreo 100.000 
lei. Focul ar fi pornit dela un 
atelier mecanic, care se af.a sub 
acelaş acoperiş.

IARAŞ PE SARMA. — Faimo
sul A. S trohsthnaider a sosit 
din nou la Sighişoara, făcând 
exerc ţii extrem de îndrăsneţe 
pe o sarm a ia mare înălţime. 
Indrăsneţul „profesor” şi-a ex
primat^ dorinţa de a petrece 
iarna in o* aşui nostru.

-----------OXO-------- 1—

Un incendiu in ju d . Cluj
M arţi noaptea, ia locuinţa lui 

Toma Meseseanu din Dobâca 
(Cluj) a  isbucnit un incendiu, 
arzand intregu1 acoperiş al ca
sei. Fiind anun ţa t postul de 
jandarm i, împreună cu m ai 
mulţi ţă ran i jandarm ii au 't in s  
focul înainte de a  cuprinde şi 
restul clădirei. ^
ui,T5c °ercetări, s’a s ta 
bilit că foculta luat naştere d in  
cauza unei lămpi uitate în  pod 
de un copil al ţăranului, care 
se urcase i r  podul casei.’ Pa-a 
gubele se ridică la  10 mil l e t

A gitaţia  elev ilor
dela şcoala de conductori din Cluj
— Li s’au îuat dreptul de a fi ofiţeri de rezervă.-— 

Elevii ameninţă cu ereva —

S I G H I Ş O A R A
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Ü  L T I M  Ä  O R A
S’a ini ier a i o îndrăzneală;

s ’a  r e p a r a t  o  n e d r e p t a t e :
Barbu Niculescu a fost reincarcerat eri.

P e  u r m e l e  t r a f i c a n  t l o r  d e  s t u p e f i a n t e
Arestarea a trei plutonieri —

'  protestu l rid icat de „Univer
sul“ contra cutezătoarei te n ta 
tive  a inginerului Barbu Nicu
lescu, fost subdirector general 
al Casei Muncii C. F. R. şi p ră 
dător al avutului acestei in s ti
tu ţii, a izbu tit să zădărnlceas- 
scă in ju stiţia  pusă la cale pen 
tru  punerea lui în libertate.

D. Victor Antonescu, m inis- 
tru i ju stiţie i, sesizându-se de 
în tâm pinarea naostră, a ţin u t 
să-şi inaugureze ac tiv ita tea  în  
fruntea departam entului, cu 
un adevărat act de drep ta te .

A convocat de în dată  Consi
liul superior al penitenciarelor 
în  şedinţă extra  ordinară eri, 
7 Decembrie a  c. ora 12 şi a 
exam inat din nou îm prejură
rile în cari s’a p u tu t obţine  
liberarea fraudatorului; s’a re
cunoscut că această liberare, 
profund nelegală şi neechita
bilă. constitu ie 'totodată o né
m á i pom enită sfidare adusă 
conştin ţei obşteşti de  ju stiţie  
şi o agresiune calificată contra  
ideii de represiune; şi s’a repa
ra t, dela origine, răul.

In adevăr, consiliul, după 
foarte scurtă deliberare, a 
anulat toate lucrările şi pro
cesul verbal respectiv, de 
liberare a osânditului şi <> 
dispus reînoarcerarea lui.

COMUNICATUL
m in is t e r u l u i  j u s t i ţ i e i

In  acest sens ni se trim ite şi 
urm ătorul com unicat:

„Consiliul superior al peniten
ciarelor fiind sesizat in tre  a l
tele şi cu o cerere de eliberare 1 
condiţională a condam natului 
Barbu Niculescu, preşedintele 
acestui consiliu în  ziua de 13 
Noembrie a. c., a lansat convo- ! 
cările legale pentru  şedinţa de 
la 15 Noembrie 1933.

Conform legii, trebuia inv ita t • 
la  această şedinţă d. Victor An- 
toneseu, noul m inistru al justi
ţiei. Această form alitate legală 
nefiind îndeplinită, consiliul 
considerând că convocarea şe
dinţei nu  a fost făcută eu în 
deplinirea formelor legale, a 
h o tâ rît punerea din nou în dis-

ULTIM E IN FO R M A ŢII
ţ ţ  D. Stelian Popescu, direc

torul ziarului nostru,_ a  prim it 
urm ătoarea telegram ă:

„Ateneul rom ân „Nicolae Bă- 
lănescu“ din Giurgiu, luând cu
noştinţă de patriotica iniţiativă 
luată  de marele ziare ce cu 
a tâ ta  destoinicie şi autoritate 
conduceţi, adercază la  „Liga 
antirevizionistă“, urându-vă a- 
ceiaşi izbândă ca în  toate ac
ţiunile naţionale ce a ţi în tre 
prins.

Preşedinte (ss)
Nicolae Bălănescu“

ţ ţc După cum anunţăm  în  
altă  parte a ziarului, conferin
ţa  economică a Micii în ţe le 
geri se va  în truni la Praga  
după sărbători.

In tre  tim p, com itetele  dele
gaţilor fiecărei ţări, se vor 
în truni şi vor pune la punct 
diferitele chestiuni cari urm ea
ză să fie dezbătu te la Praga.

Eri,. com itetu l delegaţilor ro
mâni s’a în trun it sub preşedin
ţia  d-lu i Jean Cămârăşescu.

ţ ţ  Azi, Vineri, urm ează să 
se judece, în  fa ţa  în a lte i Curţi 
de justiţie m ilitară, recursul că
pitanului N. Eenoiu, căruia i 
s’a m enţinut pedeapsa de 20 
an i m uncă silnică pen tru  spio
naj şi trădare.

ţ ţ  O delegaţie a  Sfatului e- 
conomic, în frunte cu d. Temi- 
stocle Alexandrescu, s’a  prezen
ta t  Marţi, la  m inisterul de fi
nanţe, d-lul director general 
Bogdănescu, spre a prim i re
zultatul primei în tâm pinări p ri
vitoare ia  cifra de afaceri pen
tru  magazinele de confecţiuni.

D. Bogdănescu a  comunicat 
că d. subsecretar de s ta t Vic
tor Slăvescu a satisfăcut în 
to tu l prim a cerere a Sfatului 
economic, dând circulară orga
nelor de resort.

S’a aprobat deschiderea 
unui tâ rg  săptăm ânal de vite 
în  com. Cişmele, (jud. Ismail), 
care va funcţiona în  ziua de 
Miercuri.

ţ ţ  S’a deschis un credit ex
traord inar în  sum ă de lei 10 
milioane, ’pe seam a m inisteru
lui lucrărilor publice, pentru 
procurarea porumbului de că
tre  prefecturile respective, prin  
comisariatul guvernului pen tru  
valorificarea grâului, necesara  
se plăti în natură , m uncă p re
s ta tă  de locuitorii nevoiaşi din 
ţinuturile  lipsite, pen tru  execu
ta rea  lucrărilor de reparaţie  a 
drumurilor din regiunile lipsi
te  de hrană.

ţ ş  D. Anton Bibescu a fost 
rechem at, pe ziua de 22 Noem
brie, din postul de m inistru  
plen ipoten ţiar la Lisabona, pri- 
m indu-i-se, pe aceeaş zi, de
m isia din cadrele serviciului d i
plom atic.

ţ ţ  D. Miroslav Arciszewskl, 
m inistrul Poloniei, a avut eri 
dim ineaţă o întrevedere cu d. 
dr. C. Ângelescu, m inistrul in 
strucţiunii, cu care s’a în tre 
ţin u t ’ asupra situaţiei şcoalelor 
poloneze din Nordul Bucovinei 
şi asupra în fiin ţării _ unui rec
to ra t de limba polonă la facul
ta te a  de litere din Bucureşti.

ţ ţ  Au fost num iţi delegaţi ai 
României în  Consiliul economic 
al Micii înţelegeri d -nii: Ion 
Cămârăşescu, fost m inistru, ca 
preşedinte al delegaţiunii şi 
delegat pen tru  chestiunile a- 
gricole; inginer N. Theodore- 
scu, preşedintele Uniunii gene
rale a industriaşilor, ca dele
gat pentru chestiunile indus
triale; N. Tabacovici, adminis- 
trator-delegat la Regia cfr., ca 
delegat pen tru  chestiunile de 
comunicaţii. Victor Băduleşcu, 
conferenţiar universitar, fost 
secretar general al min. de fi
nanţe, ca delegat pen tru  ches
tiunile financiare, chestiuni de 
credit şi de bănci centrale de 
emisiune; Ion Christu, directo
ru l afacerilor economice din 
min. afacerilor străine, ca de
legat pentru  chestiunile de po
litică comercială în  general, şi, 
Rmii M arian, ca delegat-su- 
p lean t pentru  chestiunile a- 
gricole. , __

ţ ţ  Eri, s’a  prezentat d-lui Gh. 
Assan, subsecretar de s ta t la 
m inisterul de industrie şi co
m erţ, o delegaţie din partea  
lui „Ţ. G. Î ’axbenindUştrie“, care 
a  cerut unele m odificări ale 
contractu lu i de schimb.de m ă r
furi, încheiat acum câteva luni, 
cu această instituţie.
[ tratativele continuă.

D. D inu  B ră tia n u  se v a  în a - j 
p o ia  d e la  P aris, c ă tre  m ijlo _ ; 
cu i lu n ii D ecem brie . i

ţ ţ  Plecarea d-lui N. Titu]es
eu, este definitiv fixată pentru 
Sâm bătă seara. Prim a întreve
dere eu d. Beneş va fi în  ziua 
de 11 Decembrie,

ţ ţ  La consiliul de m iniştri 
care se va ţin e  m âine d. a., 
d. N. Titulescu va  face o ex
punere asupra situaţiei gene
rale externe.

ţ ţ  Eri a  sosit în  Capitală 
d-nii D. Constantiniu, directo
ru l vămilor şi C. Ionescu-Bră- 
ila, directorul zootehnic, din 
m inisterul agriculturii, cari au 
făcut parte din delegaţia care | 
a  t r a ta t  la  Roma încheerea j 
unei noui convenţiunl comer
ciale cu Italig.

D. Constantiniu a  făcut un 
rapo rt d-lui Victor Slăvescu, 
subsecretar de s ta t la  m iniste
ru l de finanţe, arătând  că, până 
acum s ’au îm plinit toaţe ln$ 
crărlle preliminare, urm ând că 
până  la  sărbătorile Crăciunu
lui să se term ine discuţiile pen
tru  încheerea definitivă, a tâ t 
a convenţiei comerciale, cât şi 
a convenţiei de clearing. •

ţ ţ  La m inisterul de industrie i 
continuă, sub pw şeă in ţia  d-lu i \ 
subsecretar de s ta t Gh. Assan, 
discuţiile cu comisia spaniolă, 
pentru  încheierea unei noui 
convenţiunl comerciale.

Guvernul rom ân a fo st in for
m a t că, în  urm a demersurilor 
făcute, guvernul spaniol a ac
cep ta t aranjam entul comercial 
provizoriu, propus de guvernul 
român, care a răm as să fie în  
vigoare până la încheierea con- 
venţiunii defin itive pentru  co
m erţul cu Spania.

ţ ţ  Ministerul finanţelor adu
ce la  cunoştinţa proprietarilor 
de autovehicule, că în  confor
m itate cu legea sim t ţinu ţi să-ţi 
plătească impozitul pe automo
bile pe trim estrul Ianuarie 1934, 
până la finele acestei luni.

Celor ce nu  vor plăti nu  li se 
va putea primi după 1 Ian u a
rie 1934 impozitul, decât cu a- 
menda, care este egală cu de 3 
ori impozitul prevăzut de art.
8 din lege.

POLITICE
ţ ţ  In tr ’o consfătuire ţinu tă  

Mereuri seară la  d. prim  m ini
stru  Duica, s’a h a tá rit ca gu
vernul să  nu  încheie nici un 
cartel electoral eu asociaţiile e- 
vreieşti.

Din străinătate
ţ ţ  Berlin, 6 (Rador). — Minis

trul propagandei a hoiărît să 
creieze un premiu anual, de 12 
mii mărci, în amintirea poetului 
Stephan George, care a încetat 
din viaţă Luni, la Locarno. Pre
miul va purta numele poetului 
dispărut.

ţ ţ  Berna, 6 (Rador). — Con
siliul Federal a afectat suma 
de 91 milioane frântei elveţieni 
pen tru  bugetul apărării naţio 
nale.

ţ ţ  Roma, 7 (Rador). — La 30 
Noembrie trecut, rezerva de 
aur a Băncii Italiei era  cu 25 
milioane lire superioară celei 
dela 31 Octombrie .In aceeaş 
perioadă circulaţia bancnotelor 
a  scăzut cu 50 milioane lire.

#  Paris, 7 (Rador). — Agen
ţia  „Havas" comunică:

Cercurile au torizate conside
ră ca lipsită  de orice tem eiu  
in form aţia  publicată de presa  
străină, în  care se spune că re 
prezen tan tu l Reichului ar fi 
prezen ta t eri după am iază la 
Quai d ’Orsay propuneri form a
le de negocieri.

cuţie a tu tu ro r chestiunilor cari 
au făcut obiectul şedinţei din 
15 Noembrie 1933.

*
Com inicatul im pune. de

ocam dată, doar o singură adă.- 
ugire.

Comlsiunea, ce a decis eri a- 
nularea form elor de liberarea  
lui Barbu Niculescu s’a consti
tu it precum  urm ează : Preşe
d in te d. Victor Antonescu, m i
nistrul ju stiţie i iar m em brii 
d-n ii dr. Vaier Roman, secre
tarul general al m inisterului 
justiţei, prof. univ. Iulian  
Thecdorescu, I. N. D em etfiu  
director general al pen itencia
relor, prof. dr. parhon, avocat 
I. Gr. Peritzeanu. prof. univ. 
C. Rădulescu Motru, Codin 
Stefănescu procuror general al 
Curţii de apel si prof. univ. 
V. V. Pella.

k
D ispozjţiunea consiliului s’a 

com unicat parchetului pentru  
executare.

A stfel că în m om entul acesta  
chiar, Barbu Niculescu e în 
carcerat în casa de osândă.

Vacanţa şcoalelor
în tru c â t alegerea pentru Ca

m eră se face în  ziua de 20 De
cembrie şi ţinând  seam ă de 
faptul că m ajo rita tea  localu
rilor de şcoli urm ează a  fi a- 
m enajate ca secţii de votare, 
m inisterul instrucţiunii a hotă- 
r ît ca vacanţa de Crăciun  ̂ să 
înceapă în ziua de 16 şi până la 
8 Ianuarie 1934.

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

Consiliul de război al corpu
lu i II de arm ată  a fost sesizat, 
de parchetul civil că traficanţii 
de stupefiante, fostul farmateist 
Şapira, dr. Hornstein şi farm a
cist Finkelm an, a r fi fost în  le
gătură  cu unii m ilitari dela de
pozitele san itare  ale arm atei, de 
unde le furnizau drogurile be
ţiei albe, pen tru  vicioşii cari le 
cum părau pe p reţu ri scumpe.

In  urm a acestei sesizări p a r
chetul m ilitar a făcut o serie 
de descinderi la  plutonierul Puiu 
Ion  dela depozitul veterinar 
m ilitar, la plutonierul Dinu de 
la  reg. 21 şi la  un  a lt plutonier 
al cărui nume este ţin u t sub 
tăcere, în  interesul cercetărilor. 
Cei tre i plutonieri au  fost aduşi 
la  consiliul de război unde sunt 
re ţinu ţi şi cercetaţi de d. rapor
to r căp. Atanasiu. La domiciliul 
plutonierilor nu  s’a găsit nici uu 
indiciu că ar deţine stupefian

te. Se_ bănueşte însă, că ei a- 
vând în păstrare  cocaină şi mor
fină în depozitele sanitare, sus- 
trăgeau diferite c a n t 'tă ţi  pe 
care le furnizau traficanţilor 
de stupefiante.

Paralel cu aceste cercetări, 
raportorul instructor şi-a  în 
dreptat ancheta şi în  direcţiu
nea, dacă nu poate fi vreo legă- 
tru ă  în tre  fostul farm acist dela 
depozitul san itar al armatei, 
maior Röder Sami şi trafican ţii 
de stupefiante, dat fiind faptul 
că acest farm acist a  fost dat 
in  judecata consiliului de răz
boi pentru  abuz de încredere, 
de oarece fiind însărcinat să 
transform e comprimatele medi
camentoase în  fiole, ar fi sus
tra s  anum ite can tită ţi de m or
fină  şi cocaină, d in  dozele re
glementare.

Cercetările continuă.

U n  p r e t i n s  d e m e r s  a l  G e r m a n i e i
pen tru  în cep e rea  tra ta tiv e lo r  d irec te  cu Franţa

Doleanţele maréi industrii

Lemne de foc g ra tu ite
pentru cantine şi cărninuri stu

denţeşti

In  urm a dispoziţiumilor liuaţe 
de m inisterul de domenii, a 
continuat eri şi azi la  Bucureşti, 
distribuirea g ra tu ită  de lemne 
de foc, acordate cam m urilor şi 
cantinelor studenţeşti din a fa ră  
de Capitală, care au  însă sedii 
aci.

S‘au distribuit până azi la  a- 
m iaz l 80 vagoane.

Aceia? m ăsură este în  curs

Eri, d-nii Dimitriu, m inistrul 
muncii şi subsecretar de s ta t 
Maxim, au prim it o delegaţie 
din partea  U. G. I. R.-ului în 
frun te  cu d. ing. N. Teodorescu, 
Care a  prezentat un memoriu 
cu doleanţele m aréi industrii.

Memoriul a ra tă  im portanţa 
arm onizării intereselor patron i
lor cu ale salariaţilor făcută 
insă pe baza realităţilor locale. 
Nu toate măsurile similare in 
ternaţionale se potrivesc felu
lui nostru  de v ia ţă  eteonomicâ.

Când s’a întocm it legea pen
tru  unificarea asigurărilor so
ciale nu  s‘a  ţin u t seam ă de ob
servaţiile „Ugir“-ulul.

Industria  e in  m inoritate fa ţă  
de reprezentanţii comerţului şi 
meseriaşilor.

Memoriul cere ca reprezen
tan ţii să fie aleşi proporţional 
cu partea  de contribuţie a fie
cărei categorii.

Cota suplim entară de asigu

rare  în contra accidentelor să 
fie p lătită  asupra to ta lită ţii sa*- 
larlilor.

Legea pentru  organizarea Ca
merelor de m uncă d in  1932 a 
suprim at dispoziţia legii din 
1927 care era bazată pe princi
piul parită ţii patronilor si sa 
lariaţilor.

In  memoriu se m ai cere mo
dificarea legii pen tru  în fiin ţa
rea  jurisdicţiunii muncii, legife
rarea şomajului, concediile de 
muncă, unificarea orariilor de 
serviciu în  birourile industria
le, etc.

D. subsecretar de s ta t Maxim 
a răspuns delegaţiei că va stu
dia memoriul şi că va ţine cont 
de doleanţele industriei la  mo
dificarea legilor care o priveşte.

Scopul nostru, a spus d-sa, 
e să în tronăm  arm onia socială 
punând câ t m ai m ult de acord 
toate clasele producătoare din 
ţară.

Paris, 7 (Ullstein). — La P a
ris, a produs eri m are impresie 
o ştire falsă, răspând ită  în 
stră inătate , prin care se spune 
că Germ ania a r fi făcut eri la 
Paris un demers în  legătură cu 
începerea tratativelor directe 
în tre  ea şi F ranţa.

Ştirea, care a  fost repede des- 
m in ţită  a produs, totuşi o deo
sebită impresie şi în cercurile 
m inisterului de externe fra n 
cez.

Cu toată  desminţirea, ziarele 
franceze publică textul acestui 
pretins demers, în care Germ a
nia  a r fi cerut, în tre  altele, r i 
dicarea efectivelor Reichswe

hr ului la 300.000 oameni, drep
tu l de a avea tancuri uşoare şi 
tunuri de calibru mare, precum 
înfiin ţarea de avioane de vâ
nătoare.

Pe lângă aceasta, Germania 
ar mai fi cerut ca raportul de 
forţe dintre arm ata  franceză 
şi germ ană să fie de 5 la  3.

I Ştirea aceasta a produs neli
nişte la Paris. Şi în  comisia 

j externă a  Camerei, deputatul 
Ibernegaray, din extrema dreap
tă , a  cerut oa d. Paul Boncour 
să se pronunţe cu hoîărire în 
ce priveşte chestia tra ta tiv e 
lor directe dintre F ran ţa  şi 
Germania.

Rezultatul acestei intervenţii 
a deputatului de dreapta a  fost 
că m inistrul de externe ceho
slovac, d. Beneş, a fost invitat 
oficial de guvernul francez să

vină Ia 14 Decembrie la Paris.
) Ibernegaray a m ai declarat în  
, comisia externă, că înain te de 
I începerea oricăror tra ta tive cu 
; Germania, va trebui să se ajun- 
i gă la o înţelegere în această 
I direcţie în tre  F ranţa, Mica In - 
I ţel egere şi Polonia, ia r Anglia 
I să fie inv ita tă  să-şi precizeze 
j şi ea atitudinea în această 

chestiune.
Pe de altă parte, „Petit P ári

sién“ anun ţă  că s‘au şi preci
zat de comisia externă a Ca
merei condiţiile pentru începe
rea tratativelor directe dintre 
F ran ţa  şi Germania, care ar f i :

1) Nu poate fi vorba, în nici- 
urn caz în aceste tra ta tive  de 
Alsacia şi Lorena sau de alte 
modificări teritoriale, deoarece 
aceste chestiuni au fost defini
tiv tranşate  prin  pactul dela 
Locarno ;

2) Nu se poate discuta asupra 
retrocedării prem ature a te ri
toriului Sarre.

S‘a r putea începe totuş tr a 
tative economice relativ la ră s
cum părarea minelor din acest 
teritoriu şi

3j Nu se pot începe tra ta 
tive asupra dezarmării, de cât 
înain te de a se încheia cu An* 
glia un acord, în care să se 
prevadă, măsurile ce a r urm a 
să se ia în cazul când GtMna- 
nia n‘ar respecta condiţiile p ri
vitoare pentru executarea con
trolului.

Program ul de re fa c e re  
econom ică in Turcia

Ankara, 7 (Radar). — P ro
gram ul pentru  refacerea eco- 
nm oică a  republicei prevede 

! in tre  altele orearea a  14 uzine 
; m ari in  tim p de cinci anii. D in- 
; tre  acestea. 12 vor fi create de 
i S ta t şi consacrate industriilor 
• textile, fabricării hârtiiei şi 
j produselor c hi mice. P entru  o 

perioadă de cinci ani S tatu l va 
asigura acestor uzine credite 
în  valoare de 25 milioane lire 
turceşti.

Tot pentru  realizarea pro- 
I gramului de refacere economl- 
j că, va fi în trebuin ţat şi cre

ditul de 10 roiioane dolari, a - 
cordat de curând Turciei de 

Soviete!

5

lângă Universităţile din Iaşi, 
Cl«uj şi Cernăuţi.
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D. Dinu Brătianu 
Ia Paris

Paris, 7 (Rador). — Agenţia  
„Havas“ a n u n ţă : D. C. Bră
tianu va avea azi întrevederi 
cu d-n ii Jeanneney, preşedin
tele S en a tu lu i; Queuille, m i
nistrul agricu ltu rii; Laurent 
Eynac, m inistrul com erţu lu i; 
Germ ain M artin, fo st m inistru  
al finanţelor şi Louis Marin.

Azi după am iază la ora 5, d. 
Const. Brătianu va f i prim it 
de d. Lebrun, preşedintele re
publicii, apoi va  avea o în tre
vedere cu d. Lamoureux, m i
nistrul muncii. ”

Vineri, term inând în trevede
rile cu oamenii politici, m inis
tru l de finan ţe al Rom âniei va 
începe conversaţiile cu repre
zen tan ţii purtă torilor francezi 
de îm prum uturi rom âneşti.

-xox-

Expoziţie
de broderii şi covoare ro

mâneşti la Haga

O r g a n i z a r e a  ş c o a l e l o r  c o m p l i m e n t a r e
de tip agricol

— Dispoziţiile ministerului agriculturii —
M inlştertil agricu lturii,. de 

comun acord cu; m inisterul in 
strucţiunii, a  ho tă rlt continua
rea colaborării personalului 
tehnic  d i  cal didactic, în  ce 
priveşte învăţăm ântul compli- 
menitar de tip agricol pe lângă 
şocatele •primare săteştii.

Din experienţa die anul tre 
cu t se trag  acum o seam ă de 
învăţăm inte.

In  primul rânid s‘a  constatat 
că este necesar să se imprime 
caracterul de stabilitate  şi du
rab ilita te  a  acestor cursuri, 
pemtrucă prestigiul acestor 
şcoaie şi- inifluienţa lor asupra 
sătenilor este în intim ă legă
tu ră  cu  perm anenţa lor.

Vor fi revizuite centrele unde 
se vor în fiin ţa  »coaiele compli
m entare, program ul cursurilor 
va fi revăzut punândiu-l în  a-

cord cu nevoite agricole şi ca
rac te ris tic a  regiunii ş i.'să  ss 
modifice lista  confieirenţlarilor, 
eliminând pe toţi aceia cari n ‘au  
corespuns misiunii de profesor.

Vor pu tea fi folosiţi şl spe
cialişti calificaţi dela ferme, 
pepiniere, cultura tutunului, etc.

In  vetrele unde sunt şcoaie 
de agricultură gr. I  sau II şi 
şcoaie de economie casnică, se 
vor pu tea în fiin ţa  şcoaie com
plim entare de tip  agricol ou 
personal ce a r  fi liber la aceste 
şcoalie, urm ând ca în  ce p ri
veşte localul, chestiunea aceas
ta  să se aranjeze .cu directorul 
şcoalel prim are d in  localitate.

In  nici un caz aceste şcoaie 
nu  vor putea stânjeni mersul 
şcoalel de agricultură, care 
funcţionează după program.

I n c ă e r a r e  i n t r e  e v r e i i  d i n  G a l a ţ i  
p e  c h e s t i a  l i s t e l o r  e l e c t o r a l e

Haga, 7 (Rador). — Eri s‘a fă. 
cut aici inaugurarea expoziţiei 
de broderii şi covoare româneşti 
în prezenţa d-luii Yişoiami, mi
nistrul României.

Cu acest prilej, d. ministru 
Viişoianu a oferit, chiar în sala 
epoziţiei, un ceai la care au 
participat membrii corpului di
plomatic şi consular, judecăto
rii Curţii de justiţie internaţio. 
nală din Haga şi numeroase 
personalităţi.

Ţesăturile şi broderiile ro
mâneşti au avut un deosebit suc
ces, fiind apreciate elogios de 
întreaga asistenţă.
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lach tu l „D eu tsch land“
in călătorie de propagandă

Londra, 7 (Prin radio).—Pre
sa engleză dă alarma îm potriva  
yachtului „Deutschland“ echi
p a t de guvernul din Berlin în 
scopuri de propagandă şi care 
trebue să ancoreze înainte de 
Crăciun la Londra.

Ziarele cer să se ia  măsuri 
pen tru  îm piedicarea propa
gandei în cazul când guvernul 
naţional-sociaM st j i ’ar hotărî 
să suprim e Londra din  ruta lui 
„Deutschland“.

CONFERINŢA SANITARA
DELA CLUJ

La Cluj s‘a  ţin u t o conferinţă 
cu şefii instituţiilor san itare  din 
acea regiune, sub preşedinţia 
d-lui prof. dr. Gane, secretar 
general a l "ministerului săn ă tă 
ţii.

D. inspector general sanitar 
dr. Marţinescii a  făcu t o expu
nere a  situaţiei sanitare a  re- 
gi'unei, a ră tân d  lipsurile şi ce
rând reprezentantului m iniste
rului sănă tă ţii care cunoaşte 
bine situaţia  locală să iá cât 
mai urgente m ăsuri în  interesul 
sănă tă ţii publice.

D. prof. dr. Gane, secretar 
general, a expus program atic 
cum înţelege ministerul sănă
tă ţi i  să  realizeze o bună orga
nizaţie sanitară.

Deocamdată m inisterul a  luat 
măsuri să asigure funcţionarea 
şi aprovizionarea spitalelor cu 
medicamente.

Se va in tra  în  legalitate a tâ t 
în  ce priveşte numirile în  corpul 
medical, cât şi ţinerea con
cursurilor de medici.

Galaţi, 7 Decembrie
Azi d. a., u n  gruip restrâns de 

partizani ă i partidului naţional 
evreesc a  venit la  tribunalul 
Covurlud, să depună lista de 
candidaţi pen tru  alegerile de 
Cameră.

Canid s‘a  a fla t în  oraş că se 
depune o listă  pur evreiască, 
foarte m ulţi comercianţi, func
ţionari şi meseriaşi evrei au  ve
n it  la  tribunal, protestând îm 
potriva depunerii unei liste se
p ara te  evreeşti.

S‘a  încins o violentă discu
ţie, în tre  ambele tabere. DL— 
cuţia a degenerat în  înioăerare.

In  toiul încăerărei s‘au  rup t 
listele de candidaţi şi unii din
tre  propunători au  fost moles
taţi, de ch iar colegii lor evrei.

S'a încins o bătae straşnică, 
la  care a  intervenit d. priim-gre- 
fier Gheorghiu, îm preună ou 
personalul de serviciu a l pala
tu lu i de justiţie.

Listele de candidaţi au fost

refăcute şi sem nate de propu
nători dar, în  clipa când can
didaţii urm au să in tre  în  cabi
netu l d-lui prim .preşedinte al 
tribunalului, s’a încins o bus
culadă în tre  ambele grupuri e- 
vrdeşti.

Pentru  a doua oară  listele de 
candidaţi au fost rupte şi, re . 
isbucnind din  nou scandalul, 
unii din tre candidaţi s’au plâns 
d-lui prim -procuror Vidraşcu, 
cerând să se facă anchetă.

La parchet au fost invitaţi 
câţiva evrei, spre a  da declara
ţii.

Mai târziu, listele de candi
daţi au fost din nou refăcute 
şi, când propunătorii urm au să 
le semneze, s’a  produs pentru  a 
tre ia  oară busculadă şi scandal 
m are la  care a  fost nevoe să in 
tervină poliţia.

Până la  ora 3 d. a., candidaţii 
partidului evreesc n ’au pu tu t 
depune lista, din pricina certu
rilor şi busculadelor provocate 
de cealaltă grupă de evrei

P ro e c tu l  f in a n c ia r
in discuţia Camerei franceze

Paris. 7 (Rador). — Discuţia 
proectuluj financiar va începe 
mâine la Cameră. Şedinţa va fi 
decisivă pentru soarta guvernu
lui Chautemps.

O delegaţie a grupărilor de 
stânga, cu excepţia, grupului so
cialist Blum. a cerut guvernului 
să nu îngăduie modificarea pro- 
ectului financiar în sensul mar
xist, aşa cum a circulat eri svo- 
nul în unele cercuri politice.

Delegaţia îndeamnă guvernul 
să caute spre centru voturile 
cari i-ar lipsi la stânga.

Se speră că proectul financiar 
aşa cum a fost precizat în co- 
misiunea Camerei, va putea rea
liza majoritatea necesară.

Paris, 7 (Rador). — Ocupâri- 
du-se de desbaterea începută 
azi dim ineaţă Ia Cameră, zia

rele îşi exprimă convingerea 
că abilitatea d -lui Chautemps

va şti să învingă toate obsta
colele ce se vor ridica în cursul 
discuţiei.

Ziarele sun t unanim e în  a 
constata că, în  susţinerea aces
tei discuţii, guvernul beneficia
ză de o atm osferă de destin
dere.

Ocupându-se apoi de vizita 
făcută eri d-lui Chautemps de 
o delegaţie a  grupărilor parla
m entare de stânga, condusă de 
d. Herriot, ziarele notează că, 
după audienţă, delegaţii păreau 
foarte satisfăcuţi.

Toate cercurile politice pre
văd că guvernul va eşi victo
rios. Desbaterea asupra proec- 
tului financiar, începută azi la 
ora 16, va continua toată ziua 
şi va fi reluată mâine.

I m p r e s ia  p r o d u s ă
de hotărirea Marelui consiliu fascist

- x y x -

0 bancă de comerţ
ruso-americatia

New-York, 7 (Prin radio). —. 
Crearea unei bănci de com erţ 
ruso-am ericană este socotită  
ca foarte probabilă în cercu
rile financiare, Se afirm ă că 
am basadorul S ta te lo r-u n ite  la 
Moscova va începe tra ta tive  
pentru  realizarea acestui in 
s titu t financiar.

-xox-

Paris, 7 (Ullstein). — Presa 
franceză discută cu m ult in te 
res hotărirea Marelui consiliu 
fascist de a cere reform a s ta tu 
tului Ligii Naţiunilor.

Cele mai multe ziare sunt de 
părere că guvernul francez va 
trebuit să iasă din rezerva de 
până acum. Motivele care ar 
fo rţa  guvernul francez să ia 
această hotarîre s u n t :

1. Planul italian pentru re
form a statu tu lu i Ligii Naţiu

nilor ;
2. Tratativele d-lui Litvinov 

Ia Roma şi Berlin ; şi
3. întrevederea de eri dintre 

Hitler si ambasadorul Angliei 
la Berlin. *

Ambasadorul englez la  Paris, 
lordul Tyrel a fost chem at eri 
de d. Macdonald la  Londra _şi 
a plecat im ediat cu avionul în 
capitala Angliei.

*
Praga, 7 (Ullstein). — Cercu

rile politice de azi atribue o deo

sebită im portanţă invitaţiei fă 
cută de guvernul francez d-lui 
Beneş de a veni la 14 Decem
brie la Paris

Se precizează că hotărirea 
m arelui consiliu fascist pune in 
discuţie existenţa Ligii Naţiu
nilor.

Aceeaş hotărire a r  însemna 
in acelaş timp, punerea pe pla
nul al doilea a statelor mici, în 
special a  acelora din Mica î n 
ţelegere.

Desigur că d-nii Beneş şi T i
tulescu vor discuta şi această 
chestiune in Întrevederea pe 
care o vor avea Duminică la  
Kosice.

In tr ’o conferinţă ţinu tă  eri la 
Bratislava, d. Beneş a declarat 
că Liga Naţiunilor e o garanţie 
pentru statele mici ca şi ele să 
fie tra ta te  pe picior de egali
ta te  cu statele mari.

Modificarea statu tu lu i Ligii 
Naţiunilor e inacceptabilă pen
tru  Mica înţelegere.

Agitaţiile hitleriste
la  V iena

Vie na, 7 (Rador).— Arestarea 
conducătorului hitlerist Frauen
feld, operată Marţi, a provocat 
o agravare a agitaţiilor hitleriste 
la Viena. Naţional-socialiştii au 
făcut o manifestaţie în faţa par- 

I lamentálni, fu cursul căreia au 
‘ explodat mai multe petarde.

Poliţia a luat întinse măsuri 
de siguranţă.

cxr

Se aduce la cunoştinţa rude
lor, prietenilor şi la  toţi cáré 
au cunoscut-o pe iubita noastră 
m am ă

MARIA T. ELIADE
că Duminică, 10 Decembrie, ora 
1114, se va oficia parastasul de 
trei ani in capela cavoului de 
pe moşia Vrăneşti l

D. L itv inov
a sosit la Berlin

Berlin, 7 (U llstein). — D. 
Litvinov a sosit azi dim ineaţă 
la Berlin, fiind prim it de re 
prezentanţi ai m inisterului de 
externe.

Tot eri urm a să sosească la 
Berlin şi d. Bullit, noul am ba
sador al Americii la Moscova.

D. Bullit n ’a sosit încă, din 
cauza întârzierii pe care a su
ferit-o  vaporul cu care urm a 
să vină la Hamburg.

D. Litvinov se va_ hotărî azi, 
dacă va m ai aştep tă pe d. Bul
lit, sau dacă va pleca singur la 
Moscova.

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

Criza de guvern 
din Spania

M adrid 7 (Rador) .—G rupă
rile politice autonome de 
dreapta s’au în tru n it eri spre 
a-şi fixa atitudinea fa ţă  de 
situaţia  creiată p rin  rezultatul 
recentelor alegerii

După şedinţă, s’a d a t publi
cităţii urm ătoarea no tă  :

Consiliul confederaţiei gru
părilor autonome de dreapta, 
constitulndu - şii grupul său 
parlam entar independent pen
tru  apărarea program ului său 
în Cortesuri, crede că momen
tu l nu  este potrivit pen tru  for
m area unui guvern de dreapta. 
Consiliul aspiră deocamdată 
să contribue la  reîn tronarea 
vieţii politice norm ale în  ţa ră . 
In  acest scop el va da to t con
cursul său pentru  constituirea 
unui guvern al centrului, care 
să ştie a se face in terpretu l 
voinţei m anifestate de naţiune 
în cursul ultimelor alegerii.

M adrid, 7 (R ador). — Fostul 
m inistru radical d. Rocha, vor
bind în  numele d-luâ Lerroux, 
fost preşedinte al consiliului, 
a cerut d-lui M aura, conducă
torul republicanilor conserva
to r i  un răspuns la  în trebarea 
dacă este gata să colaboreze 
în tr’un guvern Lerroux. D. 
M aura a  respins propunerea.

PROBLEMA REFUGIAŢILOR 
GERMANI

Lausanne, 7 (Rador). — 
La deschiderea celei de a  doua 
sesiune a înaltului comisariat 
al Societăţii Naţiunilor pentru  
refugiaţiii germani, lordul Ce
cil a  rostit un discurs în  care 
a subliniat că problema celor 
60.000 refugiaţi germ ani tre 
bue să  intereseze lumea în 
treagă.

Soluţia acestei probleme, 
spune lordul Cecil, este de a 
face din fiecare refugiat un 
capabil să-şi câştige singur 
existenţa.

Există pe intm sul planetei!, 
continuă oratorul, teritorii 
imense cari pot oferi un nou 
punct de activitate. îna ltu l co
m isariat se va sili să facă loc 
refugiaţilor în  comunităţile 
existente, ia r  dacă va fi nevoe 
va studia crearea unor noui 

comunităţi.
După lordul Cecil, a  vorbit 

d. Berenger, delegatul Franţei.

A propiata convocare
a unei conferinţe a marilor puteri

P aris, 7 (Rador). — C ores
ponden tu l lu i „Echo de P a ris“ 
la  L ondra  te leg rafiază  că în 
cercu rile  po litice  b ritan ice  se 
aşteap tă  p e n tru  cu rân d  con
vocarea  unei conferin ţe  a 
m arilo r p u te ri.

C o n ferin ţa  a r  u rm a să se 
în trunească  la  L ondra.

—--------xox-------- —

Procesul
incendiatorilor Reichsta

gului

*
Adânc În d u re ra ţi: G ertruda 

soţie. Jean  frate, Emilia şi Dr, 
Fuiorescu cu copii, fiică şi gi- , 
nere ; Elena fiică, Victor şi • 
Willy fii, Athena şi Rella nurori; 
nepoiţi şi nepoate, cu mare du
rere anu n ţă  încetarea din viaţă 
a iubitului lor

M s  P. V n É n
de 80 ani

decedat la  6 Decembrie 1933.
Piteşti.

înm orm ântarea va avea loc 
8 Dec. .orele 4 p. m., cimitirul 
catolic Bellu. Bucureşti. 3

+
Cu inima sdrobitâ şi necon

solaţi: Ionel şi M ariţa soţ şi m a
mă, ştefan , Sofia şi M aria frate 
şi surori, an u n ţă  familiile în ru 
dite şi cunoscuţilor Încetarea din 
v iaţă a iubitei lor

ADINA I. SĂVULESCU
de ani 31

Decedată la Bucureşti în urm a 
unei operaţiuni.

înm orm ântarea în  Curtea de 
Argeş la 9 Dec. 1933.

15

+
Vasil© Panaitescu fiu, Marioa. 

ra  Panaitescu nepoată, familia 
Z. Buzescu frate, precum şi fa
miliile Vasile Cost eseu şi Petre 
Ştefănescu prieteni, au durerea 
a anunţa încetarea din viaţă în 
ziua de 6  Decembrie, a scumpei 
lor

U R A I I. P A I E
în etate de 80 de ani

înmormântarea a avut loc 
Joi 7 Decembrie, cura 3.30 p. m., 
la cimitirul Sf-ta Vineri, în ca
pela căruia 6e aflau depuse ră--' 
măşiţe'le pământeşti. 9

- x x x -

-x X x -

Condamnarea
unui plutonier necinstit

Chişinău, 6 Decembrie
In  fa ţa  consiliului de război 

a  fost judecat procesul pluto
nierului G. Carabancia, d in  reg. 
10 vânători, care având dele
gaţia să a d u c ă . dela Bucureşti 
la  un ita tea  sa 250 de perechi 
de bocanci, pe drum  şi-a  în 
suşit o suită de perechii P le
dând 'regimentului num ai res
tul. In  acest scop a falsificat 
actele. Chestiunea sta desco
perit ulterior şi plutonierul fu 
trimis in judecată, care a  fost 
eri, 5, Decembrie. Constatându- 
se vinovăţia acuzai tulul, el a 
fost condam nat pentru  necre
d in ţă  in serviciu, delapidare şi 
fals, la  doi ani închisoare.

Berlin, 7 (Rador). — Agenţia
„Wolff" a n u n ţă ; '

In  şedinţa de eri a  procesu
lui incendiatorilor R eichstagu
lui a  m ai fost audiat ca m ar- 

. to r dr. Bonhoeffer, M artorul a  
declarat că  Van der Lubhe este 

1 perfect responsabil de actele 
sale. Atitudinea la  proces a  iui 
Van der Luibbe este explicată de 
m artor prin aceea că acuzatul 
este un  tip  încăpăţânat, care 
are aversiune pentru  orice dis
ciplină, sim ţind in acelaş tim p 

I nevoia de a  se valorifica şi a  
j se pune în  evidenţă cu orice 

preţ.
Ceilalţi m artorii m edicali. au  

confirm at în general arătările  
d-rului Bonhoeffer.

S’a  discutat apoi dacă sub
stan ţa  în trebuin ţată pentru  lu 
struirea mobilelor din Reich
stag  a  înlesnit propagarea in 
cendiului în sala de şedinţe ple
nare.

+
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Adânc îndureraţii: soţie Eli
za N. Zamfirescu cu Anişoara, 
Ana şi ş te fa n  Iliescu soră şi- 
cum nat, Locotenent Oc ta  vi an 
Niculescu nepot, Llllca si VlrgE 
Georgescu cu Mady, ş te fan  Po
pescu, Cositache Niculescu, veri 
şi verişoare, precum şi ceilalţi 
nepoţi şi nepoate au  marea, 
durere a  anun ţa  rudelor şl cu
noscuţilor încetarea din v iaţă  a  
iubitului lor

Nicolae Zamfirescu
fost COMERCIANT

înceta t din v iaţă  6 X II crfe, 
o ra  13.

înm orm ântarea va avea loc 
Vineri, orele 14 la  c im itiru l 
Bellu, cortegiul va porni dela 
domiciliul defunctului din s tr . 
Agricultori nr. 117. n
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C ro n ica  s p o r tu r ilo r
FOOT-BALL

C . F . R .  a  î n v i n s  B r a ş o v i a  c u  7 - 0  ( 2 - 0 )
— S’a  r e e d i ta t  p a r t id a  d e  D um in ică  —
După cum am  prevăzut în  a- 

Vant-cronica de erl, ma tehui I 
C. F; R.—Braşovia a  avut a- | 
ceeaş soartă  ca şi p artida  de 
Duminică în tre  Unirea-Tricolor 
şi Mureşul. Terenul Romcomlt, 
pe care s’a  desfăşurat partida, 
e ra  acoperit cu zăpadă înghe
ţa tă , din care cauză un jucător 
dela Braşovia a  suferit un grav 
accident.

Fundaşul stâng, voind să 
respingă m ingea, a  alunecat pe 
ghiaţă, lovindu-se puternic la 
maxilar.

A fost scos de pe teren  şi 
p an sa t în  grabă de u n  medic 
„rătăcit“ p rin tre  cei câţiva 
spectatori cari asistau  la 
m atch.

Este o şansă că  n ’am  aaruit 
de în reg istra t un  accident mai 
grav. ■ Orede oare însă federa
ţia  de specialitate că acesta 
este fostul sportului? In  loc să 
facă  câ t m ai evitabile aceste 
accidente, oficialii noştri con- 
tribue Ia provocarea lor.

Să sperăm  că aceasta a  fost 
ultim a încercare a  oficialilor 
cari bine îm blăniţi privesc ne
păsători cum jucătorii trem u
ră  pe teren  şi îşi expun viaţa, 
pen tru  a satisface capriciile 
lor..

Partida  în  sine este lipsită 
de istoric. C. F. R.-ul a  fost su
perior to t tim pul dooninându-şi 
de departe adversaru l Ţ inând 
seam a de condiţiunile în care 
se afla terenul, putem  spune câ 
jucătorii au avut destul control 
asupra balonului.

Ceferiştii s‘au acom odat mat 
repede cu terenul reuşind să 
desfăşoare un  joc relativ nor
mal.

La centru au  introdus pe tâ 
nărul Ţepeneac, u n  elem ent 
de viitor care a condus cu prl-

cepere linia de atac. Scorul pu
tea  fi m ult m ai rid icat dacă 
Chiroiu, Ţepeneac şi Cuedan, 
în  repriza secundă, nu  ra tau  o- 
cazii bune de m arcat.

Braşovenii nu au avut linie 
de mijlocaşi şi a tac. Erős, Co- 
vacs şi Csaca, componenţii li
niei interm ediare, au  fost in 
existenţi.

T rip leta a  încercat câteva 
incursiuni frumoase, cari se 
spulberau însă în  fa ţa  tande
mului Roşculeţ-Uylacki.

Punctele au  fost m arcate de 
Ţepeneac (2), Barbu (4) şl 
Chiroiu (1).

D. Xim ando a  condus urm ă
toarele form aţii:

B raşovia : Zederossi, Paul,
Siko, Erőss, Covacs, Csaca, Lo- 
Lorinz, Gross, Hiesz, Balogk, 
Rusztig.

C. F. R . : Theimler, Roşculeţ. 
UjLachi, Radu, Wetzer, Cuedan, 
Vintilă, Chiroiu, Ţepeneac. 
Barbu Gaiducov.

Federaţia de specialitate care 
a lua t a tâ tea  m ăsuri lipsite de 
noimă, ar trebui să ia  o hotă- 
rire im pusa de bunul simţ şi să 
interzică echipelor şi jucătorilor 
cari activează în echipe rom â
neşti, a vorbi în tim pul jocului 
num ai româneşte.

Ar scuti astfel spectatori] de 
a asculta maghiarizme oribile 
pe teren, cum a  fost Mercuii 
cazul Braşoviei,

ANGLIA — FRANŢA
Londra, 6 (Rador). — La Tot

tenham  s’a  Jucat azi după a- 
miază u n  m atch in ternaţional 
de foot-ball în tre  Anglia şi 
F ran ţa .

A învins echipa britanică, ou 
4 la 1.

Mica Publicitate
A pare in fiecare zi. M inim um  10 cuvinte

7Inunclur tie în  chenar* pneţu t dublu

P entru  adresele din C apitală se va adăuga 
/■v • j  • » I CAUTCereri de serviciu

BUCATAREASA
la toate. Bariş, 
pod Vodă 12.

3 lei cuvântul
bună caut loc şl 
Fundătura Des- 

48
CAUT post bucătar, 
p ractică  C apitală 
Scăriăiescu 53.

cofetar cu 
(Provincie).

33
COFETAR lucrător, cau t post. F a 
brica de chibrituri 26. l i

M E M E N T O
CALENDAR

VINERI, 8 DECEMBRIE

Ortodox: Cuviosul P ărin te  P ata
p ia

Catolic: N eprihănita zămislire a  
P rea  Sfintei Fecioare Maria.

P ro testan t: Concept iumea Măriei.
Evreesc: 20 Kistov 5594.
M ahom edan: 20 Ş aban  1802. Giu- 

tea .

R ăsăritul soarelui 7,40. 
î Apusul soarelui 16,35.

R A D I O

CAUT sérvtől jupânească bine 
servită, singură, acte, recoman- 
datiie. Calea D orobanţilor No. 11.
______________________________ 61
CAUT loc bucătăreasă singură, 
num ai la bucătărie, d ă r i  39.
____________________________ «
CAUT post ca m enajeră la  persoa
n ă  singură . Oferte ziar 80 A. 1&3 
CAUT "servici jum ăta te  zi având 
cam eră şi m asă. Z iar 79 A. 118 
DOMNIŞOARA naţionalita te  u n 
gară  cau t post vânzătoare cofe
tărie. Z iar 57 A. 49
FARMACIST licenţiat ru tin a t cau
tă  post perm anent condiţii avan
tajoase. Adresaţi ziarului .D iri
ginte Aesculap“. 18 Z._____3818—
FATA serioasă cau tă  post lia per
soană singură. Elena, Sinet 44,
S fân ta  V ineri_____________  83
FEMEE tân ă ră  cau t serviri la  1-2 
persoane. Calea Floreasca 127.

85
FEMEE la toate  unguroaică condi- 
cută, caut serviciu, Calea Floreasca
17. _____________________111168
JÜPANEASA vrednică cau t loc, 
ştiiu broderie. Cctoăioescu No. 46,
Jenia.________________________  47
SORA condiţii cau t bolnavi, pre"- 
tenţiu/ni modeste, localitatea indi
ferentă. Ti&sesou, Aurel Vlaicu 153.

103

şi num ărul sectorului
a ju toare  şi p rac tican t la  

veste. Calea Rahovei No. 138.
157

DOMNIŞOARA 1000 lunar, masă şi 
băieţaşi 300, cau tă  „Consumul 
Parisian.“, Bulevardul M aria 98. 
____________________ 122

STR. CLUCEREASA E lena 96 B u
cureşti, cau t loc jupâneasă ori la 
toate, unguroaică, Carolina.

3952
TRAN SIUVANEANC A bună bucă
tăreasă cau t loc la toate, am fe
tiţă  ca ajutor, bune recom andaţii. 
Doresc să mă angajez imediat. 
S tr. B arbu Delavramcea No. 25, 
p rin  dos parteru . 10?
TAN ARA singură cau tă  loc, 
bucătăria. Ecoului 71.

ştiu
86

O ferte de serviciu

r VINERI, 8 DECEMBRIE 
i 394 m. BUCUREŞTI 12 kw.

13: Bursa, cota apelor D u n ării 
Concert de p rânz (plăci): Uver

tu ră  la  ,Liliacul“, de Joh. Strauss, 
executată de orch. simfonică Dajos 
Bala. Fantazie din „Puterea desti
nului“, de Verdi, executată de orch. 
stanfcnxă din Milano, condusă de 
M anfred G uriitt. Cântecul lun
traşilor pe Volga şl Cântecul Vol
gái, cân ta te  de Corul cazacilor U- 
schakow, d irija t de G orskaja. Sân
ge vienez, vals de Joh . Strauss, e- 
xecuta t de orch. Operei din Ber
lin , d irija tă  de prof. Huzo Riidel. 
Aíú> 1930, potpuriu die şlagăre de 
B ord iert, executat de orch. Dajos 
Bela.

14: Radlo-jurnaL
1445: Muzică uşoară (plăci).
18: O rchestra Radio: Lortztag:

U vertură la opera „Wildschütz“. 
Delibes: Coppelia, su ită  de balet. 
Verdi: Fantazie din .A ida". Joh. 
S traus: Bei uns Haus, vals.

19: Radio-jurnal.
19,15: O rchestra Radio: Millöc

ker: Potpuriu din opereta „Studen
tu l cerşetor“ . Dvorak: Legenda
n r. 2; Dans slav nr. 1. Becoe: Le
gende d‘amour, serenadă (solo vio. 
lină : D. Teodoru). Ackermans: Me
lodie încân tătoare  (solo violină: D. 
T eodoru); Sousa: Freundschaft,
m arş.

20: Ing. D an Perieteanu: Criza 
şi tehnica.

20,20: Muzică vocală (Ited-url)
(p lăc i): Floarea de lotus, de Schu
m ann, şi Serenada în  re Brahm s, 
cân ta te  de Leo Schliezak. Cântec pe 
apă  şi G retchen torcând, de Schu
bert, cân ta te  de Elena G erhardt. 
Del Doppelgänger şi Popas, de 
Schubert, cân ta te  de Alexander 
K tonis.

,20,45: T. Arghezi: F iguri d in  tre 
cutul românesc.

31: Plăci
21,15: N. Davidescu: Lectură. 
21,30: Concert european din Au

s tria  (Viena). executat de orches
tr a  Filarm onică viensză, d irija tă  
de Oswald K abasta. Solistă: d -na  
Lotte Lehm ann. Schubert: Sim
fonia H l-a  in  re-m ajor (I. Adagio 
maestoso, Allegro con brio: II. Al
leg re tto : II I . M enuetto vivace ;
IV . Presto vivace). Hugo Wolf: 
a ) Mignon (Johann  Wolfgang Goe
th e ) ; b) In  um bra buclelor tale 
(Paul H eyse); Joseph M arx: a) 
T e .a  m işcat dragostea; b) Noapte 
delicioasă (O tto Erich H artleben); 
e) Ieri m i-a adus tran d afiri (Te. 
Jcla von L inger).

22.15: Pauză.
22*30: C ontinuarea concertului

■vienez: F ranz Schm idt: Simfonia
IT-a in  mi-bemol m ajor (I Vivace: 
H , Allegretto con variaziome; III . 
F inalei

23r30: Concert de muzică viene-
7ă, (retransmisiume dela V iena), 
d a t de Wien« Symphoniker, d iri
ja t  de Josef Holzer.

*
Heüsberg, 60 kw. 276,5 m .: 20 :

Muzică de B rahm s. 21: Ş tiri. 21,95: 
C oncert festiv. 23: Ş tiri. 2340: Con
c e rt nocturn.

Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren
ţa , Torino, Genova, Triest) 21 :
Ş tir i  şi program  muzical. 2140: 
C oncert simfonic. 24: Ş tiri.

M ühlacker, (S tu ttg a rt;, 60 kw. 
3604 in.: 29: Muzică de Brahm s. 
31: A ctualităţi. 21,40: Suită muzi
cală. 2245: Poeme şi profesie.
22,45: Muzică de cam eră. 23,45: 
p lăci. 1: C onferinţă despre sp iri
tu l german.

Leipzig, 120 kw. 389,6 m .: 21,20:
Audiţie. 22,30: Concert 23: Ş tiri. 
23,30: M uncă nocturnă. 0,30: Con
ce rt de orgă.

Roma, 50 kw. 441,2 m.: 21: Plăci.
2 2 ’.5: Muzică variată. 22,45: Co
medie. 23.15: Continuarea^ concer
tului, apoi plăci. 24: Ş tiri.

Zürich, 60 kw. 459 m.: 2030 : 
Evoluţia muzicii pen tru  pian. 21: 
L iteratu ră . 21,30: Concert. 22: Ş tiri. 
22.10: Cântece, populare. 

Lengenberg, 60 kw. 472,4 m.: 21: 
A ctualităţi. 21,10: Duete vocale. 

21.40: Suită muzicală. 28: Ştiri. 
23.30; Idem. 23,45: Muzică distrac
tivă.

Praga, 120 kw. 488,8 m . : 20,30 :
O ra veselă. 21,10: Concert die ţiu l- i 
bal. 21,30: Concert european din j 
Viena. 22,IS: Ş tiri. 22,30: Conti- I 
niuarea transm isiunii dim Viena. i 
23,30: R eportaj rusesc. 23,45: Con
tinuarea transm isiunii dim Viena.

Viena, 100 kw. 518,1 m.: 1630:
Concert de ghitare. 1730: Coruri. 
18,15: Conferinţă. 18,45: Plăci.
19,25: Program  distractiv. 19,55: \
O rchestră populară viemeaă. 21,30: ! 
Concert european. 23,45: Oonoert 
seral.

M ünchen, 60 kw. 532,9 m.: 21,10: 
Muzică populară. 21,30: Concert
european din Viena. 22,15: Cause- 
rie veselă despre iarnă. 23: Ş ti r i  
28,35: Muzică nocturnă şi concert 
de orgă.

Budapesta 120 kw. 550,5 m.: 2930:
O rchestră de ţigani. 20,30: Cause- 
rie. 20.55: Concert de harpă. 2130: , 
Concert european din Viena. 23,45: 
Muzică vieneză.

Varşovia, 120 kw. 1411 m.: 20,46: i
Plăci. 27,30: T ransm isiune din Vie- 1 
na. 23 50: Miuzică de danis.

Berlin (Gönigswusterhausen), 60 ; 
kw. 1635 m.: 20: Muzică de B r ahms, j 
21,26: Cabaret. 22: Balul naţiunilor, j 
23: Ş tiri. 24: C ontinuarea baiului 
naţiunilor.

4 lei cuvântai
ANGAJEZ m enajeră persoană sin
gură, str. îm păcării 37, p iaţa F i
lantropia, orele 3—8 seara, in 
fundul curţii.___________  32

«IGAJEZ lucrătoare la rodh l 
Schitu Mâgureamu 49, domnişoara
Niouiesou.  55
AJUTOARE in casă fa tă  tânără  
caut, strada  C onstantin  Nacu 3 
bis. ___________ _______________156
ANGAJEZ la moşie m uncitor la  
câm p cu sau fă ră  nevastă. T raian
198. _______________________  151
BAIAT prăvălie coloniale caută 
Cipa, Bulev. M ărăşti 57, Parcul
Domeniilor.____________________ 155
BUCATAREASA servită, referinţe 
serioase, caut Armenească 30.

82
BLANAR şi b ă ia t d i  prăvălie 
cau tă  b lănăria  Victoriei 110.

123

DOICA sănătoasă la  copil de 1 
lună, cau tă  Segal, Sfinţii Apos
toli, 70.________________________ 19
ELEV ou 4 clase de liceu vârsta 
maximă 16 an i căutăm  pentru  în 
văţa t lucrări mecanice de înaltă  
precizie. Se vor prezenta num ai a- 
eel cari posed certificate bune. In 
tern i nu  se primesc. „Geodetica“,
S tr. C. A. R osettl 1. ________3©92
FATA 15— 18 ani, a ju to r casă, boii 
cătărie. Gogu Christescu, S tr. Ca- 
limache No. 15, 3953
FRIZERIA Asociaţiei cau tă  om de 
serviciu, servit acte. Moşilor 370.
______________________________3916
FRIZERIA Prefectura poliţie, cau
tă  lucrători._____________
FRANCAI SE an  suteseseeT trés 
bonnes references, aiuprés enfan t 
de 9 ans cherche. Dobraanu, Fraga 
3, Parc Bonaparte. 34
FEMEIE la  toate  cu condicuţa 
cau tă  doctorul Baraliamfo, 10 strada 
Disesou (fa ţa  G ărei Nord). 27 
FREULEIN fuer achtjărlges M äd
chen m it sáhu taahhdfe französis
che KentnAsse such t Bensimon,
M ihai Vodă 58 I._______________17
FRIZERIA Negolţă cau tă  lucrător 
şi coafeză, Ştefan_ Stoica 51. 89
FEMEIE ştie găti şi în  casă, aibă 
oondlicuţă bărbat, femeie fă ră  
bărbat a ju to r spălat. Isvor 60.

77
LUCRATORI mecanici, lăcătuşi e- 
lectricleni, angajează Ate, G eneral 
Florescu 13. 132
PANETH." Victoriei 20, Pasaj Maca
caută practicante._____________ 139
PERECHE transilvăneni cinstiţi, 
bărbatul In curte şl cai, femeia 
gospodărie, se cau tă  la moşie. 
S trada B elgrad 8, (B onaparte).
______________ _ 45
RADIOFONIŞTI, m onteuri per
fecţi cu practică veche, angajează 
Ate. G eneral Florescu 13, prezen
ta rea  după m asă._____________ 131
SECRETARA caut, prezentabilă, 
corectă, franceza (.germana), ei
ferte  ziar 76 _A._______________ 136
SE CAUTA servitoare la  toate. 
Vespasian 32 (Dosul gărei de Nord)

29
SE CAUTA bucătăreasă şi ju p â
neasă perfecte poate mam a cu 

i fiica. Inspector Anghelichi, Spi-
talul Brâncovenesc. _______  26

I SE CAUTA guvernantă la  doi 
1 copii 4 şi 6 an i să ştie franceza, 

germ ana şi lucru 1500 leafă. Ins
pector Anghelichi, Spitalul B rân-
covenesc. _________________ 27
SE CAUTA valet fecior la P rin 
cipesa Şerban Ghika. Mussolini I.

24
SERVITOARE eventual cu bărbat 
se cau tă  s trada  Fabrica de C hibri
tu ri No. 28.  3981

Citiţi a 73-a mie, ed. V III-a, 
revăzută, din :

EDUCAŢIA
SEXELOR

de D r .  E R A C L IE  S T E R I A N
(membru al Soc. de Urologie din 
Berlin., specializat la  Paris în 
boale genito-urinare şi gineco
logice), cuprinde : studiul pro
blemei sexuale, pe înţelesul tu 
turor ; cunoaşterea şi tra tam en 
tul boalelor venerice. Cel mai 
mare succes de librărie din 
România. Editura Aloalay, Bu
cureşti.

Lei 75 ex. de 341 pagini.

5 n n n  Pa |to a n e.■ V W V  Trensrhrr

ATENŢIUNE vindem ocazie, haine 
de dam ă, canin, top, nu tria , pi- 
cianiki ha ină  scurtă astrahan , lei 
4090, Smoktaguri curate dela lei 
1000, Paltoane bărbăteşti cu şi 
fă ră  blană, maşini Singer cismărie, 
brodat şi m ână, bijuterii, plăci 
noui rom âneşti lei 35 bucata. Eco
nomia Românească, Brezoianu 24.
_________________________  4000
AUTOMOBIL Bulek închis 7 locuri 
cu separaţi, motM nou, ru la t 26.800 
kilometri. Doctorul Sergiu 36. 58 >
ATENŢIUNE divane solide 600, 
divane cu cutii 1X00. Divane mo
dem e 1900. Fotol'iurt de hol 1600. 
T apiţeria  M ihai Vodă 12. 3989
ÂDRESAŢI-VÂ pentru  Mobile: 
Dormitoare, Sufragerii fine la 
preţurile Fabricei Brezoi, in  s tra 
da Brezoianu 10, lângă ziarul U- 
niversui. 39.54

cum păraţi bine şi 
eftin  la  Depozitul 
strad a  M itropolitul 

3832
BLANURI
Daniil.

BASCURI franceze, toate 
culorile modeme, 
engros şi detail, 

cum păraţi la  T orcătoru-Ţ icu, Vă
căreşti 14.

163
COVOARE lucrate cu m âna şi cu 
m aşina, cuverturi pluşate vinde 
eftin. S trada Ion G hica 9 (fostă
Vestei). ____________________ 3972
CANARI „Hartz“ . Crescătoria com
plectă vând, ocazie. Iacobini, Vio
rica 10 ( P a n d u r i ) . ________ 42

Costume, 
Trenschcoaturi, Uni

forme şcolare, haine de piele, 
Costume băeţi dela lei 575, vinde: 

BAZARUL BRENNER
redeschis în S tr. Colţei 23 (clădi

rea  nouă) 32

VTN vechi şi nou, varie tă ţi supe
rioare vând im ediat. Popa-Tatu 57.
____________________  3996
11.000 lei autom obil închis, cau
ciucuri noui, perfectă stare. G rivi- 
ţed 317. 144

C U M PĂRĂRI
4 lei cuvântul

ARGINTERIE P iane Covoare Mo
bile fine Bronzuri Porţelanuri.
Weber, St&Iea 25,______________ 159
AUR dinţi au r cum păr cu cele m al 
bune p reţuri .D en tara  P la tina“, 
Pasagiul C entral 4 (Vilacros) visa- 
vis prefectura poliţiei.________3840

AUR, d in ţi aur, brl. 
liante cum pără B IJU 
TERIA SELECT. Str. 
C arada 2 (Karagheor 
ghevici), 3775

AUR B riliante, D iam ante, cum
pără, vinde, „B ijuteria Elitei“. Vic
toriei 14 (vis-â-vis Socec). Atelier 1 
Ceasornice, b iju terii. 3880 ;
AUR, dinţi "aur” briliante, biju- j 
terii cum pără Ceasornicăria Soa
re Enesou, Calea Victoriei 4, vis- |
â-vis Librăria Hertz.________ 3003 j
AUR dinţi, bijuterie cum păr, brL 
liante, sm aralde am ator serios 
Kannier, Galeriile Blanduziel 12 
bis.

A  N U  G Â N D I
E C O M O D ,  M A I P R A C T iC A - l  IN S A

P R E V E C E R E A .  S U C C E S  N U M A I  C U

m m e r e â l
„g u n u

D e  o b ţ i n u i  p r e t u t i n d e n i  l

M  M  t t  t 4
Sanatoriul Dr. SMARANDESCU Buzeşlj 14 Bucureşti.
dela  16 lei. iutei nare dela 80 lei. Consultaţii gratis. Reumatism A rtrtism ! 
Ankiloze, Paralizie, Sciatică, Nevralgie, boale cronice, de nutriţie, de femei, etc.

AUR inele, cercei, b ijuteri cum păr 
preţuri m ari. Ceasornicăria Belve
dere 8. ____________________ 10
CUMPĂRĂM un  electrom otor 5—-7 Zentralheizung Bad Nähe Königs

CAUT cam eră şi hott sau sufrage
rie mobilate, acces bae, bucătărie. 
Oferte detailate şi preţu l la  ziar
pen tru  58 A , _________________ 66
CAUT cam eră bine m obilată, in
tra re  stric t separată . Adresa ziar
35 B. __________   15
CAMERA frum os m obilată, elec
trică, teracotă, in tra re  separată.
Vimceuţlu Babeş 6._____________ 50
CAMERA m obilată, separată, bae, 
închiriez d o m n i Bulevardul Elisa-
beta 8, A/II.___________________137
CAMERA m obilată calorifer, as
censor, in trare  separată  bun birou 
comercial, vizitarea zllnio după 
masă, închiriază Rosenstein, Calea 
Moşilor 88 Scara A. e ta ju l L
_______________________________ 125
DE ÎNCHIRIAT, camere mobilate 
si pentru birouri. P re ţ convenabil, 
inclusiv calorifer. Lipscani 29, in 
trarea  prin  bar. _  138
ELEGANT m obilată pensiune baie 
4500. Mică două persoane 3000. Bi- 
bescu Vodă 24, Mitropolie, e ta j II.

___    109
GESUCHT gut möbliertes Zimmer

3
mtr. ştofă, sau un costum de 
comandă model „Adam“, vă 
puteţi comanda contra u— 
nui costum uzat cu o mică 

diferenţă la Magazinul 
„ P t t H S “

B-dul Academiei 2 10

COVOARE veritabile Persane 
sechestrate prin Tribunalul 
Ilfov vinde Societatea P li- 
tecnica in sediul Calea Vic
toriei 118 etaj. intrarea prin 
Direcţiunea Generală O. F. R.

91

DORMITOARE, sufragerii, s tu 
diouri, birouri, holuri, modele ori
ginale, preţuri foarte reduse, vi
zitaţi raionul special in fiiţa t de 
vechea casă de încredere Sigmund 
Prager, Victoriei 9.___________ 3037
DE VANZARE Pompe Hydraulioe 
„Universal Hydro Vas“ de m ână, 
debit 600—700 litri oră până la 30 
m etri adâncim e 15.000 lei. Debite 
maxi cu motor, sau many preţu
rile la cerere. Adresa M. Munitsaniu 
Isvor 63, B u c u r e ş t i ______ 3893

SE CAUTA un conducător de 
specialitate pentru conducerea 
unui magazin cu b< mbonerie 
şi patiserie de primul rang a- 
vând garanţie şi certificate în 
regulă. A se adresa in Strada 
Lâuăriei 97. fabrica de cou 
serve Griviţa 395o

DORMITOARE sufragerii mo
derne cumpăraţi direct fabrica 
Constantin Teodorescu. Şos. 
Pantelimon 211, Taxico 16 

8619

I şofer numai* cu garanţie. M iron j g.g“  nTîâ"grade. Via Juivara, moşia
BUCATAREASA fără  bărbait cau tă  j SOCIETATEA Royal Taxi couită 
Cristescu. B-dul Poche 8S.
BUCATAREASA perfectă 
bărbat. Victoriei 1, e ta j I.

DORMITOR, Sufragerie, H erm - 
zimrner, Hol. noi m odem e, ta 
blouri, lăm pi vând urgent, Rom ană
150, parterr.___________ 3943
EXCEPŢIONAL: Se vinde şease 
mii deca total, sau in  p arte  vin 
nou natural, ca lită ţi superioare. 
P inot bl-anc, rose; Aligoté, Selec
tion carriére, Gr. Nolr, OhasseJas,

PS. trifazic, 220 Volţi, 50 par-oade, 
în  perfectă stare. Oferte la ziar
sulb „Industrie“ 73 A.__________114
CAUT locomotivă aburi patru  cai 
preferabil vertical eftin  in  stere  de 
funcţiune. Şcoala prim ară Viaşu-
M e h e d in ţ l .________   121
CARŢI-BIBLIOTECI plăteşte bine 
num ai „Ixtliu“ Casa Anticarilor 1.
Scrieţi-tettefonsaţt 3 7 1 -0 4 ._____ 147
CĂRŢI literare, a rtă , istorice, p lă
tesc bine. Soriţi: A nticăria .A ca
demiei“, Academiei 5.   134
CAUT m aşină lux ocazie, perfectă 
funcţie, eftin. Şos. Pantelim on 92.
T u tu n g e r ie .__________________ 164
CUMPĂRĂM basculă Garvens 
greutate 500 kgr. adresaţi T a ra 
panaua de Aur Carol 86, Bucu
reşti. _________________________ 74
CUMPĂR argintărie, piane, bron
zuri, tablouri, bibelouri, an tich i
tă ţi, Wolff, Victoriei 89, telefon 
3.55 37 3936

palals oder gut erreichbar angetoote 
an  Dr. Langewlesohe. Victoria
Berlin, Calea Victoriei 88:______ 70
INGINER cau t' cam eră separată, 
cartier M inister Industrie. Ziar
mobilată  37 B ._____________   28
PENTRU funcţionarii societăţii 
străine căutăm  apartam ente, ca 
mere mobilate. Adresaţi personal,
Nioulae Gofesou 1 0 .__________ 152
PROVINCIAL caută cam eră mo
bilată centru in trare  separată 2-3 
săptăm ânal. La ziar sub 40 B.

138

ÎM PRU M U TURI 
şi ipoteci

4 Iei cuvântul
PENSIONARILOR, procurăm  îm 
prum uturi, dobândă legală. „Gi
ru l“, S fântul Nlcolae Şelari 9.

3906

D IVERSE
profesionale. A sociaţii

4 lei cuvântul 
FINANCIARE, LOTERII, etc 

7 lei cuvântul
„ASTMA“ bronşita guturai cronic, 
tuşea veche, răguşe-ala, laringita, 
faring ita , gripa, vindecă g a ran ta t: 
„Doetoru" popatatu 15. cereţi pros, 
pec te. 3504
ATENŢIUNE! Cea mai eftină 
sursă Drogueria „Sfântul G heor- 
ghe", colţ B ărăţiei, 3966

cinci apartam ente u ltra m ódim é, j ANTREPRENOR cu 150.000 caut

CUMPĂR mobile, pianine, obiec
te casnice Lupu, str. Herescu Năs
turel 13. _  3940
MAŞINI tipografice, legătorie, car- 
tonaje ocazie cumpărăm. Comite, 
Şelari 8, Bucureşti. 3870

V Â N Z Ă R I
şi cumpărări de imo
bile, moşii, păduri, 
terenuri, arendări

5 Iei cuvântul
ATENŢIUNE!!! imobil nou cubist

GRAND PALAIS »
eftin, pen tru

introducere.

GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti culori garan ta te  
Lei 9 per.
_______________________________ 93

GRAND Palais Victoriei 17, Ciol 
răp i bărbăteşti desene englezeşti 
Lei 13 perechea.
________________________________94
GRAND Palais lângă P refec tu ri, 
Ciorapi bărbăteşti pentru  cismă şl 
bocanci Lei 15 per.
________________________________95
GRAND Palais Victoriei Ît7~elő! 
răp i bărbăteşti fii d'ecosse Lei 20 
per.

__________________________________96
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori mo
derni Lei 25 per.

__________________ ‘ 97
GRAND Palais Victoriei 17, C:o- 
răp i bărbăteşti talpă dublă Lei 17 
per.
_____________________ _ 93
GRAND Palais lângă Prefectură] 
Ciorapi bărbăteşti lungi pentru
sport Lei 49 per.

99
GRAND Palais Victoriei 17, Cio
rapi bărbăteşti lână  desene mo
derne Lei 49 per.
______________  100
GRAND Palais lângă Prefectură, 
Ciorapi bărbăteşti superiori E terna 
Lei 44 per.

__________ 101
Victoriei 17, 
vinde extrem 
eftin  pen tru

GRAND PALAIS

fără
53

BUCĂTĂREASA fină cu referinţe, 
fă ră  bărbat, caut. 8(4-11, 1-4, 7-10. 
G r. Alexandrescu 86.____________4

SAMBATA, 9 DECEMBRIE 
394 m. BUCUREŞTI 12 kw.

13: Bursa, cota apelor Dunării. 
Concert de prânz (p lăci): Para^ 

da gărzii siameze, de Paul Lincke, 
şi Cortegiu! de n u n tă  al fetei din 
Măceş, de Max Bods, executate 
de orch. Fehx Lemeau; Potpuri 
din „Prinţesa circului“, de K al
man. executat de orch. Homooord- 
M enuet in  sol. de Paderewsky. 
şi M azurka to la  minor, de Chopin, 
executate la- piano de Paderewsky. 
Vais im perial, de Joh. Strauss, e- 
xecutat de orch. simfonică din B er
lin, d irija tă  de Felix G ünther. Se
renadă, a ran ja tă  de Kedroff, şi 
Cântec rusesc, a ra n ja t de Na- 
prawnik, cân ta te  de quartetu l Ke- 
dorff.

14: R adio-jurnal.
14.15: Muzică uşoară (plăci).
17,15: N. Crevedia: FatouiişfcU

noştri.
17,30: Muzică.
17,45: Zaharia Stanca: Viaţa

şcolară.
18: Transm isiune dela Bonboné- 

ria Lafayette.
19: Radio-jurnal.
19,15: Transm isiune dela Bon- 

boneria Lafayette.
20: Dr. Gh. B anu: Sănătatea

tineretului român.
20,20: T iti Botez, diseur.
20,45: Al. B ădăuţă: Publicaţiile 

turistice.
21: D -na Eugenia Eltoescu-Cris- 

tofovici, canto: DslVAqua: Villa- 
nelie. Proch: Variaţiumi. Meyer- 
Helmund: Sub florile de portocal. 
Alvarez: La Patridâ. Brălloiu:
Cântec de leagăn.

21, 30: Muzică de dans (plăci/).
22: Poşta Radio.
22,15: Q uartetnl vocal The. Syn. 

i cop Accordcrs: Muzică modernă. 
22,45: R adio-jurnal.
23: T araful Radio, d ir ija t de Gr.

I Dinicu : Mutică românească.
I (Transm isiune dela R estaurantul 
I Eneseu).

*
I Heilsberg, 60 kw. 276,5 m.: 20 t

Concert. 21: T ransm isiune din
Hamburg.

Milano, 50 kw. 331,4 m. (Floren
ţa, Torino, Genova, Triest) 21 :
Ş tiri, apoi serviciu religios de la 
biserica San-Agostino. 21,30: Seară 
veselă-. 23: M utică de dans. 24 : 
Ş tiri.

M ühlacker. (S tu ttgart) , 60 kw.
360,6 m.: 21: A ctualităţi. 21,10:
Program  variat. 22: Muzică. 23 : 
Ş tiri. 23,45: M utică variată, 1 : 
Muzică nocturnă.

Leipzig, 120 kw. 389,6 m.: 21.10: 
Concurs muzical. 23: Ştiri. 2330: 
M utică de dans.

Katowice, 12 kw. 408,7 m.: 20.45: 
Varşovia. 22: Plăci. 22,20: Varşovia, 
0,05: Plăci.

Roma, 50 kw. 44112 m .: 21: Ser
viciu religios. 21,30: Ştiri, apoi
„Somnambula“, operă de BeiLini.

Zürich, 60 kw. 459 m.: 20: Clo
potele. 20,20: Lectură. 21: Concert 
simfonic. 28: Ş tiri 23,10: Plăci.

LangenLerg, 60 kw. 472,3 m.: 20: 
M utică nouă din G erm ania de 
Vest. 21: A ctualităţi. 21,16: Audi- I 
ţie. 22: MUtioă. 23: Ştiri. 23,45: " 
Plăci. 24: Concert. 1: M utică noc
turnă.

Praga, 120 kw. 488,6 m.: 19,25:
Transm isiune germ ană. 2135: Re
vistă gram cfenică excentrică. 23: 
Ş tiri. 28,15: Bratislava.

Viena, 100 kw. 518,1 m.: 17,05: 
Concert de mandoline. 17,10: Con
cert religios. 29,15: O vizită la  fa 
bricile de zahăr. 20: Sonate de
Beethoven. 21,05: Audiţie. 23.15 : 
Concert simfonic.

BUCATAREASA perfectă, harnică 
singură, recom andaţii, acte, caută.
Victor Emanuel 18._________ 3
BUCATAREASA res tau ran t anga
jez. Bulevardul M ăria 28, salar 
1200' lunar, acte to  regulă, că rţu 
lie. ___________________  29
CAUT bucătăreasă bună. Str. Do- 
nlci 6. 3i

a ju to r casă. 
uşă, to- 

5

Costin 7. 124_____________________________ Geru, G ara Vameş, judeţu l Co-
ŞEF DE RECEPŢIE energic, p re- i vuriui. Pentru titicrmiaţii se poate 
zentaibil vorbind limbi stră ine e- I adresa şi la  Bucureşti, str. Dr. 
ventual şi ungara, cinste irepro- j Pasteur 30, e ta j I, stânga,

recom andaţii şi garanţie, j 16-16 şl 19-21._______ 39” ‘
Fabrica

CAUT fetiţă  mică,
G ri Viţei 33, e taj n ,
tnebaţi ^Valeria.__________________
CAUT lucrătoare la  trico taje  pen
tru  provincie flanele ţă răneşti dau 
Întreţinerea. A se adresa Str. Eca- 
tertoa Teodoroto No. 19, Loco. 6 
CAUT~băeţi pricepuţi la  Bodegă, 
str. Isvor No. 48. _____________14

CÂŞTIG SIGUR pentru per 
soane energice cu relaţiunî în
tinse la o societate de asigurare 
de prim rang Oferte la ziar 
sul' „Asigurare“ 105 Z. 3916

CAUT bucătăreasă bună fără b ă r
bat, m eargă 6 lună moşie. Zamfi-
reiscu, Dr. Lueger 13.________3993
CAUT ajutoare, ucenice in terne 
croitorie dame, S tr. Palade 11.
________________________________52
CAUT bucătăreasă singură lâ. 3 
persoane. B-diul Poche 169 la 
Farm acie. 51
CAUT dactilografă practicantă. 
Pasagiul Imobiliară, prăvălie nu
mero trei. Ziar 56 A.____________ 39
CAUT bucătăreasă. Corfbescu, Bd.
Lascăr C atarglu 16 bis.________ 65
CAUT germ ană la  copii de doi şi 
pa tru  ani, să şti® să  coasă. Oa-
lea Moşilor 311.________________ 59
CAUT bucătăreasă fă ră  bărbat să 
ştie de toate. Calea Moşilor 311.

60
COAFORUL G ică Popa T a tu  
cau tă  bună coafeză şi ucenică.

3,

138
COAFOR caut buh lucrător. Ga- 
vrilescu, B -dul P iep tănari 9 
(Bellu). _____________ 113

care a m ai lucrat în  hoteluri m ari 
se cau tă  pentru  hotel m are Capi
tală. O fertă detailată, eventual fo
tografia ce va fi înapoiată la nean- 
gageare. Soriţi sub ziar 68 A.

___________79
UCENIC extern angaj>ează ceasor
n icăria „Lteeanu“, Str. Liizeaniu 
No. 5. ____________________H 6
VANZATOARE perfecte la  meze
luri se cau tă  la  Rogan, Lipscani
83.   i23-
VÁNZATOR specialist coloniale, 
delicatese şi un  băiat cunoscător la 
băuturi caută R oata Lumii, Calea
Dorobanţilor._________ 3
VÂNZĂTORI branşa coiontoie a n 
gajează lany , Isvor 65. 3995

Lecţii şi m edita ţii
4 lei cuvântul

AUTORIZATA ŞCOALA „Duplo-
yen“. Cursurile Noui. G aran tarea 
Succeselor. 27 Sm ârdan. Inscrie-
ţi-vă, im ediat!________________ 3901
CURS prin  corespondenţă to limba 
rom ână dela In s titu tu l Normal E- 
lectrotechnic din Paris. Fondat in 
anul 1911. Accesibil tu tu rora . P u 
te ţi să obţineţi Diploma de Montor 
sub-togtaer şi inginer pen tru  u r
m ătoarele diviziuni : E lectrotech- 
nică Beton A rm at şi Aviaţie. P ro
gram ul învăţăm ântului se trim ite 
gratis. C ereţi-1 chiar astăzi la  In 
stitu t Normal Electrotechnic (sec
tion roum aine) 38 rue Halié Paris 
14e. înscrierile se pot face la orice 
epocă a  anului. 3533
EXPERIENCED English Teacher 
Excelent method rapid Progress. 
Cantacuztoo 17 (Batişte i). 3904
INGINER meditează conştiincios 
prim ar, secundar, contra pensiune
sau  num erar. Z iar 72 A._____ 110
PROFESOR de Vioară Profesoară 
de piano predăm leoţiuni după 
program ul Conservatorului. Pre
ţu ri convenabile. S trada Turda 18.

3884

GLIM. Jucării Bibelouri 
Breaza Expoziţia C entrala Caselor 
Naţionale, Victoriei 52, Bucureşti.

K IE S E L G U H R M A S S E  contra 
pierdere! aburului şi căldurii la  
cazane conducte aburi m aterial ne- 
incendiabd. Sotirescu, Bncxureşti, 
Morilor 31. Telefon 301/08.

LĂMPI ELECTRICE
frum oase moderne, 
eftine, vinde magazi
nul Gheorghe Arvă- 
tescu, Domniţa Ana
stasia 7 (fost Belve
dere). 3921

MOBILE solide^ elegante, ultimele 
creaţiuni „Arta M odernă“ Victoriei
70 etaj.___________________ . -3- - j

bărbăteascaMASINA! Croitorie 
Singer“, alta familie, vând ocazie.

Agr icul torilor_J.06A _______  141
MOTOR H arvester circular pentru  
tă ia t lemne, perfectă functiune 
vând cauza m utan i. Toam nei 75^

MAŞINI scris uzate şi noi cum
p ăra ţi foarte camvenatoii. Segalien

calorifer autom at (Cişmigiu) Led 
2,000.000 vinde „Villa“, S fântul Io
nică 7 (Inform aţii g ratu ite).
______________________________ 161
APARTAMENTE; Hali cu două, 
trei şi patru  camere to t confortul 
modem, cum păraţi avantajos In 
casa Block (ta construcţie) din 
Bulevardul Domniţei 14 (statuia 
Rosettl). Inform aţiuni: Arhitect
Galla, Pia B rätianu  7._______2547
APARTAMENT! gata p in  centru, 
3 camere calorifer, boiler 350.000 
vinde Inform atorul, Regală 7.

399«
AVIS Case noui, u ltra  modem e 
parte r şi pa rte r etaj, confort ele
gant. Vindem eftin. Rahovei 228 
şi s trada  R ădiţel. ______3991

pentru term inarea casei, schimb 
chiria sau locuinţă. Ziar 75 A. 
_____________________________ 3999
BONURI impozite, poliţe, bo tăriri 
ch itan ţe  noi, vechi, cum pără B an
ca „ŞMILOVICI“, Moşilor 49.

___ __________________________ 160
BĂRBAŢII neputincioşi (Im po
ten ţi). Slăbiţi de vârstă, exces sau 
boală, la orice vârstă se vindecă 
repede simplu cu p repara tu l „Ra- 
d icpban“ care totreibuinţându-se 
extern, nu vatam ă rinichii, inima, 
stomacul, etc. Nu aştep ta ţi agra
varea boalei! Cereţi ch iar azi li
te ra tu ra  lăm uritoare. C ăsuţa Poş
ta lă  241 Bucureşti, adăogând m ărci 
pentru  trim itere._______________ 75

CASE NOI 5 camere stăpân, toate 
dependinţele, m odem  instalate, te
rase, curte grădină, de vânzare,
D orobanţilor 185.______________ 127
CAUT arendă 200 pogoane arabil, 
preferinţă M untenia, lăm uriri şi 
preţ adresaţi „Mondiala“, Edgárt 
Q uinet 10 Bucureşti, 111
CUMPĂRĂM local fabrică cu te 
ren  şi case locuibile. Oaraglale 39.

_____________________________ 36
TEREN vând în Bulevardul Dacia 
23. Suprafa ţa  345. Telefon 3-9687.
_____________________________ 3958
VÂND imobil dmed apartam ente 
închiriate curte frum oasă. Lăzu- 
reanu 3'6 p rin  Antim. 3794

im pozit -  creanţe 
B lank cum pără, vin
de B anca G ârleştea- 

3339
BONURI
nu, Sm ârdan 4.______________
BOLNAVI cetiţi aici Dum inica 
trecută, scăparea bolnavului de o- 
peraţie, m oarte p rin  ş tiin ţa  cărţii 
— lei 120 — sanatoriu lu i K uhnist- 
medicai geniului K ühne. Prim eşte 
bolnavi in terni, externi, consul

taţii,' provincia prospect gratis. 
Bucureşti, s trada  Principatele U- 
n ite  30._____________________3961

introducere. 
___________________________102
INTR'O afacere rentabilă tran s
porturi derivate petrolifere caut 

' asociat activ cu capital egatt 150.000. 
Scrieţi ziar 39 B . 69
LINGERIE fină brodată, aşternu
tu ri pat, masă, toledo, turc, plin, 
execuţie prim ă m aterialul clien
ţilor, convenabil, rem ailat, încăpu- 
ta t ciorapi. Aurel Viaw’l 21, Tele
fon 200/17.______________  136
LEMNE uscate 680 m ia cer fag, 
tăete  transporta te  vinde Vaselor 
29( prin Moşilor). Telefon 236/19.

3888
MASEUZA specialistă apara te  
streine corporale fizice. P u ţu  cu
Plopi 1 3 ._____________________ 30
ONDULAŢII NATURALE fără  fier 
care arde părul, simplu cu boneta 
ondulatoare „ONDULA“ modal 
nou ou fixativ. în to tdeauna orice 
doam nă frumos, bine ondulată 
fă ră  cheltuială. Complectă lei 120. 
Depozit: „OPAC“ str. Doamnei 7 
(Galeriile Blaodiutiei), etaj, Bu

cu reş ti________________________ 135
PULVERIZATOARE toate siste
mele repară vechea casă de încre
dere .P arfüm éria  Lilas“ 37 Sm âr-
dan._______  3745
PREDAU mobilier edecuri foarte 
frumoase pen tru  mezeluri. Z iar 62
A.   81
POSTIŞE peruci artistice g aran ta t 
de neobservat num ai la D ortheim er 
Calea Victoriei 50.______________ 71

\  PULVERIZATOARE ori
ce sistem repară atelie
ru l special s tr . Deoetoal 

9, E taj.

Victoriei 44.

CAUT bun mecanic şl tinichigiu 
de automobile. Ş tefan  oel Mare
2 7 ._________________________ 11«
CAUT pereche servită cu reco
m andaţii, femeia Jupâneasă să 
ştie bucătăria fă ră  spălat, bărbatul 
în  casă şi curte. Nicolescu, Bd. 
Ferdin an d  18, etaj. 112
CAUT femeie vrednică toate, sea
ra  m eargă acasă. Miroea Vodă 19,
etaj.___________________________158
CAUT d-şoară tân ă ră , drăguţă 
pentru  m enajul unui tânăr. Oferte 
detailate ou pretenţânmi la  ziar
pentru  59 A.___________ ________76
CAUT servitoare la  toa te  fără  
b ă iba t la  o singură persoană. 10-12
a. m. AuretJVlaicu 47._________ 73
CAUT bună fa tă  fă ră  bărbat, la 
toate. S tr. Viitor 169. 78
CAUT coafeză cunoască m anlqura 
fie ru tin a tă  şi lucrător frizer ştie
ondulaţii apă. Cotoălcescu_2;____84
CAUT practican t ia  băcănie. B-dui
Ferdinand  No. 70._____________ 14*
CAUT vânzător debit, garanţie m a
terială. Cotoălcescu 2, orele 10—12. 

■____________________________149
CAUT domnişoare bune croşeteze 
Calea Floreasca 17. —567
CAUT fa tă  cu ra tă  fă ră  bărbat 
acte regulă la toate fă ră  spălat la 
2 persoane. P ia ţa  F ilantropia, A- 
lea Archiducesa Ileana No. 6, p a r
ter. __158
CAUT practican t tâm plar care a 
lucrat mobile gata, Fundătura  
Popa Ş tefan  No. 1, Ferentari.

107

___________ 67
MOBILE „Carpăţi“ singura .sursă 
ei tină  pentru  m°büe > 
m odem e nuc dela 
geriâ nuc dela 5000. H altari, dor
meze, scaune curbate şi ori®® mc>" 
bile separate cu preţuri foarte re
duse. N otaţi: Mobile „Carpaţl .
B ărăţie i 41. Nu confundaţi adresa-

STUDENT inginer meditează p ri
mar, secundar în orice oondiţiiumi. 
Adresaţi m editator, T urda 159.

37

V Â N Z Ă R I
4 lei cuvântul

ATENŢIUNE. Mobile cu 50°/o re
ducere: Dorm itoare nuc dela 4000. 
Sufragerie nuc dela 4000 Holuri 
tapisate dela 3500. Bufete lustruite 
dela 800. Şifoniere ou oglinzi 1000. 
Mese sufragerie dela 500. Biblio, 
teci 900. Biurouri ste jar 600. Cuiere 
antreu  oglindă 600. Cartondere ste
ja r  600. G arn itu ri an treu  300. So
fale 500. Dormeuză stofă 500. So
fale cu ladă 900. Divane-Studiouri. 
Diferite m esuţe-piedestaie 50. Sca
une curbate. Cărucioare de copii, şi 
orice fel de mobile separate. Pro
fita ţi de această m are reducere de 
preţuri, la Industria  de mobile 
„BANATUL“, Calea Victoriei 145, 
colţ cu Str. Frum oasă. Nu confun
daţi adresa. _______________  3873
ATENŢIUNE. Cauza plecării vin
dem diferite mobile, arg in tării, o- 
bieete artă , splendide cadouri, ser
vicii, covoare. 11-1, 4-6. Vasile
Boerescu 11.__________________3865

ALLO ! LĂMPI EÎe<> 
trice modeme, ele
gante preţuri de des
facere. Maşini de 
călcat. R  e ş o u r  i. 
Becuri M ateriale e- 

iectrice, vinde Magasinul Nicolae 
Arvatescu, Colţei 27.

3917

MAŞINI de cusut ocazie diferite 
sisteme. Şerban Vodă 2, Pălăoeanu.

MAGAZÍÉTde tablă  ondulată  6X18 
înaltă  de 4 ji  de vânzare. Str. 
Carol 35. 38
ÖCAZIUNE pentru  serbători vând 
diferite mobile, tablouri, lămpi, 
arg in tărie, serviciuri ceai, Înghe
ţa te , bibelouri, m are ocaziune. Va
selor 47, prin  Moşilor, D -na Masa,
în  fund. _______________ 38&?
OCAZIE ra ră  m otor complect. 
Fargo De Soto. Auto Axa, Rahovei
3._____   15.9
PIAN scurt Concert K aps perfectă 
stare  pentru cunoscători. 11-1, 4-6
Vasile Boerescu 11.___________ 3886
PALTON, costum bărbătesc, bună 
stare , talie Înaltă şi oglindă, vând. 
Şelari 7, e ta j m ,  fa ţă . Vizibile
n -3 . ___________________________1
RADIO, lăm pi radio, m ărci supe
rioare, aparate  electrioe „Victoria“ ,
Lipscani 110._________________ 4991
SUFRAGERIL dorm itoare d tiă  
14.009, herrenzim mer, holuri, d i
vane, obiecte artă , tablouri, pri
mesc orice comenzi. V izitaţi „In- 
triorul Artistic“ Victoriei 89, p re
tu r i imbatabile.______________ 3938
SUFRAGERIE, dorm itor, birou 
complect, holl, euer, studio m oder
ne aproape noi vând. Jules-M icbe- 
let 9 (prim a dreapta) (Bul. Tacbe
lo n esou),  3944
USCATOR sistem brevetat pen tru  
porum b boabe, şfiiuleţi, zilnic pa tru  
vagoane, instalabil ta  zece zile, 
convenabil. Inform aţiuni: D. Podl- 
matopulo, Hotel Im perial Bucu
reşti, Isac Elios Brăila, D. Lasoa-
ra/tos C onstanţa.____________ 154—
VÂND haină  astrah an  prim a. Ar
hiereul Calilst 13 (Călăraşi) 11-17. 
___________________________  150
VÂND m anto astrahan , prim a ca
litate, vizibil zilnic. Weiss&lberg,
Sf. Apostoli 10._______________  7
VÂND baie complectă, sufragerie 
modestă, căru ţ pentru  copil. Epu- 
rilor 48. 57

VÂNZ teren  Bateriilor lei 1109 j 
mp., inform aţiuni Bateriilor 18, I 
proprietar.  18 j

CUMPĂRĂM livretele Banca 
Marmoro'Ch plătind nreţul cel 
mai mare. Deschis şi Dumineca, 
Ca'ea Victoriei 1. >tr Buzeşti 5 
(tutungerie) Calea Dudeşti 6 

44

CAUT asociat la C inem atograf pe-VAND imobil construit 1933, , , ,  . „  .r  , -
500.000, venit 70.000. Vasile Gtoeor- ' 5 Î? rie’0„ aP ta l Venit singur.
ghel 35. 3986 i Ziar 29 A. 3965
VÂND teren  900 m. p. cu case i CONFECŢIONEZ ireproşabil r o  
vechi, cartieru l Popa-Tatu. Adre- 1 “  m antouri, b lănuri. Casa Ma

riette. B anu M anta 65. 3925
CONSULTAŢIE lei 50 boli in terne 
femei copii nas-gât-urech i. A nali
ze. Raze. In form aţiun i telefon 
3-59-89. In s titu tu l medical S fân ta  
Vineri 3. ’ 39320

saţi strad a  Dr. Mirinescu 21, 2—5 
p. m. 3994

ÎNCH IRIERI 
Apartam ete şi camere 

goale
5 lei cuvântul

APARTAMENT, luxos, m are, g ră
dină. închiriază, Dumbrava Roşie 
10 106
'»nnTTTnnTTTTiTT t  < CĂCIULI nu trie tte  m aron, recla-APARTAMENT 3—4  camere, con- ^  240 lei reclamă, Depozitul

„Victoria“ Sfinţilor 26. 3945fort modem, 
tramvai 9.

Badea Cârţat S, 
61

n T r.T i' 0  ) CAUT asociat fabrică cărămidă,
L n  J ÍÜ  cariera, nisip. Ziar 66 A. 62sdon pour monsieur. Brezoianu No.
9, et. V ________________________ 9
CAUT apartam en t două, trei ca
mere, bae, bucătărie, conferi a-
propiere pentru. Ziar 34 B._____ 12
CAMERE separate 400—600 lunar 
de închiriat. Canitemir 80, In ten 
d e n t___________________________ 45
CAUT garsonieră goală, bae sepa- 
ra tă , preferabil calorifer, în tre 
Banca N aţională-F inanţe. Scriţi 
d e ta ila t. Agenţia Mercur, Sărin 
d a r _________  128
ÎNCHIRIEZ jum ătate  prăvălie ga
lan ta r m are plin centru K ara- 
gheorghevici. Z iar ga lan tar 71 A.

_____________ 105
ÎNCHIRIEZ loc faţadă pen tru  ghe
re tă  orice comerţ. Bul. Oataăgiu
4L_____________________________ 54
2 CAMERE, baie, bucătărie, apar
tam ent la Şosea, s tr. Arhitect 
Miincu Nc. 8. 16
42.000 etajul 
bae, dependinţe, eventual garaj. 
Aurel Vlaicu 35 A. 3987

ÎNCH IRIERI 
Camere şi aparta
m ente mobilate

5 lei cuvântul
APARTAMENT antic m obilat ce
dează diplomat cauza plecării te, o 
persoană de încredere. S tr. Roma
34, tel. 20265.__________________23
CAMERA m obilată centru  închi
riez domn provincial. Z iar 77 A.

143

CAUT asociat bodegă-restaurant, 
chetaeriţă  cu ra tă  şi bă ia t la  te j
ghea, Victoriei 106.______  72
CORSETTE, oenture, sau ticne, mo- 
dele originale. Ş tefan ia  Gheor-
ghiu, Biserica Amzei 2,________ 55
CAUT asociat cu capital pentru 
invenţie perfectă de televiziune. In  
m aximum trei lun i posibilă p la 
sarea pe p iaţă. G arantez capitalul 
depus. Din câştig jum ăta te . O fer
te serioase ziar sub Televiziume- 
imginer 36 B. 90
COVOARE sum aouri pers: ane,
scoarţă repară  artistic, vânz per
s a n e  indigen ocazie. Telefonaţi 
222/38 Nefian, Dragoş Vodă 6.

CAUT urgent asociat cu brevet 
am ănunţit, şi 30-40.000 lei capital, 
str. L uterană 20. Băcănie. 115
DOAMNELOR! Flanele Cerchez, 

,  Ciorapi de Lână, M ătase. Fildecos,
I, tre i camere, hali, ch ilo ţi, eftin  cum păraţi M agazinul 

— „victoria“ , m u ta t Şelari 17.
4002

DEBIT tu tun  predau, adresaţi B u-
levardul Pasta; No. 2.__________ 145
DOAMNELOR, „TERMOFORUL 
BEX“ încălzeşte (constant) că ru 
ciorul copilului; încălzitul costă 50 
bani pe oră, „BEX“ MIGNON pen
tru  încălzitul manşoanelor. „TER. 
MOFORUL BEX“ este medicul ca
sei contra tu tu ro r răcelilor.

__________________ 3925
ERICA ap ara t de O ndulaţii P e r
m anente fă ră  electricitate, too'.te  
coaforii la dem onstraţia Joi 20.30, 
Jean  Baldovta, Academiei 51. R e
prezentantul D ietrichstein Williy.

3975

RATE 500 lunar com andaţi ha ine  
bărbăteşti dame lingerie bărbă
tească „Solrat" Buzeşti 44, 3891
ŞOŞONI, Galoşi ori ce cantităţi". 
Adresaţi comenzile Brüll, Moşilor
235, Bucureşti.__________________90
TITRAT, energic, cu Înalte re la - 
ţiun i şi protecţie, acceptă afaceri 
serioase, asociaţii, diverse in te r
venţii, garan tând  rezultatul. O fer
te  discrete, ziar 107 Z. 3927

TRATAMENT 
TUL bolilor 
gingii. Plombe, 
extraction!, ns- 
dureros. D an
turi etc. con
ştiincios, a r

tistic. P re ţu ri raiBonahile. Dr. La- 
zarovici. Pictor Grigorescu 2. 3660
UNIC IN  CAPITALA R ate- eftin  
durabil elegant vă ‘m/bracă Croi
to ria  „Ambasador“ Rahovei 88.
_____________________________ 3982
58 LEI L tr. U ntură  de Peşte 80 
L tr. Colonia 90 Urodonad vinde ief
tin  Drogueria „Radeş“ P iaţa  Doc
torul Botescu 10, M atache M ăce- 
laru. U7

PUBLICA ŢIU NI 
Oficiale de licita ţii

10 Iei cuvântul
EFORIA Spitalelor Civile din Bu
cureşti, Bulevardul EUsabeta 5, 
are de înch iria t apartam entul dirt 
strada  Popa Soare 2. Ofertele în
chise se vor depune la Eforie până, 
în  ziua de 15 Decembrie 1933, ora 
11 a. m. 26170, 5 Dec. 1933.

120
PUBLICAŢIUNE. La 19 Decembrie 
1933, orele 11 dim ineaţa, se va ţine  
la Eforia Spitaleor Civile din B u
cureşti, B -dul Elisabeta No. 5, a  
I I -a  licitaţie publică conform dis- 
poziţiunilor art. 88-111 din Legea 
Com ptabilităţii şi Regulam entul O. 
C. L. pen tru  vânzarea diferitelor 
esenţe de parfum url aflate în De
pozitul de Medicamente al Eforiei. 
Orice inform aţiuni se pot lua la  
Eforie, D irecţia Spitalelor şi la  De
pozitul de M edicamente din spita
lul Colentina in zilele şi orele de 
lucru. 26167 5 Dec. 1933. U9

C Ă SĂ TO R II
5 lei cuvântul

TANARA frum oasă doreşte cunoş
tin ţă  domn s itu a t serios, soop că
sătorie. Z iar 60 A. 68

CORESPONDENŢE
CORNEL NEAGOE, prim it pachet 
Paris. D entist Joanid. Sfinţilor 28.

SâmbătăE. P. aştept 
chioşc idem.
MAMA r TN o. 5. Prim it s< 
Fost înm orm ântare apro: 
tine. Poţi scrie încăodiati 
mea, fă ră  grijă. Dor.
M. A şteaptă-m ă Vineri P  
feg. In  caz de nu viu îţ 
Duminică prin  ea. M G.
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