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Dala fe s tiv u l e tn ic
la demonstrativul comunist

Negreşit, nu vom imita pe con 
fraţii noştri dela „Patria“ procla
mând că „guvernul a trădat irite' 
resele Naţiunii“ pentrucă „în plină 
efervescentă revizionistă, sărbătoa 
rea Unirii Ardealului a fost dată 
uitării“. Dar cu o mai calmă şi mai 
mustrătoare mâhnire vom sublima 
şi noi aci gestul de deplorabilă in 
diferenţă cu care a fost aruncată 
peste umăr această augustă zi co
memorativă, înecată sub tocătura 
manifestelor electorale şi sub bor
hotul invectivelor politicianiste 
Este trist, — da, — că Ziua Unirii 
Ardealului a fost eclipsată de mes 
chinele gâlcevi ale prisăcarilor de 
.voturi, tocmai într’un moment în 
care dovada perenităţii acestei fu
ziuni româneşti trebuia sub privi 
rile străinătăţii ilustrată tocmai prin 
ostentativa eloquenţă a comemo
rării- Mai dureros însă decât aceas
tă carenţă accidentală în domeniul 
propagandei noastre generale, este 
amănuntul că sufletul etnic a fost 
din pricina iarmarocului electoral 
frustrat de o esenţială liturghie a 
»ritualului nostru de însufleţire ro
mânească- Astfel privat de un do
minant aoord, pe stridentul porta
tiv al cotidianului social, Neamul 
acesta riscă să-şi uite şi să-şi ne
socotească mâine cadenţele de ira- 
tetaă. comuniune în evocarea cli
pelor trecute de exaltare naţională: 
lipsit de alimentul ciclic al come
morărilor pacificatoare, norodul cel 
mai amintitor îşi pierde cu vremea 
necesarul antreaament al marilor 
unanimităţi afective, obişnuindu-se 
insensibil să asiste bleg şi flegmatic 
la’ cele mai maiestuoase clipe de 
Slăvire a datinilor.

Î*e'soclul ei de plută, societatea 
noastră naţională, „oligarhică şi 
burgheză“, are • totuşi' mai mult de 
cât oricând nevoie astăzi să-şi că
lească lăncile defensive in văpaia 
animatoare a enţuziasmelor de ieri: 
numai cu căşarii caşcavalului elec 
toial sau cu strategii păstăilor de 
candidaţi nu se poate conserva te
zaurul de simţiri şi de aspiraţiuni 
ursite să facă dintr’o gloată amorfă 
un Neain conştient. Sufletul unui 
astfel de Neam, — astăzi mai mult 
decât odinioară, — are nevoie de 
un colegiu însărcinat cu prezerva
rea acestui intact patrimoniu de 
sensibilitate şi de năzuinţă. Este a- 
devărat că, pentru această ilustră 
funcţiune simbolică, există mstitu- 
tiunea deslegată de efemer a Mo
narhiei: cea mai genială Domnie 
este insă incapabilă să-şi exercite 
cu plenitutine această supremă ple- 
nipotenţă, atâta vreme cât un spi
rit public bine încadrat de discipli
ne morale nu vine să asiste pe 
liege in misiunea Lui de arac al 
Sufletului obştesc.

Ar fi astăzi utilă, — este astăzi 
Chiar indispensabilă această che
mare a unor energii spirituale pe 
Cari nimeni nu le-a mal strigat de 
mult la apel: pentrucă în nici un alt 
amurg de leat nu a svâcnit cu mai 
ameninţătoare tentacule în ţara 
noastră sinistra fantomă a anarhiei 
revoluţionare. Ştim, ştim, — met- 
fermchU de buzunar zâmbesc ori- 
decâteori li se proorocesc aseme
nea prăpăstii sub muselinele viito
rului incert

Dar Internaţionala moscovită, — 
iată, — dă astăzi noui instrucţiuni 
tactice secţiunilor sa'« de militanţi 
din Asfinţit şi din Europa centrală, 
recomandând prozeliţilor suspenda
rea temporară a oricărei propagan
de patente, şi substituirea ei prin 
uneltirile de subminare latentă. 
„Tehnica loviturii de S ta t" , — atât 
de sculptural reliefată de Curzio 
'Malaparte in vremea când el nu 
poposise încă pentru meditaţiune în
Lipare, — intră astfel de-acura în 
practică: „trebue să se creeze ca
drele de revoluţionari profesionişti 
pentru acţiunea subversivă-., cum 
au lucrat comuniştii de altădată în 
Rusia ţarista... fiindcă suntem în 
ajunul unui nou val al războaielor 
şi revoluţiilor“.

Pentru a se cocoţa pe crusta aces
tui impetuos val revoluţionar, — 
în porţiunea rezervată României, — 
iată-1 pe „domnul", ocnaş M. Gh. 
Bujor „consimţind să candideze pe  
listele m h a r is te ", şi dovedind obş- 
tei comuniste că şi-a regăsit întreg 
aplombul ofensiv după scurtele luni 
trăite .în saramura Doftanei. Pen
tru ce îşftofeşte oare inutil bran- 
turile „domnul" bandit M. Gh. Bu 
jor, — când se ştie ineîigibii şi la 
Ilfov şi la Covurlui, vrem să'spu 
nem în judeţele unei ţări in care 

jkţfiturilg sale. .civile, si politice au*_

fost prin osânda infamantă a reclu
ziunii anulate? ••• *

Selectul martir şi puşcăriaş a 
consimţit să destăinuiască publicu
lui autohton importantele sale pre
meditări doctrinale; prin gura unui 
secretar general al partidului socia
list unitar, am aflat astfel pieziş 
dela aghiotantură că ,/lom m á“ M. 
Gh. Bujor nu înfruntă scrutinul e- 
lectoral cu banalul scop de a pă
trunde în parlament, — ci doar ca 
un mijloc de a propaga ideea şi 
programul socialist.

Fireşte, — dacă se prinde jocul 
cu candidatura, se va râde mai cu 
poftă, adică va fi cu atât mai bine. 
Principial, însă, candidatura Bujo
rului roşu rămâne strict dem on
strativă. Pentrucă, — astfel cum 
mai accentuam aci, — prin vina ce
lor cari nu l-au lăsat să moară sub 
stalagtitele de sare, odată cu liber
tatea  mucenicul moscovit a do
bândit şi prestigiul şi autoritatea.

In timp ce festivu l national este 
deci prin vina politicianilor esca
motat, în România naţionalistă, — 
dem onstrativul revoluţionar func
ţionează cu o impecabilă punctua
litate. Intre aceşti doi poli de ine
gal magnetism, spre care credeţi 
că va prefera să tragă amorfa 
pulbere de voturi ale muncitorimii 
narcotizate?

Ion Dim itrescu

Iar chestiunea 
votului femeilor?

In congresul femeilor tom&ne,,dele 
Braşov, doamna Alexandrina Canta- 
cuzino, cunoscuta doamnă mare, a ri
dicat din nou glasul său temut, in fa
voarea votului universal pentru fe 
mei. „Ar trebui ca naţia s i osândească 
pe femeile indiferente şi inconştiente 
care înţeleg s i profite de bunurile 
ţării, f i r i  a participa la ocrotirea ei”. 
Doamna Alexandrina Cantacuzino e 
o femee deşteaptă. A fásat toată via
ţa politici. Ştie cit e de ucigătoare 
pentru suflet această activitate. Ştie 
că popoarelor nu le place s i  fie  bine 
guvernate, şi c i un regim de afaceri 
veroase este sub multe raporturi mai 
norocos decât unul cu crucea şi cu 
sabia in mâni.

Ia  această lume de vertiginoasă ne- 
bunie democratică au rămas deoparte 
şi câteva fiinţe de treabă şi !n toată 
firea: femeile. Treaba lor este s i fie  
femei, s i facă, dacă se poate, copii 
frumoşi, s i  se instruiască, fiindcă 
din ce in ce mai mult cultura îşi al
lege atleţii aproape exclusiv printre 
femei. Dreptul de vot, un drept care 
este o datorie, un drept care e cu a- 
tâta lesniciune furat, şi care se confe
r i de bunivoe numai morţilor — vo
tanţi — această calamitate de drept 
nu a ispitit pe femei. Pentrucă le-a 
găsit cuminţi, şi cu o suverană dispre
ţuire pentru spiritul de turmă $i de 
cocardă al partidelor politice.

Dintr’odată se iveşte insă doamna 
Cantacuzino, ale cărei opinii respec
tabile, strici echilibrul sufletesc al 
consorelor sale. In locul unei fiinţe 
sensibile, frumoase, harnice, doamna 
Cantacuzino ar preferi un Caţavencu 
cu fustă? In locul unei femei in atât 
de splendidă corespondentă cu dure
rea şi cu moartea (prin chiar funcţiu. 
mie ei fiziologice), ar dori un agent 
electoral în plus?

Nu ne facem iluzii asupra răsune
tului acestui glas atât de „cu faţa la 
public” şi atât de princiar. D-na Can
tacuzino e un incontestabil mădular 
domnesc şi ar putea vorbi despre alte 
lucruri tot atât de interesante, poate 
chiar mai mult. Ar putea scrie o car
te. ca s i cunoască plăcerile vieţii aus. 
tere şi fără aplauze, comorile cele ne- 
violate ale liniştei in sine. Din aurul 
amintirilor s'au turnat uneori opere 
mai de preţ decât demagogica dis
cursuri feministe. O femeie rămâne 
un mic suveran al familiei. Republi
cani zarea familiei ar însemna o deca
pitare a acestei naţii, care oricât s'ar 
conduce de greşit, îşi regăseşte neîn
cetat rezervorul energiilor şi idealu
rilor ei, la vatră.

Dar democraţia aceasta falsă şi no
civă, e o meteahnă molipsitoare care 
inversează roluri şi răstoarnă rapor
turi . Sufragetele plictisite luptă pen 
tru votul femeilor, iar agentele elec
torale iară cultură devin culturagi- 
oaice. Când auzi o principesă vorbind 
astfel, te cuprinde o mâhnire.„ Devii 
democraţi...

Bomulus Dianu

— Vă uitaţi la program ele partidelor, hai? Credeţi că pe program m erge  
în a legeri, hai?

uliu Maniu la lucru
Am socotit pe d.' Ion Mihalache 

drept cel mai fidel Interpret al 
d-lul Iul iu Maniu şi nu a trecut 
multă vreme până ce roiurile s’au 
precizat. Cu aere de smerită în
chinare, d. luliu Maniu vorbeşte 
de „dulcele nostru prezident”, so 
cotind in acelaş timp necesar să-şi 
afirme o cât mai activă prezenţă.

Aparent, proclamarea de preşe
dinte a d-lul ion Mihalache nu a 
însemnat altceva decât o afirmare 
a unei voinţi unitare a partidului, 
prin netezirea tuturor motivelor de 
vrajbă. Element de împăciuire, ro
lul dlui Ion Mihalache se înfăţişa 
pUn de făgăduiaiă pentru unitatea 
partidului. D. luliu Maniu a régi
sét cu o desăvârşită artă aparen
ţele unei complecte dezinteresări, 
unei îndepărtări de tot buetui vie
ţii politice. Se voia socotit ca un 
retranşat in contemplaţia sbuciu- 
mul ui van al politicii, ca străin de 
orice pasiune ce l-ar putea împinge 
din nou în vâltoare. Si fără nici o 
îndoială, d. luliu Maniu a fost cre
zut, iar şefia d-Iui Ion Mihalache 
pecetluia această încredere.

Dar abia înscăunat „şef” al par
tidului, d. Ion Mihalache a şi fost 
utilizat in sensul acţiunii d lui Iu- 
llu Maniu. Când a venit în faţa ju
decăţii partidului manifestul svâr- 
Ut ca o provocare, manifestul d-lui 
Zaharia Boilă, cele; mai aspre cu 
vinte, calificativele cele mai grele 
au fost acele rostite de d. Ion Ml- 
balache, Cu o onestă şi sinceră 
Indignare, d. Ion Mihalache a ca
racterizat manifestul „un lucru 
scârbos ca formă, inelegant ca 
fond, perfid ca intenţii” şl cu o le
gitimă vehemenţă a cerut isgonl 
rea celor ce s’au făcut vinovaţi de 
o aşa de gravă ispravă. Şi aşa s’au 
pomenit eliminaţi din partid d-nii 
Zaharia Boifă, Leucuţia şl Iile La 
zăr, adică patrula d-Iui luliu Ma 
niu.

Nu a fost nici un gest de protest 
din partea d-lui luliu Maniu, nu s*a 
articulat măcar o silabă de împo 
trivire, ceva mai mult patrula pro
vocatorului manifest a dovedit o

foarte ciudată resemnare. Dar d. 
luliu Maniu nu uită şi mai ales 
memoria sa are o uimitoare pros
peţime a tuturor neplăcerilor su
ferite. Tăcerea d-lui luliu Maniu 
are masivitatea unei ameninţări.

Abia instalat iu scaunul şefiei, d. 
Ion Mihalache a fost obligat să 
dea o primă satisfacţie d-lui luliu 
Maniu anulând eliminarea celor 
trei ai manifestului „scârbos ca 
formă, inelegant ca fond, perfid ca 
intenţii”. Pe cât de fidelă e memo
ria d-Iui luliu Maniu, pe atât de 
infidelă este aceea a d-lui Ion Mi
halache.

Prima acţiune, reprimirea patru- 
Iei manifestului „perfid ca intenţii”, 
odată Isbutltă, d. luliu Maniu s’a 
gândit şi pe bună dreptate la sanc
ţionarea credincioşilor d-lul Al. 
Vaida, credincioşilor bunului său 
„frate Alexandru". O eliminare ar 
fi apărut ca o provocare, ar Ö bru
talizat simţul de dreptate al par
tidului, ar fi determinat reacţiuni, 
ori d. luliu Maniu este pentru re
gimul cloroformizărilor, pentru o- 
peraţie prefaţată de o anestizierea 
sensibilităţii. Şi deodată s’au po
menit capete de listă la Someş -  
unde activează părintele Man, la 
Sibiu unde este d. V. V. TUlea, la 
Cluj tinde luptă d. Haţicgan— alte 
elemente ce candidează cu obliga
ţia precisă de a nu opta pentru 
secunzi. O acţiune de a împiedica 
pe cel căzuţi în raza ostracizării 
d-lui luliu Maniu, de a Intra In Par
lament,

In aparenţă nimic mal firesc ca 
d. Mihal Popovici să fie la Someş 
primul pe listă şi părintele Man al 
doilea; în fond o eliminare în 
rate, o operaţie prefaţată de o pu 
ternică anestezie. D. Ion Mihala
che se ţine de angajament: „as 
cultă şi urmează sfaturile înţelepte 
ale omului de experienţă, de tact, 
de cumpănire d. luliu Maniu”. Şl 
nu i om care să-şi uite cuvântul 
dat. d. Ion Mihalache, de aceia 
secuudeazâ experienţa d-lui luliu 
Maniu şl parafează hotărârile luate

tn ceiace priveşte o cât mai po
trivită aşezare a partidului.

Fireşte, ar fi absurd să ne soco
tim îndreptăţiţi a judeca măsurile 
de gospodărie internă ale unul 
partid; dreptul nostru se rezumă 
in a descifra sensul unor schimbări 
in structura unul partid, fără să 
opunem nici un fel de apreciere. 
Ce politică a urmat d. Al. Vaida 
Voevod de a provocat nu numai 
supărarea dlui luliu Maniu, dar o 
aşa de teribilă înverşunare împo
triva celor ce l-au secundat pe 
„fratele” Alexandru ?

După câte ştim d. luliu Maniu a 
preconizat o politică de agresivi 
täte faţă de Rege, a cărui inde
pendenţă de judecată, a cărui ro 
bustă voinţă contrastau puternic 
cu aşa de confortabilele metode 
ale Regenţii, forma cea mai ideală 
cu care se deprinsese d. luliu Ma
niu. Cum n’a isbutit să angajeze 
partidul într’o asemenea acţiune, 
d. luliu Maniu vremelnic s’a re 
semnat şi a executat o retragere 
tactică în sihăstria de Ia Bădăcin. 
Îşi dădea prea bine seama că par
tidul nu-! va urma în retragerea 
dela guvern propusă şi că seduc
ţiile puterii depăşesc influenţa pe 
care o putea exercita. De aici a- 
cea temporară espectativă, de aici 
acceptarea unul rol pasiv.

Brusca schimbare de guvern !1 
scoate pe d. luliu Maniu din bâr
log, li dă această trepidaţie, îl ac
celerează mişcările ; exploatează 
momentul tactic al unei definitive 
angajări a partidului într’o politică 
ce a fost anunţată prin manifestul 
cu ,,jntenţii perfide” cum l-a cali
ficat d. Ion Mihalache.

Pentru a nu avea mâine defec
ţiuni, înlătură astăzi pe credincio
şii prieteni ai „fratelui Alexandru”, 
asigură o impecabilă unitate parti
dului.

Şl tn viitor linia de mişcare a 
politicei d-Iui luliu Maniu se va 
desfăşura intr’o geometrică pre
cizie. Regisoratul d lui luliu Maniu 
a început.

Patnfil Şeicaru

Enigma fascismului englez
Anglia e desigur tara cea mai 

enigmatică în ce priveşte şansa 
fascismului. Schimbarea bruscă de 
rută, — ia instalarea actualului 
cabinet naţional, dovedea că ţara 
e destul de cultivată politiceşte 
spre arşi îndrepta politica spre 
dreapta fără greutate, numai prin 
jocul forţelor parlamentare. Ace
laş lucru se poate întâmpla dealtfel 
şi în Franţa unde mâine poate să 
urce la cârmă, din sânul Came
relor, un guvern naţionalist, care 
să activeze, în politica internă şi 
externă, în sensul vederilor de 
dreapta. Conservatorii englezi sunt 
o grupare vastă si populară şi 
slăbiciunea lor pentru tot ce poate 
folosi prestigiului, ordinei, intere
selor burgheze şi credinţelor im
periului britanic este prea cunos
cută. Partidul conservator însă se 
foloseşte în sensul acestor lucruri, 
de tot ce a câştigat parlamen
tarismul şi constituţionalismul in 
materie de libertăţi cetăţeneşti. 
Este un partid „liberai“ ca oricare 
alt partid tolerat de un regim po
litic pătruns atât de adânc în sân
gele englezilor. Intre conservatorii 
englezi şi fasciştii care se vor or
ganiza, distanta este mare. Orien
tarea opiniei publice spre conser
vatori, dovedită în ultimele ale
geri, nu depune aşa de mult în fa
voarea desvoltării unei British 
Union of Fascists“ aşa cum o vi
sează Sir Mosley, şeful ei. Acea
stă orientare poate fi din contră, 
o formă de deviere a impondera
bilelor sociale care puteau fi cap
tate de fascism, la baza cărora 
rămân pe loc, drojdiile pro
blemelor nesoluţjonte ale masei 
populare, pe care le cultivă pro
gramele de stânga ale laburiştilor 
şi comunismului. Pe dealtă parte 
conservatorii englezi exprimă o 
politică capitalistă dată, o politică 
tradiţionalistă nu numai într’un 
sens naţional, poate mai puţin iu 
acest sens, cât mai ales într’un 
sens de clasă.

Cum putem face pronosticuri 
dar, asupra şanselor fascismului 
iu Anglia, dacă în atmosfera poli
tică parlamentară a ţării conti
guitatea cu conservatorismul nune 
dovedeşte nimic.

Trebue să vedem mai întâi de 
toate, întrucât Sir George Mosley 
şi partizanii săi au încă mentalita
tea tipică a Englezului în ce pri
veşte respectul juridic al persoa
nei, sfinţenia libertăţilor persoanei, 
drepturile ‘ publice „revoluţionare" 
etc.; spre a înţelege apoi până a i
de pot modifica această mentalita
te în conştiinţa în general a Engle
zului. In acest punct stă enigma 
şanselor fascismului în Anglia. Is
toria Angliei este desigur şi o 
istorie autoritară, în care lovitu
rile de mână forte au fost bine 
apreciate de popor ţ dar e o isto
rie, in ultimele ei veacuri, a unui 
popor individualist Cum va putea 
face saltul în trecut Sir Mosley, 
peste complexitatea descurajatoare 
a imperiului economic şi social de 
astăzi al Englezilor, fondat pe un 
regim politic ale cărui principii 
s’au risipit, îmbolnăvind-o, în toată 
Europa.

întrucât vor fi capabili de acest 
fe'i de schimbare 'a fată cei un 
milion de membri ai „Uniuni» bri
tanice a fasciştilor“ d& care vor
beşte „Sunday Dispacb“?

Fasciştii englezi se pot găsi 
aproape de tot, prlntr’o turnură 
miraculoasă a evenimentelor, de

„T rade-Union-urile“ muncitoreşti,
în care trăeşte un impuls spre or
ganizare şi unitate, (demonstrat 
de grevele faimoase ale acestor 
sindicate) ce e în spiritul fascis
mului. A doua întrebare care se 
pune, privind viitorul fascismului 
englez se referă la capacitatea lui 
de a disloca partidul iaburist, de 
a da o nouă figură politică „Trade- 
Union“-urilor.

Ion Necula

Mistificări universitare
La ministerul Instrucţiunii s'a dis

cutat chestiunea scăderii taxelor uni
versitare. Mai întâi, orice hotărâre 
s’ar lua, este prea târzie. Universita
tea s’a deschis, cursurile au început 
taxele s’au încasat. Budgetul Univer 
sităţilor, şi cu deosebire budgetul per. 
sonal şi domestic al profesorilor, estt 
în funcţie de aceste taxe. Taxele de 
frecvenţă, odată încasate nu se voi 
mai restitui. Rămân cele de exame
ne, şi, pentrucă acestea, in cele mai 
mari procente trec direct în buzuna
rul profesorilor, ministerul speri s i  
le aplice o ventuză care s i  le sânge
reze puţin aviditatea. Căci aşa st 
pune problema. Ministerul(\) inter
vine pe lângă Universitate ca taxe
le să fie diminuate, pe câtă vreme, 
profesorii sunt acei care ar trebui ca 
prin bună înţelegere cu studenţii să 
renunţe la o parte din veniturile în
casate pe această cale. Or, aceasta ac 
se va întâmpla, şi atunci, ministerul 
se vede nevoit s i  impieteze asupri 
autonomiei universităţii. Iată ultimw 
aspect al problemei, şi, cel mai grav.

Universitatea, după cum se ştie, se 
bucură, printr’un anacronic mit al in
telectualităţii, de un privilegiu ca- 
re-i consacră autonomia. Aceasta în
seamnă că, profesorii pot preda stu
denţilor lecţii de socialism venind în 
conflict cu structura statului bur
ghez; ei pot lipsi dela cursuri, pe 
care, le dau în grija asistenţilor şi a 
conferenţiarilor respectivi; că, pe de 
altă parte, consiliul universitar are 
latitudinea s i  majoreze taxele după 
bunul plac. Când insă universitatea 
merge prost, ministerul este de vini, 
şi statul, care până atunci nu a avut 
nimic comun cu această instituţie au
tonomă trebue să plătească din bud
getul lui luxul şi risipa acestei curte
zane cocoloşite de toată lumea. Când 
studenţii fac greve şi se revoltă îm
potriva taxelor prea mari, atunci, pro
fesorii închid universitatea, se duc la 
băl şi lasă în sarcina ministerului re
zolvarea acestei neînţelegeri. Toate 
acestea lucruri nu sunt inventate d* 
noi şi nici presupuse. Ele s’au petre
cut aidoma şi se vor mai petrece a- 
tâta timp cât acest cerc viţios dintre 
Universitate şi minister nu va f i  în
trerupt.

Iată prin urmate, că discuţia dela 
Ministerul Instrucţiunei este sau inu
tilă, pentrucă nu poate rezolva pro
blema taxelor, sau, dacă vrea cu tot 
dinadinsul să o rezolve, atunci, este 
o tangentă la autonomia Universită
ţii. Pe noi, acest aspect ne interesea
ză. Va cădea consiliul universitar dt 
acord asupra reducerii taxelor? Daci 
nu. atunci ministerul va fi nevoit si 
ştirbească autonomia umversităţii, 
impunând prin lege reducerea taxe 
lor. Studenţii nu pot fi purtaţi del* 
Ana la Caiafa şi veşnic amăgiţi pe 
chestiunea taxelor universitare. Şi 
ministerul şi Universitatea, se pot 
compromite în mod ruşinos.

Necolae Roşu

romea literara
d e  ORAGOŞ VRANCEANU

Toilor Arghezi. Tablete din Tara de Kuty
£d. naftonala* Ciornei

Tratatul ironic si satiric al d-lui din cultura ochiului poetic ? Sa-
Tudor Arghezi în titu lat ,.Tablete
din Ţara de Kuty" are un obiectiv 
dintre cele mai interesante pentru 
un poet: moravurile şi tipurile ac
tualităţii

E interesant ca pe unde a trecut 
revuistul, să vie poetul să facă iro
nie şi satiră. Aristofan era un paet 
c a d .Tudor Arghezi: iubea însă mas
ca violentă de bâlciu, pe faţa per
sonagiilor lui. D. Tudor-Arghezi gâ- 
sindu-se in posesia unui fel de a 
scrie fin şi aristocratic, nu  poate 
tinde la aşa ceva. Ei face satiră 
cum a r face teologie; o satira a 
dică de exegeza, de concepte noui, 
de vorbe aduse prin surprindere, 
sau analizate dincolo de uzul zilei. 
Teologia scrisului driui-Arghezi lasă 
in urma el, ca pe senzaţia ireducti
bilă a  credinţei, un comic brusc. 
Nu ştii când şi din ce vine?-Naşte 
din poziţia în  care stă  la masă cana 
scrie, â. Tudor Arghezi? Naşte

tira  lui Aristofan trezită de demo
craţia ateniană, şi » t i r a  poetului 
Arghezi se înrudesc în  acea scru
tare drăcoasă a actualităţii şi in  
spontaneitatea ei organică. Instru
mentul d-lui Tudor Arghezi, de 
traducere observaţiei, e însă aşa 
de civilizat, că întrebarea oe se 
pune în faţa tabletelor sale, dacă 
această civilizaţie nu atinge pute
rea de a dura a artei, te îngrijo
rează Cine nu se teme ca nu cumva 
d. Tiidor Arghezi, fecundul, să nu 
se perimeze ?

Poetul se teme. Un mijloc de a 
nu-şi consuma mijloacele de obser
vaţie, al d-lui Tudor Arghezi, este 
însemnificativul. Jum ătate, să zi
cem, din volumul „Tablete din Ţara

culos.
Poetul e cu ziarele şi dincolo de 

ziare; e cu cafeneaua şi dincolo de 
ea; e cu poporul şi mai artist ca 
e l ; e cu istoria şi are întorsături 
de cronicar înţelept; e şi cu ma
halaua. In această biciuire savantă 
a  actualităţii e mult spirit. Şarja 
humoristică a d-lui Tudor Arghezi 
se deosebeşte de pamfletul lui. 
Erudiţia de care vorbesc îi dă o ca
litate particulară, Ea nu usucă pe 
unde trece, nu predică nimic, uşu
rează numai spiritul de imaginea 
apăsătoare a ridicolului pe care-1 
observă în  jur. Dă un fel de pace 
sufletească, ca o filozofie fatalistă. 
Jocurile poetuiui pe spinarea mo
dernităţii, a ,.ţării de Kuty”, a feno
menelor ei sociale, nasc o înţelep
ciune ghiduşă, proprie d-lul Tudor 
Arghezi, acest înţelept antic, figură 
populară şi pitorească, neapreciată 
cum trebue şi pe scara ce o merită.

,.Tablete din Ţara de Kuty” e o 
carte care ne onorează epoca, un 
tra ta t pentru uzul Românului, om 
repede deştept, care preferă să se 
desintoxice de vulgaritate şi super
ficialitate prin ironie. Cartea d-lul

de Kuty” este insenuüficaüv; restul Ţudor Arghezi nu este pedagogică.
— poetul ştie să se păstreze pentru 
clipele contactului său de afinitate 
_ e poezie şi humor, D. Tudor Ar-
gheri iaoe saltul din anost in mira. [ceşti însă. o concesiune sufletească

e. sceptică; sceptic este şi d. Cezar 
Petrescu un romancier al moravu
rilor din .Ţara de Kuty”; in el gâ-

o generozitate didactică. Poetul 
Tudor Arghezi se dezinteresează 
in fond de noi toţi, ţmându-ne la 
înălţimea comicului pur. A eşlt din 
epoca de acţiune politică, caustică 
şi brutală in acelaş timP, a pamfle
telor, de pe vremuri, şi din epoca 
de partipriuri. A devenit scriitor 
reprezentativ al unui criticism care 
nu poate lua decât o Înfăţişare ar
tistică; căci totul e de reformat as
tăzi, şi numai ,,forxr.a’’ autonomă 
curăţă spiritul de miazmcle înăbu
şitoare ale vulgarităţii generale O 
acţiune prin fond şi etică e grea 
peste măsură, şi cine ştie ce sgu- 
duire socială crede lumea poate 
trezi doar, această acţiune Citato, 
rul e curios insă să ştie ceva dm 
,Ţ ara  de Kuty>’? Istoria hierogli
fică a d-lui Tudor Arghezi e plină 
de comentarii care destăinuesc fe
meile. politica, savanţii şi copiii 
,,kuţi”. Broderiile ,,naţionale” aie 
fantezistului sunt bune pentru un 
tra ta t de moravuri înscris la Aca
demie. Dincolo de ele aveam însă pe 
d. Tudor Arghezi: Kuţii „pretindeau 
că femeia nu era o fiinţă ci un com
pliment direct şi indirect. în tâ i că 
ar fi o m arfă umedă fa ţă  de un ad. 
versar u sca t. Umezeala secotindu-se 
ca producătoare de mucegai, de 
râncezealâ, de râme şi fiind o mo
dalitate de puroi. Al doilea, pentru

că adamic ea stă. Al treilea pentrt 
că e nevoită să se pue jos in tru s  
act, pe care bărbatul 11 săvârşeşte 
sculat In picioare, intre două ză
brele, femeea fiind obligată să se 
stropească şi să facă noroi... Al şa
selea că femeia nu se sperie de alt* 
lucruri dar se îngrozeşte de şoareci; 
ceeace arată dezechilibru. Al optulea, 
că îşi poate părăsi copiii, fugind cu 
un am ant, care cântă din armoni
că’’. (p. 49. Femeea Kuty), ,,Văzuşî 
că Statul nu-i de nasul tău? Alta e 
gospodăria ta  şi alta e gospodăria 
cea mare. Nici să nu te gândeşti 
a-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe 
oala. Oala aceia este pentru nasuri 
subţiri şi nâzuroase; trebue să ai 
in neamul tău grecotei Trebue să-ţi 
fi subţiat peretele dintre nări. O 
să-ţi povestesc ce-ţi lipseşte ţie cu 
de amănuntul ca să işei dela vite 
şi să intri în politică şi în istorie 
_ şi ai să veri că am avut drep
tate. Dacă vrei să te gândeşti să-ţi 
bagi copiii în această fericire, el 
trebue să se dea de mici şi, uitând 
cu încetul tot ce ştiai tu, ca' un do
bitoc, din apucate, să înveţe deprin
derile şi ştiinţele în tr’adins întoc
mite pentru oamenii mari.

Acum pot să-ţi spun drept, se în
tâmplă că şi arhivele şi istoria şl

(Continuare în pag« U«a)j
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Cel mai a s o r t a i  

Cel m a i  b o g a t  $ î  

Cel m a î  î n f i a ţ i i  v a r i a t
cu Accesorii. M ateriale. Seu e  fi p ie se  d iv erse  

pentru m aşini.e d-voastre  
Numai fia

[OAK & mOLDGVEAKU
c a i e a  V i c t o r i e i  1 0 5

Casă tie încredere. Fondată In anul 1912
le ie tcm  âJok©

r  -r n-r n il I mimr rTTinifiiirt^ ‘•înrtu 'fitiiH inff
ÎNCĂLZIREA PUCUTA

şi economică numai cu sobe
l i *  cu încălzire» 

continuă de aer„ZEPHIR1
1  C I  ks> (CIK!M încălzeşte ^  4 L

^  ® cam eră norm ală Ä  ™

D ez. Szántó &  Fiu Fabrica  
de ru.'curi şi sobe O radea.

Prospecte gratuite.
Depozit: RBSDMÍH, Bu-mrsşti, CAmpineann 9 

Centrala Technică, Smârdan :8

Scoate limba!

Tc doare ceva? Simţi ceva? gro
zav mai miroşi a ţuica, usturoi şi 
mititei,-ai cam chefuit, prietene. Ai 
nevoe de-o curăţămc neică. Sa iei un 
TYP deseară şi daca capul te mai 
doare vei lua o TESTA. Asculta: pe 
criza asta mai laşa chefurile, Ş'a- 
cum,-inchide gura,-ne mai pomenit 
parfum.—

Clopotul Patriarhiei 
va hate de Crâc nii

D- M- Berceanu. ajutor de primat»
a dispus să se instaleze imediat uria
şul clopot al Patriarhiei pentru ca 
sărbătorile Crăciunului să Ue anun
ţate prin dangătul acestui tradRiouai 
clopot-

Fal »ana de săpun

s i s c i M i  iui B â w a d »

CRONICA JUDICIARA
GEBER 1 DE STRĂMU

TARE ADMISE
Administratorul locotenent Ion 

fPanovici, fost în Serviciul Manu 
tanţei fă lticen i, fiind trimis iu 
cerce-area penală a orgatw or de 
Instrucţie miU.ara de’a corp. 4 ai 
mată, sub acuzarea de a fi avui 
lipsă In m am puarea tainei, a ce
rut ina'-tei Curţi de Casaţie S. 11. 
străm utarea instrucţiei şi eventuu' 
s  judecării cauzei sale, pc motiv 
că verificările tăcute gestiune 
sunt legato de imerese materiale, 
întrucât anchetatorii i-au luat su!> 
presiune cambii m va'oare ú- 
5Ü0.0U0 lei, din cari parte au şi fost 
plătite, iar pe de altă parte in
strucţia se tace în mod vădii os
tentativ datorită faptu'ui că acu
zatul a declarat instrucţiei că lip
sa  făinei provine din aceia că ani 
de zile a  servit zilnic câte 30—3o 
franzele, in mod gra.uit, şeti'or săi 
Ierarhici in cap cu d. general Ne 
culcea, fost comandant al li.v'ziei 
a  7-a, pendinte de eorpu'. 4 de ar 
m ată unde a prezidat in dese rar» 
duri Consiliul de război şi a vămi 
prin aceasta posibilitatea de a  iu- 
fiuenta pe judecător!.

înalta Curte a primit cererea *• 
«  s rá m u ta t instrucţia 'a  corp. li 
de armată.

Aceiaş Curte a admis stră
m utarea instrucţiei pornită ir, cm. 
tra  lui Ştefan Dinulescu, iost prin* 
grefier la trib. Hotin, învinuit de 
»als, — de’a  tribunalul Motin iu 
trib. Dorohoi, pe aceiaş motiv de 
suspiciune legitimă.

— A mai fost admisă străm uta
rea soncitată de Samuil Ada 
Scjieufer, colaborator la Czerru.- 
w itzer Blat„ acuzat de ca.onti.ie 
la adresa Po'iiţei din Tîghiua. deia 
Curtea cu juraţi Tighina ia Lăous 
na.

— Gheorghe Leuştear. din Vait? 
Dornei, acuzat de a fi scos ochiul 
agentului de po'îţie Ion Mureşanu 
a obţinut străm utarea judecării de 
la Curtea cu Juraţi din Câmpulung 
ta Suceava.

ACUZAT DE DARE DE 
FOC

Cam era de punere sub acuzare 
a  trimis eri in judecata Curţii cu 
Juri de Ilfov pe Zaniar (iiovani

din com. Griviţa str. Oituz No. 26 
— pentru punere de foc. Numitul 
căsătorit cu femeia Leopista» plea 
că la un moment dat de acasă 
părăsindu-şi casa, soţia şi trei 
copii. După o scurtă vreme se re
întoarce dar nu mal este primit 
de către soţia iul. Împotriva ins;s 
tentelor sa'e de a locui chiar in 
pod. Ca să se răzbune Zaniar Gio- 
vani dă foc casei, fa p ta  sa a fost 
încadrată în art. 357 au 1, comb. 
ari. 14 deoarece a trecut peste 66 
ani ca vârstă, urmând a face ast
fel in 'oc de muncă silnică, reclu
ziune. Camera a hotărât deasc 
menea şi punerea sa in libertate,

DIVERSE
D-l consilier Enescu tituJ-8iut 

cab. ill instrucţie a emis err Miau
dat de ares are împotriva is» 
ühcorghe Gh. V. Barbu, din co
muna Dăreştl Ilfov, pentru 'ovi- 
turi cauzatoare de moarte. In 
•/lua d f -7 Noembrle numitul a a- 
pilcat cu premeditare, mal muite 
luv-Uur de clema;- . mini VL- 
hai !. D. Ciunsru dir. -.vrm-
nă, acesta d!n urmă, după câteva 
ceasuri de chinuri a încetat din 
viată. Mobi'u'. acestei crime s# 
pare ca c o răzbunare, ciuoa-ece 
câteva zile mai înainte au avut 
-oc în**-© V'cfitnâ

— Camera de punere sub acnzare

a respins cri opoziţi'e făcute de 
Ü. N. Cuim  si Xenoion iuru 
pănaşu împotriva faptului că ce
rerile ’or de liberare pe cu : îu-ie 
au fost respinse de către judecăto
rul de instruciţe. Camera a rcsp.ns 
deasenienea şi apelurile tăcute de 
Văi'eanu şi Dragau împotriva jur
nalelor de recomirularea mandute- 
’or lor de arestare. Toţi aceşti 
inculpaţi fac parte din banda -le 
falsificatori de bancnote care i$i 
avea sediul la Craiova. Numiţii 
continuă astfel să fie arestaţi.

— Trib. ilfov S. 1. cum. a de
ciarat eri in stare de faliment pe 
comerciantul Nicu Peirovicl de 
pe şos. Ştefan cei Mare 1U6.

— D-l profesor Lir. M'adeuatz» 
director general 'a Oficiul Naţio 
nai al Cooperaţiei şi AI. loneseu. 
subdirector, au introdus acţiune ir. 
contencios administra 3v, in con
tra Deciziei Ministeru’ui de Do
menii, prin care au fost suspendaţi 
d!o funţiune.

— Secţia II a tribunalului, sun 
preşedinţia d-lui Mmeuiescu a con 
damnat in lipsă 'a 6 luni de ziV 
închisoare pe üabriei Gheiber uin 
str. Teodor Speranţă, fost Rairvi 
No. 81, şi 'a 46.000 lei despăgu 
hiri civile faţă de Societatea *- 
nonimă „Reprezentanţa ine alur- 
gică**, pentru vina de abuz de în
credere prin aceia că a înstrăinat 
marfa ce primise Ln consignaţie.

A te distra când ai parale, e uşor; 
mai greu e să te distrezi pe gratis. Câ 
să isbuteşti, trebue să iii ua adevă
rat artist şi, ta marea majoritate a 
cazurilor, trebue să pui la contribu
ţie spiritul de „gură-cască” ce doar
me in tiecare trecător de pe stradă... 

De uiult, pe când învăţam îa Paris 
— a bunul meu prieten, avocatul A- 
ristide Mistopol, care povesteşte — 
am avut prilejul s i  m i conving de 
asta. Mergeam pe una din străzile 
principale ale oraşului. Pe cât mai 
pot aduce aminte, aveam o treabă de 
oarecare importanţă şi, ca tot omul. 
intr'o asemenea împrejurare, mer
geam grăbit, iară să dau atenţie tre
cătorilor

Şi deodată un mic „atrupament” 
de curioşi, mă tăcu să mă opresc.

— Ce s'a în tâ m p la tîn treb  eu pe 
un domn de lângă mine.

Dar domnuj se mulţumi s i ridice 
din umeri şi, inălţându-se in váriul 
picioarelor, încerca să privească pes
te capetele celor din faţa lui.

începeam să deviu curios şi, mai 
cu binele mai cu răul, făcându-mi loc 
cu coaiele şi pătrunzând de-alatul, is- 
butii să mă insinuez in primele rân
duri. Ce crezi că se'ntâmplase

Doi băeţi, do vre-o 14— 15 ani, cu 
înfăţişarea de ucenici-mcseriaşi. în
tindeau de ambele capete ale unei 
„rulete" inginereşti, încercând — pe 
cât se părea — s i  găsească mijlocul 
distanţei intre două felinare. Dar

aerul cu care făceau această operaţie 
era dintre cele măi bizare.

—  Atenţiei... striga unul din ei. A- 
tenţiel £  peniru ultima oarăj.„

Şi-şi fixa tovarăşul cu o privire 
plină de asprime,

— Să dea D-zeu\.~ răspundea celă
lalt, ridicând spre cer o privire dez
nădăjduită.

Şi întindeau, amândoi, de cele două 
capete ale panglicii de oţel,

— Nu-i bine\... Constată cel dintâi. 
Şi, ca la o comandă schimbată locu
rile, între ei™

După un sfert de ceas, strada era o 
mare de capete. Tramvaele se oprise
ră toate şi sunau disperate din clo
pot ™

In sfârşit „ior.a publică’' se ivi, 
sub chipul unui sergent de stradă.

— Ce e?™ Ce s’a întâmplat! ._ se 
informă el. Dar nimeni nu ştia nimic 
precis.

— Zice că s’a găsit o comoară, în
gropată sub pavaj!... se Crezu unul le 
măsură, să-l lămurească.

Când gardistul ajunse pe trotuar, 
cei doi ştrengari dispăruseră. Lumea 
începu sa se retragă, ruşinată...

Iar in colţul dintre două clădiri* 
tocmai in spatele ultimului rând de 
curioşi, cei doi discipoli ai faimosu
lui „Uavroche" — eroul lui Victor 
Hugo — râdeau cu lacrimi, bătân- 
du-se cu palmele peste genunchii

G eer P a tr ic k

C a l e n d a r
Miercuri 6 Decem brie

I A aparul
A  d o u a  v i s i t

a tui l a m a  V ira
r o m a n

Í8 LUCA GHEORGHIADE

—. Domnule grafolog, vreau si-mi
ghiceşti dacă se alege bârbatu-meu in
alegeri™

— Da... De ales, se arată c i se a-
lege... Sau cu o fractură a craniului, 
sau cu o lusaţie a coloanei vertebra
te l...

eper,ci Hieran
t in u a r

cărţile se încurcă de tot, de nu te 
mai dă nimeni de cap. E de ajuns 
să  scaperi un chibrit şi să-l bagi in 
ele aprins. Oar asta nu treoue sa 
se întâmple niciodată căci ne pier. 
dem civnizaţia şi cădem in barba
rie. (p. 112-113. Învăţatul şi prcs 
tui). Acestor versete înţelepte ii se 
pot adauga altele ; .a-iomnişoara a 
u itat cum se învârte cu mestecam 
mămăliga şi s’a pornit să învâr
tească manivela ta volan: muiatul 
fiert făcea pruncii rumeni şi ci
menta vârstele in veacuri: volamu 
face praf şi chilometri. Domnişoara 
hibridă. întource-te la vatră şi ţine 
automobilui lângă vacă. .ştiu, mî- 
mxKne sa u  scurtat, c a  să-ţi pară 
timpul mai lung bijutierii ţt-au 
destinat un cadran cu 24 de orc. 
Crepusculele Domniţei din cerdac, 
obosită galeş cu broderia pe go. 
»unchi, au fost absorbite de oroie 
18, IS, şi 20 aie ceasorincuiui duml- 
jtaie. Fetico 1 pune şapca jos, arun
c ă  monoclul şi scoate nădragii, A 
;V»mit luceafărul să ţi caute obrajii 
d in  pernă — şi dumneata pompezi, 
ridicat pa cric un pneumatic des. 
stm flat.. (p. 139-140. Un hibrid;.
, „Intâlnindu-mâ cu omul politic, 
Lain găsit de astădată Întristat...” 
^ d n e  nu  cunoaşte această table
tă  ?) îm i păreţi indispus, Dcmnule 
Om politic. Sunt seârhit. Domnuli 
îdare Cetăţean, mi-a răspuns Omul 
politic. Turpitudini, incertitudini; 
In viaţa politică ai căuta zadarnic 
Rectitudini. In  continuă acţiune 
'pentru naţiune, capeţi o bizară no
ţiune şi convicţiunea că viaţa poli
tică  e o abjecţiune.’* Astfel conţi, 
uuă pe două pagini cuvintele Omu- 

-Jm-Baraji» r« «tr51.*r,ocr ^  ntetP a-

curs. p -O- i-a)
lămuri ferecate” (p. 156 — Minis
tru l), A«.este citaţii masive sunt 
instructive. Pe elo se ridică însă 
iute pagmi do o corespondenţă mai 
Sebum ca ob-cctui cărţii. Din aceste 
cupe de poezie coboară m  satiră şi 
humor d. Tuuor Arghezi _  şi acolo 
se retrage, cu .copiii ku ţi'’: Le-am 
trimis copnlor acasa o scrisoare, ln  
ţara  Kuu nici nu vă incmpuiţi ce-a 
văzut tatuţu.

Întâi şi întâi, acolo copiii nu se
duceau ia şcoală. Se jucau toată 
ama, de dimineaţă pana seara şl 
dade’au cu pietre iu  toate geamu- 
rue. Aruncai cu un bolovan §i, ln 
ioc să se spargă, geamui prmdea 
bolovanul şi ţi-i arunca în d ă ră t; 
să vezi cum te fereai, ca să nu te 
nimerească geamul pe tine.., §1 
i-ornu erau ca nt mmea. Vreai să te 
sui intr un guţui iţi aluneca picio. 
rai şx pomul se tragea mai înapoi, 
ca un cai. Apucai sa te sui în pom, 
pomul pleca cu tine din lcc...” Copiii 
uuţi se fac pungaşi şi dansatoare.

vreţi sa ne luuutm ia  h-my y inici 
nu ştiţi ce bine e. Acolo nici tătuţii 
care pe ia noi se sbârcesc la gură 
şi ia nas şi iac per albi pe la urechi, 
nu  sunt mai mari decât copiii ier 
şi unchieşii cu obrajii rumeni se
iiîlii U£-a CiUi'cl t u-v.
câţi cu copiii, câte-un tă tu ţ călare 
pe câte-o spinare de băiat, câte-un 
ienure călare pe-o găină ,,t” (Copiii 
kuţi p. 213-214).

Aceste cLpe sunt taina impene
trabilă a  d-dui Tudor Arghezi care 
se retrage ca un zeu, din reahtate, 
pe un nor unde poezia face bucuria 
copiilor săi.

r h * « r » n c  V r â n c p a n . i

Conferinţa d-loi profesor 
Agregat Or. Ttmescu

„P atologia  instinctelor"
In ciclul de ccuueiinţc, o: yen 2<it 

de Soc. un.vers.taii de psiho.oy-e, a 
vorb-t ieri ia fundaţia Carol, d. 
prof. ayiegat dr. E. Toraescu despic 
,,Patologia instinctelor”.

D-sa a expus câteva probier t m 
legătu â cu pato ogia instinctului se
xual, a celui de conservare şi a in
stinctului soc ai.

Pentru a demonstra diferite aspec
te patolog-ce ale instinctului sexual 
d. dr. Tomescu a adus exemple luare 
din viaţa scr.itorllor celebri.

Jean Jacques Rousseau, a cărui 
viaţă fantastică este adm rabil des
crisă în confesiun, a fost un eioto- 
man genă!, dar platonic, având mul
te anomaLi instinctuale. Desigur că 
aci este punctu: de plecare ai qt.tu- 
dinei sale 1-terare de idealizare exce
sivă a femeii prin operile sale.

Ca exemplu de exagerare maladivă 
a instinctului sexual a fost adus Ca
sanova.

Viaţa romantică a lui George Sand 
a demonstrat discordanţa ce se gă
seşte uneori. Intre manhestarca p s- 
hică şi cea f-zică a instinctelor se
xuale.

Chiar instincte normale in fond, se 
manifestă in unele cazuri, întx’un 
mod curios ş neaşteptat. Amorul lui 
Baudel aire pentru negresa Jcanne 
Duvaî a exemplificat această s tua- 
ţie, pe care d-rul Tomescu o expiică 
îjs stabilirea unui reflex condiţ onal, 
Litre cel doi eroi.

In cap tale'e următoare ale confe
rinţei s'a expus pato og a insthetuluj 
de conservare, insistându-se asupia 
automutilaţilor şi sinuc'dcreL

Patoîog a instinctului social se da- 
toreşte alteiărei afectivităţi, făcu tä
te intelectuală care stabileşte legături 
Indesruct-bi'e între noi şi med ui am- 
b ant, de care ne simţim strâns legaţi.

D-rul Tomescu a arătat în eon- 
c'uzie că instinctele pot f educate şi 
'ndrumate către o desvoltare norma
lă. jar manifeştaţ un'îe lor patologice 
pot fi influenţate şi ameliorate pr.n- 
tr’o  terapeutică adecuată.

Beraerea 4in_gara Sibiu
Erî după amiază au deraiat, !a in

trarea tn staţia Sibiu» locomotiva şi 
două vagoane» din garnitura renu
lui de marfă No- 2421. Închizând cir 
culaţia mai muhe ore*

In acest timp* trenurile de călă
tori cari urmau să sosească in Sibiu, 
au trebuit să faeă tra nsborda re-

Până ia redeschiderea liniei» care 
a avut mult de sufprîf de pe urma a- 

estul accident» cireulatia se face 
pe o variantă, construită tn Kiabă ie 
orgar 'hs serviciului local de Intieţi-

îiditureţ »CUGE’TA R PA ' a p u s  în v ân zare  
u rm ă to a re le  n o u t ă ţ i :

AL. LASCAROV-MOLDOVAXU

VIEŢILE SFINŢILOR
TPAM M a PtfCT A \r

EDUCAŢIA SEXUALA
JuLES VERNE

DOUĂZECI DE Mii DE LEGHE 
SUt í  MARI • •  STEAUA SUDULUI

EiLTim „NAŢ Oî ALA COiNEi“ 8. A-
a puc In vânzare următoarele c-rţt i 

VIKCiUil MO.vOA

TESTAMENTUL d-rel BREB1J
0iIA r te l  oo

ION CALUGA .U

DOX JUAX COCOŞATUL
'  OMA’,  te i  go

N.Mfc.t „kfiASTIAN
F E M E I '

. ÜOMAW EsŢlţla II Lei 59

R A B I 0
M.ercurt 6 utectmbr.e 1333

OBTa Sf. Nicola« Arhiepiscopul 
MiréL

CAT.S Sf. Nicolae Arhiepiscopul 
MireL

I'liO i'.: Nicoiao.
iSK.t 1« Kislev S634.
MAH.I 18 Saban 1352,

T E A T R E
NATIONAL matineu ora 2.30: 

„Gaiţele“; seara ora !U0: „Tita
nic Vals*. .

VENT LUA matineu ora 3 şi sca 
ra  ora 9: „fericirea“.

EEGlxNA âiAUlA matinén ora 3 
şi seara ora 9: „Sărutul in fata 
oglinzii”.

ALriAMBRA seara ora 9: A l 
ham bra iubeşte”.

M AJESTIC ora 9i38 seara-: „Ma
jestic vals“.

CINEMATOGRAFE
CAPITOL; ,,Dajna dda  Maxira’’ cu 

Fiorcilţ şi ADd-é Lei aur.
IKIANUN: „Cântecul üosforujal'» 

şi Jurual Fox.
REGAL: „Veneţia oraşul v isări

lor cu Szőke Szakai! şi ju ruat 
Fox.

SELECT: „Ninon” cu Henri Ga
rat.

RIO: „Dragostea Ignorează legile' 
cu freue Dunne şl ansamblu) 
Tunase ln revista „Rio cămin 
dea iA".

VOX: Jxibertateî“ (A nous Ia II 
beité) eu Holla France.

ROXY î Cântecul Soarc»ui cu Lsm1 
Votpk

CiNndlA Bl' PAI AC E: Uob'nson 
CT-isj t  cu Douglas FaUbank3

FEiVUrNA: „Omul mvu»bil • cu Harry 
ptek

CORî .0 :  JDracuIa* co Bela Lu. 
gos.

FORUM: „Gol..puşcă” cu Geor
ges Milton.

OMNIA: „Lbandu“ eu Edmöud 
Lowe şi Bela Lugosi şi compa
nia de reviste Ü ti Mihaile&cu.

LIDO; „Hagi M urat” şi „Marion” 
eu Ivan Moajoukiue şl Magda 
Schneider.

FKASivMiN A.R.P.A.: Dolly Haas 
in ,.Buze de fecioară'1 şi ,Mägara| 
»ui ’ßur«dan j

EMSCOPIE A.R.P A : ,,0  cale gre»
şită’’ şi „Director cu ora’’. 

MARNA: „Măşti de ceară” ca Fay 
W ray şi „M ama fox-trott". 

MODEL: „Stăpâuul muiitiior“ cu 
Richard Taluiadge, „Umbra zgâe 
rie norilor' cu Maureau O'SuiL 
van şi Duetul Rouuy-Jouna deia 
Deva.

MAKL'ONI: „Regele vagabonzi
lor“ cu Dari» Ring, Jeanette 
Mac-Dona id, ju rnal şi compania 
de reviste Pizoue.

L1A: „Stau şi iiran  in serviciul 
patriei” şi „Sezon la Cairo” cu 
Willy Fritsch şi Reualte Muel 
lej.

GRiVIŢA: „Cavalerii noptei“ co 
Jeuy Hugo şi „Faşă fără voe” 
cu Siegfried Arno.

ROMA: „Ageutui H.“ cu Baue 
Albers, M artha EggerUi si F at 
şi Patacbon.

AMERICAN: „Frumoasa din Sal» 
gun” cu Jeaua Harlow şi Clark 
Gable; ju rna l şi comedie. 

bPLlADID: ,,háí bei.q Vaisu u l ’ cu 
Wily FrU-tlj, Jurnal fii «UDipice. 
tare,

T oM iS : „Steaua din Valeucia’ 
cu Liaue Raid şi „Simuua* cu 
Meg. Lemouier.

IbBANliA : „Noaptea v o lu p tă tir  
cu lnkijinoff, Gina Manea şl 

Henry Baur.
MILANO: „Nu mai plânge Baby* 
ru Maurice Cbevalier şi „Aşa fa 

tă  uu se uită“ cu Wiliy Forst şi 
Dolly Haas”.

TERRA: „b m utul subteran”, Sinn  
şi B rau şi seara trupa L- RA»
«! alese u.

RAHOVA: „Noaptea voiuptăt©!“ 
cu H arry Iktur. Giua Manes şi 
lnkijinoff» ju rnal şi couipiee» 
tare.

K lac E L E F F : „Şarpele Mamba“ 
şi „Floarea diu Uawai” cu Mar* 
tha  Eggertk şi Ivan 1'etrovicL 

ILEANA: M 'ra Diavolo” cu Stan 
şi Bran şi „Denia k in g ”, ju rna l 
şi complecta»'«.

M A R A S ^ x f :  „Fascinaţie” şl
„Charly face dragoste pe
ploaie”. \ "

PALUE-Mâtăsari: ^ z o n  fa Chitei* 
şi „Câutrtui hopţu’ţ

Cadran

I

394 m. BUCUREŞTI
13 : Bursa» cota apelor Dunării. 

Concert de prânz (p.âci): Uvertură ta 
.Vecerniile Siciliene” de Verdi, exe
cutată de orch- simfonică din Milano, 

dir-jată de Antonio Uuarnieri ’.11): VI 
sul unui vals de Oscar Strauss şi Fa- 
tineurii, vals de Waldteufel executate 
de orchestra Odeon (0-); i)e ce ? de 
Schumann şi Vals ln do diez minor 
de Chopin» executate la piano de Jan 
Faderewski (H- M- V.)ţ Fantezie din 
..Tiefland'* de d’Albert, executată de 
preh. simfonică din Berlin, dirijată de 
Alf. Szendrei (H-); Mosaik» potpuriu 
de Karl Zimmer» executat de orch. 
L)yjos Bela (O.L 

14: Badio-Jumal- 
141b: Muzică uşoară -plăci)- 
18: Orchestra Radio: Ambioise Tho 

mas: Uvertură la opera comică ..Mig
non“ ; Bizet: Suită da orchestră No.
1 din >,0arinen‘‘-, Zeller: Potpuriu din 

Vânzătorul de pasări“: Dvorak: Le
genda No- 3; Dvorak: Rapsodia slavă
No. 3. 1.........L,

19: Radio jurnal.
19.15: Orchestra Radio: Geiger: De 

la Z- potpuriu; Leopold: Tempi pas- 
sati-vals de concert; Suppé: R pruno 
amore, idilă pentru flaut solo; Meyer 
beer: Dansul făcliilor No- 1: Johan 
Strauss: Máig persan- 

20: Grigore Drăgoescu: Bancherii 
de altă dată.
2® 20: Muzică instrumentală fplăc:): 

Canznrietta din ..Concertul de violi- 
nă” op. 35 de Ceaikowski şl Anriante 
din „Concertul în la minor" de Coli 
mark» executate !a violină de Ilelfetz 
ÍII M- V.>; Studiu in do minor de 
' in »pin. executate la P'an de Percy 
Grainger (C-); Cântec de leagăn de 
Arensky şi Fuga de Tarijni Kleister, 
exeruiiite la violină de Lionel Ter-
ü ä  CC->___________________________

20.45: Prof. Daşcovici: Sarrnisege-
tuza.

-1: Anton Adrian Sarvaş — vloli- 
nâ: l’adre Martini: Andantino; Vi 
ta!i ; Oacoaţ Mendelssohn : Capriue 
Viennoîs.

21-30: Radu Fatrulius: Kaly Mans
field.

21-45: D-na Aida Delta — canto: 
Richard Strauss: a) Mâine-, b) Îmi 
port iubirea; c) Serenadă; Brahms: 
a) In cui tea bisericii; b) Fierarul-

21-16: L- Rohozinski: Suite brâve 
fd-na Florence Coandâ-Lupaşcu-b.ir- 
[iă; V. Jianu-flaut şi Ai- Stavrache- 
viulâ).

22.45: Radio-Jurnal.
23: Taraful Radio, dirijat de Gr- I)i 

nlcu: Muzică românească. (Transmi
siune deia Bestaurantul Enescu).

BTRAIKAî a TEA
10 30: Lectură- 17: Concert- Ger

mania pentru german!» 19-20: Conf- 
19.45: Cum ia naştere (romul de Cră 
ciun» conf 20: Ora Naţiunii, oră ve
selă. 21: Ştiri. 21-10: Concert- 23: 
Ora, meteorul. 23-20: Trebue să ftlţi 
24: Reportaj radiofonic. 0.15: Cause- 
rie- 1 Concert- 250: Nlcolai-ut wwab. 
iled-jri şi anecdote vesele.

VARŞOVIA- 16.30: Comunicate e 
conomlce- 16 4B: Cánléce- 17: Plăci-
17- 10: Program pentru copii. 17-40: 
Corespondenţă- 17.55: Muzică uşoară-
18- 50: Corespondenta agricolă- 19; 
»»Muzica şi medicina” , conf- 1Ó-20: 
Muzică de dans- 20.05: Diverse- 20-25 
Feuilleton literar. 2Ó-40: Inf- sporti
ve- 19-47: Jurnalul radio- 21: Al pa
trulea concert din ciclul .Muzică de 
1 a Independenţa Poloniei“- 22: Feuil 
leton- 22.15: Recital de plan- 23 05 
Seară consacraiă lui Mickîewicz. 24'- 
Comunicate met. 0-05: Muzică de 
dans la clăcf

losifj Chem îi, C érna...
Societatea Scriitorilor Romanţ 

va da Duminică. 10 Decembrie o- 
rele 10 Jum. dim ineaţa la Teatrul 
Naţional, o şezătoare literară pen
tru  comemorarea a  două decenii 
de la m oartea m arilor scriitori S t 
O. Iosif, Ilar ie Chendi şi P. Cerua.

D. Octaviau Goga va confereu- 
ţla . iar domnii Victor Eftim iu, Ion 
Minulesou» Uaton Theodorian, loi> 
Pillát, AL T- Stam atiad şl C. A-- 
deleauQ vor ceti din operele scrii
torilor comemoraţi,

Şezătoarea deia T eatrul Naţio 
nai va fi cu preţuri populare. B a
letele s au  pus ln vânzare la  casxe 
TeatruluL

U n  n o u  r o m a n i
KCsSca V ăcăreşti^

„CALEA V Ă C Ă R E Ş T I” _  pu 
ternicul roman al scriitorului j . 
Poltz, — a apăru t in «ţinură 
„CULTURA N A Ţ IO N A L A “.

Cartea cuprinde două volume 
compacte şi înfăţişează, ln chip 
>m cesionant, viata ghetto-mui, 
«-U toate pasiunile, Înălţările şi 
scăderile ei-

Bcrisă în tr’o mam eră realistă, 
fără nici o tendinţă, cartea © ues 
tiuată  unui răsunător eucoes ue 
Librărie.

Expoziţia B3]u
Ic  curând sa va aescînue expo

ziţia d-Iui pictor L- A- B iju can  
exDune pânze din Egipt unde a  
stat 4 ani.

„L uni la  8 “ 
la  te a tru l  «Ke- 

gSasa Afiaria"
Vinerii seara, teatrul .Jlegina Ma

ria“ ne prezintă a doua premieră  
montată pe scena turnantă, celebra 
piesă a lui Jaqnes Deval „Luni la 
V .  Cele l i  tablouri ale p iesă , o 
minunată îm pletire de com ic şi de  
duios, sunt interpretate de întreg  
ansamblul teatrului in frunte cu d. 
f  ony  Bulandra, G. S to n n . V. M axi>

m ’Van şt d-na Lucia Stuăza-B nlan■>
dra,

«E legii«
A ap ăru t „Elegii“, ue Georgo 

Dumitrescu, versuri melancolic© 
«i delicate, ai căror lirism, egal 
sim tit do aprecia torul de a r tă  ca 
st de cititorul comun, rezervă vo
lumului o bună prim ire ln public. 
Sensibilitatea vie a poetului dă 
acestor versuri un farmec conta
gios pe care putin i poeţi de astâsî 
îl posedă

Un concsrt interesant
Va fi simfonicul Filarmonice! de 

Duminică 10 Decembrie, ora 11 dim-,
atât prin programul său cât şl prin 
faptul aparit'ei la pupitru a tânărului 
dirijor Mâţei Bocor» de curând întors 
din Germania» unde si a făcut siut» 
Uile de specialitate

Programului concertului: Weberi 
Uvertura la Freischütz- Beetohvcni 
Simfonia 2-a Hindemith: Concert 
pontr*j orchestră (primă audiţie). Ho» 
galski: Două capricii pentru orche
stră- Béla Bartók: Suită de dans (pt'E 
mă audiţie).

Biletele la Feder;

MARELE S U C C E S
tie librărie II tietine esîîzi roiranui afErut ia „CUGETAREA'*

•I neîntrecutului prozator

CEZAR PETRESCU

A P O S T O L
— Rome nu< sase» 40.C00 învăţători —

W u n  volum compact de 400  p a g tn , autorul a mgiăvii, cu neîntre
cutul său meşteşug, epopeea urtci v»et« fi a unui sat. t o o  eră l tei ară, 
d>r şi un document al bmpuiui şi â' moravuri oi d ntre anu iU.iti, când 

începe acţiunea, şi 1933, când se inche e romanul.
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l a t a  e c o n o m i c
Criză bancară în Elveţia ?

Io î'işe, preşedintei« Roosevelt 
începe să recolteze succese: băn- 
c'le elveţiene sunt în criză.

Acum câtăva vreme, Banca de 
Scont din Geneva a închis ghi
şeele, pierzând tot capitalul pio- 
priu, plus 60 milioane franc* elve.

nufă reducerea capitalului social. 
La prim ele două este vorba de o 
reducere a capKahdu1 dela 100 mi 
lioane fr. ia 80 mii., iar la celelalte 
două dela 100 miL a 75 mH. i r . "

Cum aceste modificări se în
tâmplă după ce Banca de Scout a

tier.i împrumutaţi de guvernul! dat faliment iar „Schwé'zerische
confederal, do cel cantonai şi de 
marii© bănci. Săptămâna trecută, 
cele opt bănci mari elveţiene au 
anunţat focare modificări esen
ţiale în compoziţia capitalului lor. 
Trei dintre ele şi anume: „Scb- 
we'zcrische Bankgesellschaft" din 
Zuerich-W’nterthur, „Basler Han
delsbank” din Basel şi „Eidge-

Voiksbank” a pierdut tot capitalul 
social de 90 milioane fr. elvetioisl 
plus cele 100 mil. daf de guvernul 
confederal, faptul capătă o semni
ficaţie deosebită.

Situaţia celor opt mari bănci, 
aşa cum roese din adunarea c'fre 
lor publicate în b*ianturile lor 
lunare, este redată de următorul

«oessiche Bank"’ din ZuerJch, a- tabl°u (în milioane fr. elveţieni):
1934 1932 1S33

C^p’tal îu acţiuni
~r  Dec. Dec. ^  Sept.

Rezerve iv 558 ’ 922 921
M'jl°ace proprii 249 250 250
Mijloace străine (total] H07 1172 1171

din care: 6964 5325 5(128
Obligaţii 1736 1C»>- 1585
Datorii pe termen scurt 2362 2051 2051
Mijloace lichide 2633 -3,1 j 2105
Acriv divers 4563 4165 4094

In acest tablou, elementul cel deu te le  dela 8 la sută la 4—5 la
mai interesant şi care ne furni
zează o primă dată asupra crizei 
actuale este evoluţia mijloacelor 
străine, cari au scăzut din 1931 
până în Sepiembri© 1933 cu cea 
18 Ia sută. Pierderile provin din 
reiragerea cred*telor englezeşti, 
repatriat© în urma deprecierei li
rei sterl'ne, dar mai cu seamă din 
pricina acelor capitaluri îlotante 
cari au găsit un excelent câmp de 
plasare în speculaţia monetară. 
După deprecierea dolarului, miş
carea acestor capitaluri trebuc Râ 
fi devenit încă şî mai importantă, 
fiindcă la tendinţa lor naturală s’a 
adăogat politica americană de de
valoriza?© © tuturor monedelor, 
încă în vara trecută, în Pmpul 
conferinţei dela Londra, atât flori- 
nni olandez cât şi francul elveţian 
au iost puternic atacaţi.

In afară de aceste cauze care 
®u avut armar« o cOmpres'une a 
cifrei de afaceri, mai trebue amin
tit că in urma măsurilor luate de 
guvernul francez şl cel german, 
multe capitaluri pe termen scurt 
s‘au repatriat.

In fine, un ulfm element al cri
zei bancar© elveţiene este faptul 
că dobânzile şi dividendele plă- 
t'te în 1931 au scăzut cu 50 la sută 
până în 1933.

Astfel, în această perioadă cele 
mai multe bănci au micşorat d*vi-

sută. Cum în 1932 a început o miş
care ascensională în afaceri, do
bânzile oferite şl cerute de bătw1, 
au scăut. Deaceea. multe capita
luri care erau multum'te să aibă 
siguranţă şi 5-« la sută dobânda 
ín Elveţia^ au fost repatriate ?f 
utilizate în ţările de origină.

Această mişcare amplificată de 
atacul american. Condiţiile spe
ciale ale creditelor germane. şi 
franceze pe termen scurt, precum 
şi cred'tele acordate cu prea multă 
uşurinţă străinătăţii de altă parte, 
toate acestea au dus la criza ac.
tuală.

proectii! aprobat de comislunca 
însărcinată să studieze asanarea 
bănc'lor, cuprinde uritiătoarole 

puncte:
1) nie* un credit mai mar© de 

zece milioane franci nu va putea 
îi acordat străinătăţii f|ră aproba
rea Băncii Naţkmaie;

2) economiile depozitate vor fi 
garantate;

3) o comisiune specială va su
praveghea politica generală a băn- 
c!lor.

Să sperăm  că aceste măsuri vor 
fi fn star© să restabilească s*tna- 
ţia băncilor elveţiene. Altfel ris- 
căm un  nou crah financiar, care 
a r  putea fi de amploarea celui d'n 
Europa Centrală in 1931.

M ercator

Ajutorarea regiunilor deficitare
Măsurile ministerului de domenii

Dată fiind situaţia precară a ju 
deţelor din Nordul Moldovei, Buco
vina şi al Transilvaniei, a căror 
Dopuieţiune este aproape complet
lipsită de porumbul necesar hranei 
şi cererile urgente ale prefecturi
lor celor 4o judeţe deficitere crin 
ţară, d. Manolescu.Strunga, sub
secretar de stat la ministerul do
meniilor — în lipsa d-lui 
Cipălanu din Capitală _  a cerut 
şl obţinut dela d. ' preşedinte al 
consSliuliui aprobarea următoarelor 
măsuri:

Mărirea cotelor de porumb ce ur 
mează a se distribui judeţelor eteri- 
citare dela 3 vagoane de judeţ lu- 
oar. la 5, 10 şi 15 vagoane după 
gradul de lipsă, a populaţiei, mări
mea judeţelor şi a nevoilor locale, 
criterii după care s’a făcut catego
risirea judeţelor.

In legătură cu asigurarea acestei 
permanente aprovizionări, s’a luat 
—de conivenţă ai administraţia e. 
t. r. — măsura înfiinţărei ur.or tre

nuri de marfă navetă, care să asi
gure transportul a cel puţin 60.0CO 
vagoane lunar. Organizarea acestor 
trenuri se face de organe nucile a- 
gricole şi c. t  r.-lste.

Pe de altă parte, din cauză că 
porumbul din recolta anulur aces
ta, pare a nu fi suficientă pentru 
satisfacerea nevoilor populaţiei ce
lor 40 judeţe deficitare s’a mai luat 
măsura ca stocurile de grâu rămase 
în depozitele Cooperaţiei, dela va
lorificare, să fie transformate în 
făină integrală, care să fie distri
buită pentru hrană populaţiei în 
nevoe.

Se studiază modalitatea de a se 
fabrica pâine, la manutanţele din 
ţară care să fie apoi distribuită cu 
plată la sate.

In modul acesta. Se crede că pe 
lângă că se va scoate din obiceiul 
populaţiei rurale consumul exclusiv 
al mămăligii, se va putea face faţă 
şi tuturor necesităţilor de hrană.

Situaţia financiară a municipiului
Ce datorie are primăria Capitalei

D. ajutor de primar M. Bercea- 
uu a convocat en pe reprezentan
ţii presei municipale cărora le-a 
făcut o amplă expunere asupra 
shtiaîiei financiare a primăriei mu 
nicipiului şi a primăriilor de sec
toare.

D-sa relevă faptul că datorită 
dezordinei . de contabilizare pe 
care a găsit-o la sectoare nu a 
putut ajunge la cifre definitive 
După d-sa, datoriile municipiului 
Bucureşti se împart în două cate
gorii: a) datorii consolidate şi b) 
datorii recente adică flotante.

In categoria datoriilor consoli
date se înglobează un total de 
18G.0OO..OOO lei datorii vechi din 
cari 64.365.000 lei aur, cari la va 
Uita curentă reprezintă o datorie 
de 2 miliarde 574.000.000.

*
In afară de acestea municipiu! 

şl sectoarele, datorează după cum 
urmează:

Sect. I: 114.304.030 lei; Sect. II; 
146.203.054 lei; Sect. Ill: 88  mi
lioane 941.798 lel; Sect. IV: 177 
mil. 349.731 ie i; M unicipiul 303 mH 
530.739 lei; Casa grădinilor 22  
mH.; Obligaţiuni eşite Ia sorţi şl 
neachitatc la toate împrumuturi
le, socotite după cursul de răs
cumpărare: 180.295.579 lei. Tota-

Programul de economii al guvernului
Simplificarea aparatului de stat va duce la înlocuirea inutililor 

Ministerul de finanţe va suprmia cheitueltie personalului
Manifestul lansat către ţară. cu o- 

cazia alegerilor, vine să afirme, în 
partea financiară, încă odată, hotă
rârea guvernului de a adapta bugetul 
statului la situaţia economică reală a 
ţării. De aceea trebue să ne aşteptăm 
Ja o mare desfăşurare de proecte de 
legi şi de măsuri prin care guvernul 
are credinţa că va putea realiza bu
gete echilibrate pe de o parte; iar pe 
de alta> reducând Impozitele, să dea 
putinţă de plată contribuabililor.
,, Ce a s ig u ră  s ta b ili ta te a  

fu n c ţio n a rilo r
Cum printre aspectele chestiu

nii bugetului, figurează şi funcţio
narii, implicit că se va pune, din 
nou, şi problema acestora cu dile
m a : să se reducă salariile sau se 
reaucâ numărul. Nu poate fi vorba  
de o reducere a numărului iunc  
Honurilor, prin concedieri sau alte 
măsuri apropiate. Intr'o astfe l av 
eventualitate cei ce ar suferi, în  pn  
mal rând, ar fi elem entele tinere, 
cari m m  în sprijinul lor, legile de 
organizare, sau dispuzitiunlle sta  
lutului şi, după câte ştim , not, ac
tualii conducători al ministerului 
îşi dau perfect de bine seama de 
necesitatea reînoiret cadrelor, prin 
asigurarea unei rezerve  de oameni 
pregătiţi, cari să ocupe locurile 
golite, prin plecarea, sub orice for 
pui, a înaintaşilor.

Nu se vor reduce, deci, salariile şi 
au se va purcede la concedieri-

So va păşi. insă, în cadrul politicei 
âe redresare financiară şi economică 
la reorganizarea întregului aparat de 
stat, reducând şi simplificând funo- 
ţ*onarea lui, pentru a corespunde, pe 
de o parte menirii lui, iar pe de alta. 
puterii bugetului. Cu această consta
tare, funcţionarilor recrutaţi potrivit 
unei bune pregătiri procesionale, li se 
esigură stabilitatea.

J e  io  a are d e  p r e ze n ţă  ş i
p a rtic ip ă ri la  b e n e fic ii
Până atunci să arătăm  act, că 

economiile ce pot U realizate, pe 
cale de dispoziţii, până la supri
m area tu turor sinecurilor, a  cum u
larzilor şi a instituţiilor parazitare  
au început sä se Iacă. N u e vorbă 
de reducerea je toam lor de prezen  
UÍ la instituţii autonome. A ceste  
jetoane prea puţin interesează. Na 
jctoitnele de prezenţă usucă veni
turile acelor instituţii. Ori cât de 
des s'ar tine şedinţe de  consiliu şl 

oricât de mari ur fi jetoanele, can

d e  a ltfe l se  iau prin simpla sem 
nare a  procesului verbal de şedin
ţă, fără a participa, efectiv , sume
le cheltu ite  astfel, e adevărat, nu 
not fi desconsiderate In actualele 
vrem uri d e  sărăcie, dar nici nu li 
se  poate acorda o exagerată con
siderare. Ceea ce suge veniturile 
acelor instituţii este participarea 
io beneficiu, sau salariile de sildet- 
re cum  sun t salariile dela Creditul 
Agricol hipotecar.

Participarea la beneficiu în t fo  
instjtu ţie  a  statului e considerata 
ca o absurditate, mai ales când a- 
cea in stitu ţie  exercită un monopol 
un quasi-monopol sau se foloseşte 
de un drep t regulian.

Când se vorbeşte dar de economiile 
ce sunt de rea lis t la instituţiile au
tonome sau la regiile publice ele cată 
a li realizate Sn acest capitol al chel- 
tuelilor de care nu ne vorbeşte până 
azi, şirul de norme ce se spun că au 
test stabilite şi dispuse să fie apli
cate cu începere dela 1 Decembrie.

Principial guvernul nu poate ii îm 
potriva participărilor la beneficii, 
chiar faţă de acei. cari, pentru munca 
prestată au un salariu fix, decât cu 
condiţia că această participare să fie 
şi pentru vreme rea. Se poate garan
ta o astfel de participare? întrebarea 
e de prisos. Experienţa poporului are 
o maximă despre plăcinte şi războiu-

Ce înseam nă „d iverse- 
personal“

D. V ictor Slăvesca subsecreta
rul de sta t la finanţe a declarat 
un adevărat războia comisiilor Hi 
delegaţiilor.

Exam inând bugetele de chelta- 
eli la personal, cât şi la m a tern i 
a constatat că cheltuelile aşa de 
num ite „diverse personal" şl di
verse de  materiale sunt importan
te. Si a  găsit un capitol unde sc 
poate face o economie mal mult 
de cât însemnată. A ceste „diverse 
personal“ reprezintă cheltueli de  
comisii ş i paracomisii, în cari fi
gurează funcţionarii ca iau parte 
la şedinţă nu pentru a  munci la lu 
crări străine ci la lucrări privind 
serviciul, pe care îl îndeplinesc. 
Cum participarea la lucrările unor 
astfel de comisii, decurge din o- 
bligaţiunile funcţiunii, indiferent 
dacă acele comisii sunt înfiinţate 
sau nu prin lege, se vor lua dispo- 
zitiuni ca să nu se mal facă nici » 
olulă de  diurnă. fie si sub forma

de cheltueli de deplasare. Lucru
rile s ’ar schimba, când in tr'o  co
m isie invitarea se face nu în  baza  
funcţiunii, ci în  baza unei speciali• 
taţi de care se bucură cel invitat

In tre  b u g e t şi s itu a ţia  
econom ică

In concluz'e. nouii conducători ai 
politicei financiare a Statului an con
vingerea ca printr’o simplificare a 
sistemului, in sensul de a fi adaptat 
realităţilor dela noi şi nu ca acestea 
să fie cârmuite în sensul legilor duu 
alte ţări şi pe cari le importăm, prin 
mijlocirea diferitelor oficii de studii, 
adevărate birouri de traduceri de 
aote, prin aşezarea funcţionarilor In 
rolurile în Cari se pricep, prin masuri 
faţă de cei. ce încurcă mersul meca
nismului de s:at şi, în consecinţă, 
prin suprimarea cheltuelilor de co
misii şi alte formaţii ce nn an nici o 
responsabilitate, — se va putea rea
liza — iără ca serviciul afi sufere, 
dimpotrivă — o însemnată economia 
în bugetul de cheltueli, dând astfel 
posibilitate unei degrevări da Impo
zite, înlăturării urgiei fiscale, uşu
rând’ astfel aplicarea noliiicei de în
sănătoşire a tuturor factorilor de pro- 
ducţiune.

Ion  B iciolla

Reducere pe C. F. fi. 
pentru congresul medicilor

Direcţia generală cfr.. a aprobat 
reducerea de 60 la vată din taxele 
tarifului tren de persoane, atât la du
cere cât şi la înapoiere, participan
ţilor Ia congresul medicilor şi farma
ciştilor dela asigurările sociale, ce se 
va ţine la Bucureşti în  zilele de 10 
şi 11 crt-

Valabilitatea reducerii este până la 
13 Decembrie pentru un număr de 
80 persqane şi se va aplica în fetei 
următor:

La ducere congresiştii vor călători 
cu bilete cu preţul întreg, iar la îna
poiere staţia B’ucureştLNord, est, sud, 
Dealul Spirei sau Mogoşoaia va viza 
biletele ce au servit la ducere.

Participanţii vor prezenta un cer- 
'ific at de călătorie prevăzut cu tim
brul sec G. F. R,
_ Biletul ce-a servit la ducere nu va 

fi luat în consideraţie la înapoiere 
dacă a fost vândut mai înainte de 8 
Decembrie sau după data de l i  De-
..fimbrin J933. ___•

iui general al acestor datorii este 
deci de. 1.057.624.937.

A lte d a to rii
D. Berceanu, arata că această 

cifră nu este definitivă mai ales 
In ceiace priveşte exproprierile. 
Cifra xactă a datoriilor urmează 
a fi complectată cu o serie de 
exproprieri neachitate şi necon-t 
tabi'izate încă la primăriile de see 
toare.

Pe lângă toate acestea se va 
mal adăoga o datorie incertă pe 
care municipiul va trebui să o 
plătească pe baza hotărârilor ju
decătoreşti provenite dm darea în 
judecată a municipiului de către 
foarte mulţi cetăţeni pentru acte 
abuzive ale administraţiei din tre 
cut. a

tn legătură cu aceasta la ser
viciul de contencios aî municipiu
lui se constată că sunt mai mult 
de trei mii de dosare In curs de 
judecată. Din lucrările în curs de 
verificare la aceste dosare pre- 
tenfiunile reclamanţilor . se ridică 
65 milioane.

Ţinând seamă de aceste lucruri, 
probabil că datoriile flotante se 
vor ridica la 1 miliard 300 mi 
lioane.

Ce se  va face  in  v iilo r
Pentru a continua opera de cl- 

Cap italéi — spun©vilizare a Capitalei — spune d. 
Berceanu — trebue neapărat să 
«e pună ordine în finanţele muni
cipiului. Avem pentru aceasta so
luţii precise şi dacă vom fi lăsaţi 
să lucrăm în linişte vom reuşi să 
consolidăm datoriile flotante fără 
să intrerupem lucrările edilitare 
Importante cari sunt atât de nece 
sare înfrumuseţării Capitalei.

Plata cupoanelor externe
In  conformitate cu acordul înche

iat Ia Paris cu purtătorii străini, la 26 
Octombrie, deţinătorilor de titluri 
dela rentele externe române li se va 
plăti pentru cupoanele cu scadenţa de 
la 1 Oct. 1933 şi până la 31 Martie 
1934, 25 la sută din valoarea înscrisă 
pe cupon.

Cupoanele astfel plătite se vor res- 
titui deţinătorilor perforate cu iniţia 
lele Băncei Naţionale a României 
,J3. N ”, ele rămânând valabile pentru 
restul de 75 la sută din valoarea În
scrisă pe cupon.

Cei cari au depus la Banca Naţio
nală a Rominiel cupoanele şi au pri
mit 20 la sută din valoarea lor, vor 
primi diferenţa de 5 la sută.

Ş COMPLECTĂ NOUA EXPERIENŢĂ 
MECANICĂ U AŞTEAPTĂ LA PRIMA D VOASTRĂ 

CURSA, UI NOUL AUTOMOBIL DODGE SIX
6 a ta  oricând a răspund« oricărei dorinţi a D-voastră^, ,., , pa 
drum drept sau pe pante . . această nouă superbă Creaţie a
industriei automobile repiţ^gintă pentru-D-voastră o performanţă

9* rexlstentiihd automobil Dodge Brothers.

mmm

t*flCOLAE A. TAMASOCA
K&PREZKNTANT * 

BD.CUR8 ŞYI, CALEA VICTORIEI 8 8

min'—I'îs—

BISCUIŢI 
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ZELEP A I N E
0 hotărâre a contingentării

ComisUmea superioară de oon- 
tingentare a hotărît să dea auto. 
rizatU de import pentru mărfurile 
aflate in vămi cu o valoare de 
până ia 30.000 lei.

Pentru mărfurile d© o valoare 
superioară, rămâne ca importul 
să He examinat de la caz la caz.

Piaţa cerealelor 
la Brăila

BRAILA 5. — Piaţa cereailelor 
e neschimbată. In port au sosit 13 
vagoane cu cereale şi s’a vândut: 
orz de 58 kg. cu 6  la sută corpuri 
streine 14.750 lei la port.

Orz de 58 kg. cu 8 la sută c. 
negre şi albe 16.000 din şlep.

Orz ştuţuit 66.500 kg. ou 4 la 
sută 17.650 lei bordo vapor.

Ovăz de 42 kg. cu 5 la sută 
15.750 lei staţie, duplicat pt. con
sumul intern,. t ’ L

Se oferă:
Porumb dinte vechi 21.000 lei 

din şlep Brăila.
Porumb nou uscat pe cale arti

ficială 19.750 lei bordo vag.
La staţiile de încărcare se plă

teşte 11.600—12.000 lei pentru po
rumb jilav şi 13.000 pentru cel 
uscat.

Secară recoltă nouă de 70—71 
kgr. cu 5 la sută c. streine 22.000 
staţie duplicat.

Valorează:
Fasole de rând Moldova 18.500 

—19.000 la port.
Fasole de rând de Dunăre 

22.500 lei din şlep.

Târgui Faieştt-Bam
m istuit m parte  de toc

BĂLŢI, 5. — A sia noajs-j D easem eni au  so s it m ai
te  a  isb u cn it u n  g roaz iuc i rn u lîe  a p a r a te  ş i  pom pe

1 d e  stin s  fo c u l, d e la  fa b r i-in cen d iu  in  c e n tru l Tju
gu lu i F ă le ş ti, d in  ju d e ţu l 
n o stru .

F ocu l a  lu a i n a ş te re  de 
la  im obilu l d*nei S u ra  
C iocler.

D in cauza lipsei de  a ju 
to r  şi a  a p a ra te lo r  n e ce 
s a re  p e n tru  s tin g e re , fo 
cul s’a  în tin s  cu rep e z i
c iu n e  şi la  c lăd irile  d in  
ju r .

P r im u l p ro cu ro r, d. Mi» 
t r u ţă  a  sosit la  f a ţa  locu
lui, în  cu rsu l n o p ţe i.

c a  de  zahăr.
Cu to a te  s fo r ţă r i le  de

pu se  de  cei p rez en ţi, fo 
cul a  m is tu it, p â n ă  la  te 
m elie  u rm ă to a re le  im o
b ile i . j

C iocler, S ta i cu S im on, a- 
te lîe ru l de  tâ m p lă r ie  aii 
lui D avid B e ie r, L esner,' 
Ida  R acier, S le im a Zei« 
g u ra  şî R o te l F uchs. ' 

P a g u b e le  se  c if re a z ă  la  
p a tru  m ilioane  lei.

INFO
D. dr. N. Lupu, a sosit eri la 

Cluj, unde va începe propaganda.

D. D. Iuca, subsecretar de stat la 
Interne, a plecat erf în judeţul Vlaşca-

A m r s m
M orţi 5 D ecem brie  1933

Piaţa a manifestat azi, o oareşicare 
vioiciune. Tăierile petroliieie. câştigă 
câteva puncte. încheind mai multe 
tranzacţii. Industrialele, marchează 
deasemenea mici sporuri.

Efectele ca dobânda fixă. îşi con
tinuă drumul lor ascendent. In spe
cial Renta Exproprierii •  foarte cân
tată la ours In nrcara.

IN C  H E E R S  O F I C I A L E
Impr. Stabilizării 3354, %.
Impr. Desvoltării 82%, K, 39, 32îi. 

92%. '
împrumutul Unirii 43, K.
Impr. Refacerii 42.

Exproprierii 9b%, %, %, %, %, %.
Rurale 6% 90%.

Urbane Bucureşti î-0% 52%'.
Judeţene 5% 41.
Banca Româneacsâ v. 318, 20.
Banca Italiană 300.
Creditul Industrial 446.'
Steaua Română 425, 26.
Creditul Minier 297, 98, 301, 3-
I. R. D. P. 101, 100.
Mica 880, 83.
Letea 425, 30.
Reşiţa 288, 91. 92.
g ^  p  1»*-

C U R S U L  D E V I Z E L O R
Londra 553.— 565 —
New-â’ork 108. - 118 —
Berlin 40|—» 41—
Belgia 23.45 23,60
Paria 8,58« 6.59
Praga 4.95 4.87
Milano 8,86 8,98
Elveţia 32,60 32,93
Pesetas 13-60 14.10
Olanda 67,75 68,25

C U R S U L  M O N E D E L O R

Dolari 10*,— 118—
Rmk. 4 0 ,- 41,50
Lire sterline 552,— 565—
Lire italiene 8.85 9.40
Florini olandezi 67.70 69—
Pengoe 24— 28—
Schiiingi 22— 23 —
Belgas 23,45 24.-
Leva 1,— 120
Zloţi 18,70 19.66
Franci elveţieni 32,60 33-60
Napoleon 643.— —
Lira sterlină aur 81/ , -
Dinaxi 2.30— 250

Upiunea camerelor de agricul
tură a trimis o circulară tuturor 
Camerelor de agricultură din ţară 
prin care cere să se inventeze lu
crările în ce priveşte aproviziona
rea cu plaule furajere a agricul
torilor.

Alegerile pentr ucolegîul farm a
ceutic, pe întreaga ţară, tixat pen
tru  azi 6 Decembrie, s'au amânat 
pentru luna Ianuarie.

Comisiunea însărcinată de mi
nisterul agriculturii şi domeniilor 
cu verificarea gestiunii Direcţiei 
Cadastrului, îşi continuă lucrările.

Până ’n prezent s’au descoperit 
lipsuri însemnate din magazia cu 
materiale.

Zilele acestea se va ţine concurs 
pentru ocuparea catedrei de „perspec
tivă şi principii de arihtectură“ şi a 
celei de „aplicaţiuni decorative“, va
cante la şcoala de arte frumoase din 
Capitală.

Comisia pentru prima catedră este 
compusă din d-nii: Costin Petrescu, 
preşeditne, C- Ressu şi O. Han, mem
bri. iar pentru a doua catedră d. Cos- 
tin Petrescu, preşedinte, d> C- Ressu 
şi d-na Lucia Beller, membri.

In cursul săptămâneî viitoare se va 
întruni consiliul inspectorilor gene
rali de armată sub preşedinţia d-lui 
general Uică, ministrul apărării na
ţionale.

D. Aurel Vlad a acordat un inter
view ziarului „Adevărul”, în care d-sa 
a vorbit despre: descentralizarea ad
ministrativă, revizuirea Constituţiei, 
programul economic al partidului na- 
ţional-ţărânesc şi conflictul Maniu-
ilA

Astăzit Miercuri 6 Dec,, fiind săr-, 
bătoare legală_ autorităţile publice m  
vor lucra.

D general Uică, ministrul apărări 
naţionale, a plecat eri seară in Bueo' 
vina pentru a inspecta unităţile dia^ 
garnizoana Cernăuţi şl impiejurim1.

D-l G, Ionescu, profesor la Giur
giu şi d-na Eugenia Georgescu, pro
fesoară la Bucureşti, au iost numiţi 
inspectori ai învăţământului secuni 
dar. , 1 ,

Ministerul justiţiei a prelungit până 
la 1 Ianuarie 1934 suspendarea exe
cutărilor mandatelor de arestare emi
se impoeriva sătenilor agricultori şi 
muncitorilor manuali, condamnaţi 
până la 6 luni închisoare. .

O de'egaţie a societăţii mutila
ţilor invalizi din război, compusă 
din colonel Qheorghiu, maior Poe*. 
naru, maior Tudor Nicolae. ser
gent I. Rădulescu Ti'ie, Qrigore 
Qrigorescu şi Gherescu Constan
tin, s’au prezentat d-lui N. Maxim, 
subsecretar de stat la ministerul 
sănătăţei, căruia i-au înmânat unj 
memoriu, re'alâv ia activitatea1 
Societăţei până în prezent cum 91 
programul ce urmăreşte în viitor^

Ministerul agriculturii a in terve
nit pe lângă regia c. f. r. pentru a  
m enţine tarifele reduse în ceiace 
priveşte transporturile de lem ne —  
necesare autorităţilor — pe c . t . r -  |

D. Manolescu-Strunga, subsecre 
tar de Stat a plecat eri seară ia 
Roman de unde se reîntoarce in 
Capitală mâine.

Astăzi, praznicul Marelui Ierarh 
Nicolae, Biserica Aibă-Calea Victoriei 
îşi serbează hramul.

I). colonel I. Oroveaîiu dela consi
liul de revizie al armatei a tost deta
şat la cabinetul d-lui general N. Uică< 
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secţiile de votare in capitala
Pentru alegerile dela Cameră şi Se 

Hat. s’au fixat ’următoarele secţiuni 
de votare în Capitală şi comunele su
burbane-

Alegatorii înscrişi în  listele electo
rale. vor vota, prezentând certificate 
de alegător» în ordinea mal jos fixată 
pentru fiecare secţiune de votare:

Secţiunea 1; compusă din alegăto
rii mscrişi in registrul electoral al ju  
decătotiilor 1, 2 şi 3 urban Bucureşti 
şi domicLiaţi in raza circ 1 de poL- 
ţie, vor vota în localul şcoaiei pri
mare de băeţi Nr. 5 „C. A. Rosetti” 
i n  str. C. A. Rosetti Nr. 28.

Secţiunea 2: alegătorii înscrişi în 
registrul electoral al judecătoriilor
1 şi 3 Bucureşti şi dom-ciliaţi in raza 
circ 2 de poliţie în localul şcoaiei 
primare de fete Nr. 1 ,.Principesa 
Elena Mamă”, strada Popa Rusu 
Nr. 13.

Secţiunea 3: alegătorii înscrişi în 
reg-strul electoral al judecătoriei 2 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza circ 
3 de poliţie, in localul şcoaiei pri
mare de băeţi Nr. 18 „Gheorghe 
Şiacai’’, strada Visarion Nr. 24.

Secţ. 4: a.egătorii înscrişi in re- 
gistiul electoral al judecătoriei ocol 
3 dela litera A—L inclusiv ţi domi
ciliaţi In raza c-rc. 4 de poliţie în 
localul şcoaiei primare de băeţi Nr. 
19 ,,Aron Florian'', str. Romană Nr. 
143.

Secţ. 5’ alegătorii dela litera M— 
Z inclusiv înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocoL 3 Bucureşti 
ji domiciliaţi în raza circ 4 de poli- 
jie, in localul şcoaiei primare de fete 
Nr. 18 . General Florescu”, str. Pre
cupeţii Noi Nr. 12.

Sec). 6: alegătorii dela liter« A—L 
Inclusiv înscrişi in teg strul electoral 
al judecătoriei ocol 3 Bucureşti şi 
domiciliaţi ia  raza circ. 5 de poliţie 
în localul şc. primare de băeţi Nr.
6 „V. Alexandri’’, strada Viitorului 
Nr. 54.

Secţ. 7; alegătorii dela litera M — 
Z  inclusiv, Înscrişi ia registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 3 Buc. şi 
domiciliaţi In raza circ. 5 de poliţie, 
in localul şcoaiei primare de băeţi 
Nr, 7 ^Silvestru’’, str. Oltarului Nr 
li*

Secţ. 8: alegătorii înscrişi In regis
trul electoral al judecătoriei ocol 2 
urban Buc., şi dom-ciliaţi în raza 
circ. 6 de poliţie vor vota în loca
lul şc. primare de băeţi Nr. 30 „Spl- 
JU Haret ’, şoseaua Kiselef Nr. 5.

Secţ. 9: alegătorii dela litera A— 
L inclusiv, înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriilor 2 şi 3 urban 
’Bucureşti şl domiciliaţi în raza circ.
7 de poliţie in localul şc. primare de 
băeţi „Al. Vlahuţă’’ str. gcoala Fio-

. Secţ. 10: alegătorii dela litera M— 
Z  inclusiv. înscrişi In registrul elec
toral al judecătoriilor 2 şi 3 urban 
Buc, şi domiciliat în raza drc. 7 da 
poliţie, în localul judecătoriei ocol.
2 urb. Bucureşti strada Roma.
• Secţ. l i :  alegătorii înscrişi In regis 
trul electoral al judecătoriei oeol. 3 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza drc.
8 de poliţie, în localul şc. prímára 
de băeţi Nr. 36, strada Maica Dom
nului colţ cu Drumul la Tel.

Secţ. 12: alegătorii dela litera A— 
L  inclusiv, înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 3 urban 
Bucureşti şi dom cillaţi in raza circ.
9 de poliţie în localul şc. primare 
de fete „Dümtrle Ghica’’, str. Sf. Ion 
Moşi Nr. 15.

Secţ. 13: alegătorii dela litera M- 
Z  inclusiv, înscrişi în registrul elec 
torai al judecătoriei ocol. 3 Bucu
reşti şi domiciliaţi în raza drc. 9 de 
pojiiţe în localul şc. primare de bâ- 
eţi Nr. 32 „I. Câmpineanu’’, strada 
Maşina de Pâine, 17.

Secţ. 14: alegătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecătoriei ocol. 3 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza drc.
10 de pol ţie şi în comuna suburbană 
băneasa, în localul şc. primare de 
fete Nr. 30, strada arhitect loan 
Mincu Nr. 10.

Secţ. 15. alegătorii înscrişi în regis 
trul electoral al judecătoriei 1 şi 4 
’liban Buc. şi dom ciliaţi în raza circ.
11 de po iţîe in localul şc. primare 
de băeţi Nr. 1 „Ioniţă Pop”, str. 
Măntuleasa Nr. 7.

Secţ. 16: alegători dela litera A- 
M inclusiv, înscrişi în reg strul c- 
lectora! al judecătoriei 1 şi 5 Buc. şi 
domiciliaţi n raza circ. 12 de poL- 
ţie in localul şc. primare de băeţi 
Nr. 2, str. Lucaci 28.

Secţ. 17: alegătorii dela litera N — 
7. nc us v, nscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocoL 1 şi 5 Bu
cureşti, şi domiciliaţi în raza circ. 12 
po iţ e n localul şc. pr mare de băeţji 
Nr. 10 din strada Parfumului Nr. 23.

Secţ. 18: a'egătorii dela litera A— 
J inclusiv în registrul electoral al 
judecătoriei ocol. 5 Buc. şi domici
liaţi în raza circ. 13 de poliţie în 
localul şc. primare de fete ,.Instruc
ţiunea”, str. P. Cérna Nr. 1 (la in
tersecţia cu str. Procoplu).

Sesţ. 19: alegătorii dela litera K— 
Z  inclusiv; înscrişi în reg'strul elec
toral al judecătoriei ocol 5 Buc. şl 
domiciliaţi in raza circ. 13 de poli
ţie în localul şc. primare de fete Nr. 
37, strada Laborator Nr. 59 colţ cu 
strada Fo şor.

Secţ. 20: alegătorii dela litera A— 
L inclusiv, înscrişi în registrul elec- 
tora'a al judecătoriei ocol. 5 Bu
cureşti şi domiciliari în raza circ 
14 de pol ţie, în localul şc. primare 
de băeţi No. 23, Calea Dudeşti No. 
161.

Secţ. 21; alegătorii dela litera M— 
Z  inclusiv, înscrişi în registrul, elec
toral al judecătoriei ocol 5 Bucureşti 
şi domiciliaţi în raza c rc. 14 de poli
ţie, in ioca ul şc. primare de băeţi 
No. 23, Calea Dudeşti No. 191. -

Secţ 22: alegătorii -dela litera A— 
■W—-inclusiv înscrişi în registrul e-

lectorat al judecătoriei ocolului 3 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza circ.
15 de poliţie, in localul şc, primare 
de băeţi No. 22 Arhimandritul Ca- 
list, str. Labir nt No. 184.

Secţ. 23: alegătorii de.a Htera N — 
Z  inclusiv, înscrişi în neg: strul elec 
torai al judecătoriei ocol. 5 Bucu'eştJ 
şi domiciliaţi în raza circ. 15 de po
liţie, în localul şc. primare de fete 
No. 10 str. Trinităţii No. 53.

Secţ. 24: alegătorii dela litera A— 
M  inclusiv, înscrişi in registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 4 urban 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza circ.
16 de poliţie, în localul şc. primare 
de fete ,.Mecet’’ No, 9, -str. Traian 
No. 160.

Secţ. 25 alegător i dela litera N— 
Z  inclusiv, înscrişi în reg'strul elec
toral al jud. ocol, 4 Bucrneşti şi do
miciliaţi în raza circ. 16 de poliţ e, 
in localul şc. primare de băeţi No. 
9, Popa Nan No. 39.

Secţ. 26: alegători, dela litera A—
I inclusiov înscrişi în registrul elec
toral al judecător-.el ocol. 4 urban 
Bucureşti şi domciliaţ. în raza circ.
17 de poliţie, în localul, şc. primare 
de fete No, 8,. Bulevardul Ferdinand 
No. 23, colţ Ruroeoară. •

Secţ 27: alegători dela litera J— 
Z  inclusiv Înscrişi în registdul elec
toral al judecâtoriefi ocol 4: Buc. şi 
domiciliaţi în raza c.rc. 17 de poliţie 
în localul şc. primare de băeţi No. 
8 ,,Eliade Rădulescu", B-dul PaChe 
No. 58.

Secţ, 28; alegătorii de'a litera A— 
L inclusiv, înscrişi in registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 4 urban 
Bucureşti şi dimidliaţi în raza circ.
18 de poliţie, in localul şc. primar» 
de băeţi „lom Maiorescu’’ din str. 
Ion Maiorescu 32, colţ str. Titu Ma- 
iorescu.

Secţ. 29: alegătorii dela litera M— 
Z  inclusiv înscrişi în régistül elec 
torai al judecătoriei ocol. 4 urban 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza drc. 
18 de poliţie, în localul şc. pr mare 
de băeţi No. 21 ..Principele Ferdi
nand” str. Rotari 2, colţ B-dul Fer
dinand'’ Str. Rotari 2, colţ cu d-bul 
Ferdinand.

Secţ. 30: alegătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecătoriei ocol 
4 urban Buc. şi domicil aţi în corn- 
suburb. Colentina, în localul şc. pri
mare de băeţi din com. suburb. Co- 
lentina, în localul şc: pjrimare de bă- 
eţi din comuna Colent na. ji

Secţ. 31 i alegătorii înscrişi îjţi re
gistrul e'ectoral al judec. ocol. 5 „Buc 
-şt domiciliaţi în cötnufta suburb.1 Du- 
deşti-Cioplea, precum şi alegătorii în 
scrlşi în registrul electoral al jude* 
cătorei Bucureşti Mixt şi domid’iaţJ 
în comunele suburbane Principele 
Nicolae şi Panteiimon, în  localul 
şc. primare de fete No 34 şos. Pan- 
telimon 257. .

Secţ. 32: alegătorii înscrişi în re- j 
gistrul electoral al judecătoriei ocol j
6 urban Buc. şl domiciliaţi în corn. i 
suburbană Şerban-Vodă precum şii ! 
alegătorii înscrişi in registrul electo I 
ral al judecătoriei Bucureşti Mixt şl 
dornic iiaţ în comuna suburbană Po- 
peşti-Leordeni. în localul şcoaiei pri
mare, str. Bumbăcari 8.

Secţ. 33: alegătorii înscrişi, in.'regn» 
trul electoral al judec. Domneşti Ru
rală, Ilfov şi domiciliaţi în corn. su 
burb. Lupeasca, în localul Primăriei 
din corn. suburbană Lupeasca.

Secţ. 34; a ’egătorii dela 1 tera A— 
L inclusiv, înscrişi .n registrul elec
toral al judecătoriei ocol 7 Bucureşti 
şi domiciliaţi :n raza circ. 29 de poli
ţie, în localul şcoa'ei primare de fe
te No. 26, „Clotilda General Averes- 
cu‘‘. Calea l3  Septembre- 177.

Secţ. 35: alegător i de’a liter. M— 
Z  inclusiv înscrişi în registrul elec 
torai al judecătoriei ocol. 7., uri:au 
Buc. şl dom’ciliaţ. în raza drc. 29 
de poliţie în localul şcoaiei primare 
de băeţi No. 39 „Niculae Fiipesr.u” , 
str. Ferentari.

Secţ. 36: alegători înscrişi In regis 
trul electoral al judecătorie. ocol 7 \ 
Bucureşti şi dornici iaţl n rază arc,
21 de poliţ e, în localul şcoale, p ri-: 
mare de băeţi No. 13 ,,D. 'Poenăres- 
cu" dn str. Justiţiei 65.

Secţ. 37; alegătorii dela litera A— 
L. inclusiv înscrişi în registrul elec
toral al judecătorie, ocol 7 Bucureşti« 
şi domiciliaţi în raza circ. 25. de po 
liţie, în localul şcoale pr mare dp 
tete No. 3 „C. Romanescu” Str.
Mihai Vodă No. 42.

Secţ. 38: alegătorii dela litera M- 
Z  inclus v înscrişi în registrul elec
toral aî judecătoriei ocol. 7 Bucureşti 
şi domici’iaţi în raza circ. 25 de po
litie, în localul şc. primare de fete 
No. 14 „Ch. HUI” «tr. loan Crean 
gă No. 2.

Secţ. 39: alegător i înscrişi in re
gistrul e'ectoral al judecătoria ocot-
7 urban Bucureşti şi dom e liaţi Su 
raza crc. 26 Poliţie, în localul Pri
măriei sect. 3 Albastru, Calea Ra- 
hovei.

Secţ. 40: a'egătorii lela litera A— 
L inclusiv, înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 7 Bucu
reşti şi domiciliaţi în raza circ. 28 de 
poliţie în localul şc. primare de fete 
nr. 15 .Iancu Zalomit” str. S£. E- 
lefterie No. 28.

Secţ. 41: alegătorii dela Ttera M— 
Z  înscrişi în reg stru electo-al al ju
decătoriei ocol 7 Buc. şi dond dilaţi 
în raza drc, 28 dé poliţ e, precum 
şi alegătorii înscrişi n registrul e- 
lectoral al aceleeaşi judecătorii şi 
domidliaţ în raza drc. 32 de po’U 
ţie, în localul şc. primare din str. 13 
Septembrie No. 209 cu .intrarea prin 
str. Sebastian No.- Î l 2.

Secţ. 42: alegătorii dela litiera A—
I inclusiv înscrişi în registrul , elec
toral al judecătoriei ocol- 6 urban 
Bucureşt „şi. ..'domidliaţi în„raza. circ.
22 de poliţie precum şi alegătorii în-

scrişi în registrul electoral al acele
iaşi judecătorii ş; domiciliaţi în raza 
drc. 21 de poî'ţie, în localul şc. 
primare de băeţi N a  12 „Enăchiţi 
Văcărescu* Maidanul Dulapulu.) 
Calea Şerban Vodă No. 64.

Secţ. 43: alegătorii dela litera J— 
Z. inclusiv înscrişi in registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 6 Bucu
reşti şi domldiaţi în raza circ. 22 de 
poliţie. în localul şcoaiei primare de 
fete No. Î l  „Alex. Vodă Ghika”. 
Bd. Tăbăcari No. 7l.

Secţ. 44 alegătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecător ei ocol 
6 Buc. şi domiciliaţi în raza drc. 
23- de poliţie vor vota în localul şc. 
primare de Ifieţi No. 24 „Cuza Vo- 
dă‘‘ strada Lânărlei No. 71 prin 
str. Cuza Vodă.

Secţ. 45: alegătorii dela Ttera A— 
I indusiv, înscrişi -în registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 6 Bucu*. 
rejti Şi domicTaţi în raza. drc. 26 de 
poliţie precum şi alegătorii nscrişi 
în registru! electoral al aceleiaşi ju
decător i şi domiciliaţi în raza circ. 
7-9 de poliţe In localul şcoaiei pri
mare de băeţi No. 25 ,,Ion C. Bră- 
tianu” str Măgurele No. 89.

Secţ. 46: a'egătorii dela litera J— 
Z. inclusiv înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 6 urban 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza circ,
26 de poliţie, în loca’ul şc. primare
de fete No. 24 ,,Fraţii Rădulescu”
şoseaua Viilor No. l23.

Secţ. 47; alegătorii dela litera A— 
L ‘inclus-v, înscrişi în- registrul elec
toral al judecătoriei ocol. 6 urban 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza drc.
27 de poliţie, în localul. şcoaiei pri
mare de băeţi Nr. 1, str. Sab’na Co
lonel Niculescu Nr. 7.

Secţ. 48: alegătorii dela litera M— 
Z. Indusiv înscrişi in registrul elec
toral al judecătoriei ocol 6 Bucu
reşti şi domidl'aţi în raza drc. 27 
de poliţie, în localul şcoaiei primare 
de fete Nr. 1 „Şerban Vodă” şoseaua 
Olteniţei Nr. 60.

Secţ. 49: Compusă din alegătorii 
înscrişi în régistül electoral al jude
cătoriei ocol. 1 urban Bucureşti, şi 
domiciliaţi în raza circ. 21 de pol ţie, 
în localul judecătoriei ocol. 1 Bucu
reştii, str. Belvedere.

Secţ. 50: alegătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecătoriei ocol. 
8 Bucureşti şi domidliaţi în raza 
circ. 25 şi 31 de poliţie, în localul 
şcoaiei primare de băeţi N r . -4, „Cili
iü l  cu vbar*ă‘r,:i,Ârâd«i“j Vadă
Nr. 101.

re- 
Bu-

n. Secţ; *51; rclwătpiji -înscrişii in 
gistrul electoraT al Ocol 8 Urban
cureşti ţi dom idl'aţi'în raza,.drc. 32 
de poiţîe,. în localul şcoaiei -primare 
de băeţi do. 16-„Costache Ari siti a” 
strada General Angelescu No. ill 6.

Secţ. 52: alegătorii dela litera A— i 
L. inclusiv înscrişi în registrul elek
torai al judecătoriei ocol. 8 Bucu
reşti, domiciliaţi în raza circ. 33 de 
poliţie, precum şi alegătorii dela lite
ra A—L inciusvv, nscrişi în regis
tru electoral al judecătoriei ocol. 2 
urban Bucureşti şi domiciliaţi în raza 
circ. 33 de po’iţ e, în localul şcoaiei 
primare de fete No. l7  Alex. Marin, 
strada Poizu No. 19.

Secţ. 53: alegătorii dela litera M— 
Z. inclusiv înscrişi in registrul elec
toral al judecătoriei ocol 8 Bucureşti 
şi dom ciabaţi în raza drc. 32 de 
pol ţie precum şi alegătorii de’a li
tera M—Z  indusiv înscrişi in. reg s- 
trul electoral al judecătoriei ócoi. 2  
Bucureşti şi dome.liaţi în raza drc.-
33 de poliţie, in localul şcoaiei pri
mare de băeţi No. 28, „Simion Mar- 
covici’’ Calea Griviţei No.- 199.

Secţ, 54: alegătorii dela litera A— 
L inclusiv înscrişi în registrul e’ec- 
toxal al Judecătoriei Ocol. 8 Urban, 
Bucureşti şl domiciiaţi in raza circ.
34 de poliţie, în localul şcoaiei pri 
mare de fete No. 27 „Regina Maria” 
Aleea Grand No. 1 .

Secţ. 55: a'egătorii dela litera M— 
Z. inclusiv înscrişi ‘n registrul elec- 
to:W al judecătoriei Ocol. 8 Urb. 
şi -domiciliaţi im raza circumscrip.
34 de po'iţ-e în localul şcoaki pri
mare de băeţi No. 42 Prindpele Ca
rol, Şoseaua Ciuleşti No. 14.

Secţ. 56: alegătorii deia litera A— 
L. inclusiv înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocol 8 Urban 
Bucureşt. şi domiciliaţi în raza drc.
35 de poliţie. în localul şc. primare 
de băeţi No, 29. „Petre Poenaru” 
strada iordache Go'escu No. 22.

Secţ. 57; alegătorii dela litera M—- 
Z. indusiv înscrişi in regisţrul elec
toral al judecătoriei ocol. 8 Urban 
Bucureşti şi domiciliaţi in raza drc.
35 de poliţie. în localul -şc. primare 
de fete No. 28 „Eufrosina Poteca” 
str. Elefterescu No. 12 . ,

Secţ. 58:. a’egător i dela litera A— 
L. inclusiv înscrişi în registrul elec
toral al judecătoriei ocoL 8 Bucu- 
teşti şl dom'dliaţ. în raza circ. 36 
de poliţie :n localul Iceului Marele 
Voevod Mihai din strada Vlădoianu 
No. 1 la intersecţia cu strada N.cul- 
cea şi Elefterescu.

Secţ. 59-, alegătorii dela Htera M. 
Z  inclus’v  înscrişi în registrul elec 
torai al judecătoriei ocol. 8 , urban 
Bucureşti şi domiciliaţi în raza drc
36 de pol'ţie vor vota în localul şc. 
primare de băeţi No. 45 S-ta Maria, 
strada V. Gherghel No. 2.

Secţ. 60: alegător i dela l’tera A - 
D inclusiv înscrişi în reg'stru] elec- 
tora a judecătoriei ocol. 8 Bucureşti 
şi dornic Taţi ‘n raza drc. 37 de po
liţie în localul şcoaiei- primare de 
fete No. 4l , Griviţa” ' strada Arad 
38.

Secţ. 61: a’egătorii deîa Triera E— 
P  inc’us’v  înscrişi în reg" StAă ‘ elec 
torai al. judecătoriei ocol. 8 Bucureşti 
şi. dornic Taţi-în raza drc. 37-de po-

C óntinuare in  pag, -a

P r e g ă t ir e a  f iz ic i
io B8rmania da azi
I* F o o t b a lU u l

Este cunoscută de toată lumea în
clinaţia naturală pe care poporul ger
man o are pentru-tot ce este practic. 
Ii repugnă germanului nepracticul. 
Dispreţuieşte ocupaţiile nefolositoa
re. Era exclus — ca. şi în materia 
sportivă şi de educaţie fizică — să 
nu-şi aibă cuvântul dominant, ideia 
folosului imediat. ",

Care cunoaşte activitatea desfăşu
rată de Iaim în domeniul educaţiei 
morale de o desăvârşiţi caliţate, rea
lizate. prin educaţia fizică.. Răsboiul 
dela 1866 Şi 1870 în-special, au fost 
câştigate ’de gimnaştii- lui Iahn. Cin- 
stea, loialitatea, corectitudinea şi 
rezistenţa, admirate la soldatul ger
man din răsboîuluî din 1914/. sunt e- 
fectele educaţiei fizice preconizate 
de '.Iahn, ;• */***»« J l

Astăzi ţţ când rigorile unui tratat 
de pace—  oblici Germania la o redu
cere a armate! sale, ara natural ca pe 
toate căile posibile, să caute să su
plinească armata regulată cu corola- 
ful. pregătitei, ostăşeşti.

Singurul debuşeu ;  deschis acestei 
pregătiri, nu era decât pregătirea fi
zică. Prin ea puteau germanii să-şi 
disciplineze tineretul şcolar şi uni
versitar, prin ea putea fără s i calce 
tratatul de pace, -să-şi facă o deghi
zată pregătire de războiţi.

In timp ce ‘Keichswehrttl sau ar
mata regulată permisă de tratatele 
de pace, formează corpul ofiţeresc 
conducător, aî »rimatelor de mâine şi 
se ociipă cu proţilemţe militare tech- 
nice şi tactice superioare, în timp ce 
poliţia formează ..elementul de în
cadrare al subofiţerilor ŞÎ capătă in
strucţia necesară, restul populaţiei din 
Organizaţiile de- étát' şi particulare, 
îşi au ora zilnită -de pregătire fi2ică, 
Ia care nu şe uită să .sg reamintească 
practic, ubefö' ibrm ţU  miKtisre că şl' 
ünéTe^salfíftí Sád't^icén' prin breişe.

E ste  fără îndoială, In Germania, 
educaţia fizică pus! în serviciul edu
caţiei militare; .dări.oare principial 
este cineva contra pregătire! preregi- 
mentare? Gei manii însă nu puteau şl 
nu pot face decât »  pregătire mili
tară deghizată, pentrueă... preregi- 
mentar nu există pentru ei.

Dar să revénim: la activitatea fizi
că, la pregătirea fizică şi sportivă din 
Germania de aizi şi pentrueă foot- 
ball-uí este „en Vogue” să ne ocu
păm puţin de .et. ,, 1.

Cluburile noastre sunt de: foot
ball, hockey, sqrimâ,. nataţie, etc. şt 
în ele se practică ţamurile sportive 
din titulatura respectivă. Rar vezi ca 
un club şâ-i zicem „Pasăi-ea Alba- 
stră” poli-spoitiv are . o şedinţă în 
ziua de...

La „-.rtnani, tc.a.te cluburile sunt
poîi-sportive, fie ele chiar şi de..» 
foct-lall.

întâmplător, am asii Uri la cm .an
trenament al clubului Herta şl iată
cum.

Trebuia sa mă duc Ia Hoclischulle

fur Leibesübungen, să vorbesc cu
d-na Gunther caic-şi ţinea cursurile
la acel insutut.

Am luat UnTiergnmdul din Wit- 
tenberg-Platz, unde aveam locuinţa 
şi în 20 de minuta am fost la stadion. 
Portarul mă trimete la Fonun spu- 
nându-mi că acolo are ora d-ua în 
cnettiune. Stiâbat nes'krşitul tunet 
de sub marele stadion ;i « m g la lo
cul unde ml se spusese. Aci sunt tri
mis om v.u  -  uo data u u  Ia locu
inţa d-nei — pentru c(-şi terminase 
ora. Drumul trecea pe lângă 2 tere
nuri de foot-ball ale institutului (la 
Forum) Aci văd circa 20 jucători de 
foot-ball jonglând cu nişte mingi de 
"foot-balL La un fluer jongleria schim 
ba de aspect.

M'am oprit 2a mijlocul acestor 30 
de tineri, un neamţ chei —  toţi nem
ţii de peste 40 de ani sunt cheli__cu
un fluer şl un cronometru !n mâni, 
arăm ce trebuia să facă jucătorii.

Voiam să stau puţin, dar sft-mi văd 
şi de interesele mele. M‘au captivat 
însă fineţea şi originalitatea mişcări
lor. Mi-am aşezat servieta pe bancă, 
şi eu lângă dânsa şi am priv it

Am văzut o întreagă gamă de miş
cări splendid executate în doi şi trei 
jucători, măsurate ca timp şl corec
tate ca execuţie de managerul neamţ.

După o jumătate de oră, un semnai 
şi o comandă ii adună pe toţi în co
loană şi cu un drapel in frunte, cei 
20 de tineri o pornesc cântând.

Prea văzusem lucruri frumoase şt 
interesante, ca să-i las. Am uitat şi 
de d-na Gunther şi m’am luat după 
ei. Ş’au. oprit pe terenul de aruncări.

Un repaus, după care. au trecut la 
aruncări de greutăţi (greutăţile erau 
pe teren gata pregătite). Au atat 15 
minute. Alt ţi£n*î> alt cântec şi por-, 
nesc în marş pe terenul de sărituri.

Intre timp, o altă coloană cu elt 
steag, trecea cântând sp re . locul de 
fbgt-ball, părăsit de echipa pa care 
o urmăream.

La sărituri se dă un nou repaus, 
după care încep să şart.

Au exersat foarte puţin săritura în 
lungime fără avânt, săritura în înăl
ţime fără avânt, au exersat ceva mai 
mult săriturile In vânt. şl au insistat 
foarte mult asupra sări turei cu trei 
paşi.

După 30 minute, un repusa şi por
nesc cântând spre bazin.

Aci — cum neamţul manager nu in
trase în apă — profit de un moment 
liber şi U întreb ce este cu această 
grupă. îmi arată steagul şi imi spu
ne că e clubul Herta, c i  are Dumi
nică un match cu reprezentativa P ra
géi şi că este in antrenament.
— „Cât îi t i f la  bazinî” îl întreb eu.
_ „Mai mult, că trebue e i le for

mez suflul” Îmi răspunde el râzând.
■ Am plecat şl eu râzând acru, căci 

mă gândeam cum se formează suflul 
foot-ball-iştilor noştri...

C. F. N.

Ptv1z*& nafional ă

Al doilea match hibernal
Azi, la Romcomlt, Brasovia-L F- R.

dezolării nenumăraţilor 
proba diviziei naţionale

Ia  dada 
interesaţi, 
continui.

Astăzi, de pildă, pentru a prâznul 
probabil aşa cum se cuvine, după pre
ceptele sportive — existenţa Sfântu
lui Nicolae, ofidalitatca a programat 
matehui Braşovia-C.FJt,

El conatltue a doua întâlnire, aşa 
sisă, hibernală, şi va modiiica clasa
mentul în cazul când nu va reveni 
braşovenilor —  ceeace e foarte yu- 
ţ’n probabil.

Arena Romcomlt, supusa eil „ma
sajelor” de rigoare, riguros executa- 
** de compresele municipale deve
nite auxiliare indispensabile ale toot 
ball ui ui bucureştean, va găzdui acest 
joc, al cărui început a fost fixat pán
tra ora Î4.9v.

In toamnă, in prima lor întâlnire o- 
tlcială, reprezentanţii Tâmpei au ce-

lorile respective vor fi reprezentam 
de către:

Theimler, Vasile Qiiroiu, Uplachi, 
Radu, Wetzer II, Cuedan, Vintilăţ 
Atilla, fepeneag, Barbu II, Gaidu- 
covici.

Brajovia vine cu efectivul coma 
plect, adicä^ cu Bolony şi Vogel, neu« 
tilizaţi contra Venusului, ceeace şt 
justifica într’o oarecare măsură, sco
rul dezastruos.

Dacă ne amintim de eşecul pricinuit 
Unirii Tricolorului, acum doi ani, cu 
6-1, realizat pe teren înzăpezit şi pU 
un timp care nu era mai prielnic cg 
cel actual, vom deduce că ceferiştii 
— învingătorii de atunci __ se aco
modează cu astfel de organizări.

Trebue să ţinem seama că efectia 
vul bucureştean a fost între timp, re
maniat şi că e posibil ca nouii titu
lari să nu se simtă tot pe atât de bind

dat ceferiştilor, pe chiar terenul lor, pe teren îngheţat, că predecesorii lor, 
la mare luptă; scorul — 2-1 — redă,
•tât c it pot îngădui cifrei, aspectul 
general al jocului la care internaţio
nalul Vasile Chiroiu, indisponibil, nu 
participase, bandicapându-1 astfel pa 
ceferişti. ■ /

Nici ae astădată bucureşienu nu-şl 
anunţă. formaţia complecta, fundaşul 
Roşculeţ neputându-le întări rându
rile.

In acest caz, aşa cum ne Informea
ză conducerea clubului feroviar, cu-

tn  orice caz, primele şanse Ie au 
echipierii C.F.R.-ului.

Arbitrajul revine domnului D. Xi» 
fando (Bucureşti), care, prin reapa
riţia sa, ne dovedeşte că n’a răcit Du
minică, conducând partida Unired 
Tricolorul, aşa cum crezuseră mulţii 
printre cari poate ca să se numeri 
chiar şi dansul.

De n’o răci azi, Doamne fereşte].*

J

Circul S p a b w  & Co.
Reuniunea deia Brăila

Football

Deşi surprinzător.
autenie: JocuL de .astăzi,, care . reu
neşte echipele naţionale aţe . Franţei 
şi Angliei, la Londra» are caraeterul 
de revanşă pentru englezi.

In uitirna lor întâlnire» francezii au 
câştigat — aproape dej necrezut— cu 
6-2. "■ • ■

Franta-Anglia
totuşi, perfect C. Socha’ux); Delmer (Excelsior A.C-).

Banide (Club Francate). Delfour iRa 
cing C. Paris). Courtols (F- G- So« 
chaux). uerard (5- 0- Montpellier) 
Nicolas (F- C. Rouen), Rio (F- C. 
Uouen). Velnante (Racing G. Paris).

ÜOÜDHALL (Anglia)
Ma tehui, disputat la Paris» a îndo

liat palmareşuî britanic din anul 
1931.
- In vederea întâlnirii de astăzi, me
nită, desigur, să redreseze superiori
tatea engleză, ce]ş două. ţări vor fl 
astfel reprezentate pe teren:

ANGLIA: Hibbs 1 (Birmingham) • 
Goodol (Huddersfield), Fairhurst (Ne
wcastle); Willingham (Huddersfield!. 
Rowe. (Tottenham), -Gooping (Leeds)» 
Crooks (Derby . County!». .. Grosvenor 
(Birmingham), Comsell (Middlesho- 
rough). Hall (Tottenham), Brok (Man 
ehester City).

FRANŢA: Desfossés (Of Ullois); 
Vajj Dboren (OL'CiUols), Matter (F.

Am mai scris noi cândva, că hü nu
mai William Tilden are un circ — ci 
şl. Moţi Spakow, eâmpionuT de box 
«1 ţjbtii" nmisfre, Ta ’ toate cătegortilc.

După un turneu cu popasifri ia‘ Iaşi 
şi Ploeşti, cari au Însemnat tót atâ
tea K. o. pentru partenerul său Jean 
Marihescu —-•■ eXcampión naţional — 
trupu lui Spakow-continuă acum, în
lesnind organizarea unei reuniuni la 
Brăila. ’

Ea se va desfăşura Duminică, ia 
spaţioasa sală a teatrului Comunal, 
cu care prilej, pugilişti locali, şe vor 
»x.frunta intre ei.

Pentru dunăreni, prezenţa popu
larului campion constitue un eveni
ment firesc, depe urma căruia, pugt« 
Urmul local are,, în orice caz,, mad 
mult de profitat decât Moţi Spakow, 
al cărui prestigiu nu-i cu nimic fal
tai.»

După cum vedem» în echipa gazdă 
n'au fost selecţionate vedetele Arse
nalului, celace ne înlesneşte să ne 
dăm seama că englezii— fără a-şi 
desconsidera, adversarii, — nu acordă 
prea mare Importanţă acestui match-

0  dovadă destul de convingătoare, 
e, dealtfel» şi reintroducerea vechilor 
internaţionali în formaţie. Impri
mând astfel echipei caracterul unul 
team de old-boys.

1 Victoria na poate scăpa Angliei -  
rezultatul matchulul Arsenal-Kaclug 
Clubi Ia Paris, 1-0, fiind cu totul izo
lat. ■ r ...r ,1

...Şi cu asta basta I

Gala de astă seară
Program ul

Asociaţia »,Turda. Ringul", organi
zează astăseară în sala Constructori 
din B-dül Marla, o nouă reuniune .1- 
«natoare cu următorul

PROGRAM B
Nicolae Berechet (R)—Traian Geor 

gescu (M).
Constantin Niculescu (campion na

ţional)—Gogu Georgescu (T)..
Nicolae Zgunaru (M)—Dumitru MJ 

Ha (R).
Henry Solomon (4D—Vasile Bean- 

ţă (R).
Aure] Stein (M)—Nicolae Cornii

(T).
Ioaft Ghîţescu (M)—Matei Orvas 

(T).
Scundu Vasile (CFR)—Eugen Du- 

mltrescu (R).
Vasile Zamflrescu (R)—Florea Ion 

(M).
Nicolae Nlchita (R)—Dumitru Tă- 

năse^îu (L-P*)-
Ion Stolan — Chlriţă Mîhăîlescu

(T.).
Gheorghe Săndulescu (T) —■ lila 

Mihăilă (CFR).
BATCHURI de antrenam ent
Vasile Şerbănescu—Petre Beîdea- 
Gheorghe Stătnate -* Nicolae ti fa

mate. - ;

R ngul international
Astă seară la Paris» Kld Olwa» o 

altă cunoştinţă.a noastră, prilejueste 
reintrarea spaniolului Mariano Aril- 
la. pe care-1 înfruntă.

La Central Sporting Club din Paris, 
Tino Rolando, revelaţia sezonului tre 
cut, a primit decizia la puncte» tn de
trimentul adversarului său, Frére.

a fo st extrădat
Secretariatul general al Federaţiei 

Române de Foot-Ball Asociaţie, pn* 
parsa Crişana din Oradea» i-a depus 
eri suma de 150000 lei» spre a o re
mite forului maghiar, pentru contul 
grupării Hungária din Budapesta, re
prezentând taxa de transieraxe a ju
cătorului Baratkv.

Vedem dar. că ,Hungária, deşi îşi 
dublase. Ia an  moment d a t preten- 
tionila» a acceptat să-i acorde extră
darea.

Ca asta, litigiul Hungária—Criş«< 
na, a luat Mârâit

H okey pe  g h ia ţd
Telephon C ubul 

in Ungaria
D ouă jo cu ri la  B udapesta

Merituoasa formaţie bucureşteanA» 
Telephon Club Român- va susţine 
două jocnxi la Budapesta. în züelai 
de 22 ş> 23 crt„ răspunzând astfel vi
zitei pe care — după cum am anun
ţat — echipa maghiară F. T- C. (Fu* 
rencvaros), i-o va face cu o săptămâ
nă mai de vreme-

*
PRIMIM:
Stadiul Român ccnvuacă pentru 

astăzi la orele 5 p- m . la Piaţa Chiri
giu, pe următorii,, pentru a morga în 
comuna Bragadiru: Gh Nicola» Gh< 
Crivăţ, Tudor loan. Petre Bogos, Io- 
casca Haralambie» Jean Niţesco. San 
da Green. Const. Danciu, Const- Ca* 
na :ache, T. Ionescu, Balbo, Z. Ilies
cu. Ar- Gabay, Const. Torutz, Fl» 
Brăţan, Bedios» Gh- Poenaru. Enge* 
niu Stoian- ,

Magazin intern
SUNTEM rugaţi să publicăm:
Primăria sectorului III albastru a 

amenajat terenul din bd- Maria (la 
rond) pentru sportul de patinaj şi stă 
la dispoziţi’unea amatorilor pe tot tim 
pul iernei cu Începere dela 6 Decern* 
bire 1933-

«.
CONSILIUL Federaţiei Române de 

Rugby, proecţat pentru astă seară» se 
va ţine Vineri, la sediul federal.

*
CRIŞANA, al cărei turneu l-am a- 

nunţat la timp, părăseşte Oradea» a2! 
la amiază

o noua arena in capitala
Acordâidn-i-se teren, Sportel Studenţesc va construi 

primul stadion universitar
Aseară ne-a parvenit o ştire c u i

adevărat Îmbucurătoare.
Sportul Studenţesc, vechiul dub 

Universitar, va avea un stadion — 
un stadion al său.

Primăria sectorului IV Verde, 
prin bunăvoinţa domnului primar 
G. Orleanu, a  acordat grupării alb. 
negre terenul necesar, astfel că,

Bucureştii vor avea o nouă arenă.
Terenul afectat, e cel dintre are

nele _existente, Romcomlt şl Ve
nus, — ..Înapoia terenurilor de te. 
mus ale clubului C F. R., pe careul 
destinat, ca şî celelalte două arene, 
construirii viitoarei Cetăţi Univer
sitare.

Faofcul că 1 s’a  acordat Sportului 
„ Studuaţ—e aeaactă portiune dia

teren, e un indiciu că lucrările de 
amenajarea proectatelor construc
ţii universitare, nu vor începe atât 
de devreme, cum se anunţase la 
un moment dat, astfel că Venuaul, 
ca şi Romcomitul, mal an. pesem
ne, multe öle de trăit.

Primăria de verde, prin interven
ţia domnului dr. Aurel Leucuţla, a 
acordat, odată cu terenul, şi mâna 
de lucru, asigurând astfel amena
jarea primului stadion studenţesc 
bucureştean. i

După cum ne informează. cei In 
firept, la primăvară, în primele zile 
ale lunii Aprilie," el va fi oficial inau 
gurat," şi pus l a . dispoziţia sportivi 
ier noştri.
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Tara Românească va avea an milionar mai msit!
Ce te face să crezi că n'ai să fi chiar D-ta acela ?...

Urmăriţi tragerile C lasei (l-a la Loteria de Stat, având 
fiecareJn  buzunar lozul care  poate fi ce l providenţial
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Situaţia vapoarelor romaneşti
Dwpă rapoartele telegrafice so. 

site la direc ţi* s  ML R.( toate vapoa
rele poştale şi de m ărfuri ale aces
tui serviciu aflate în ciursaj n-au su
ferit niciun accident in  cursul u lti
mului uragan des,îâuţuit in Marea
Neagră şi le  îâarmara, neinregia- 
trându-he decât întârzieri neinse«:- 
na te.

Ia tă  situaţia lor pe ziua "de 8 De.
csín brie j

Vapoarele poştale: ~
.pacia” a plecat Ia 4 c., dir, 

Constanţa spre Alexandria şi Bey- 
roth.

, România” ss află în  rezervă.
Regele Carol I ’- va sosi la Con 

stanţa la 8 c., venind dela Alexán, 
dria.

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

Vapoare mixt®:
,,Alba lulia” va pleca la 13 c., din 

Garaţi pentru Meoiterana occiden
tală.

„Ardeal’ e plecat din Dunăre 
pentru Levant cleia 22 Noembrie.'

„Peleş plecat ia 18 Noembrie din 
Dunăre pentru Mediteraiia ccciden 
ta'.ă se va înapoia in ţâră la 21c.

„Suceava”, plecat din Dunăre la 
7 Noenilsne pentru Levant, descarcă 
actualmente la Port Said şi apoi la 
ia tla. .......... ,

.JBucegi" plecat din Dunăre pen 
tru  Anglia dela 15 Octombrie. în
carcă cărbuni din această ţa ră ’pen
tru Tunis . . . . .

..Cârpaţi’* încarcă in Dunăre peni 
tn t Occident.

.Bucureşti", plecat din Dunăre 
la 11 Noembrie pentru Grecia, des 
cârcă actualmente la Pireu şi’ apoi 
la Patros

,,Oituz încarcă in Dunăre pen. 
tru  Levant_

,J3obrogeâ" încarcă în  Dunăre 
pentru» Levant, plecarea fiindu-i 
fixată azi,. 6 c..': : >->*/'

„Dorcstor * va pleca la 9 c. din 
Dunăre pentru Levant.

mm
32 grade in Bulgaria

Un vapor grecesc
i i i i i  in Dfinrea n e ig r i

C O N STA N TA  4. — In  legătură  
Iiu  eşuarea vaporului „Agamem- 
■km“ in tre capiii Caliacra şi Mân- 
laiia , se comunică- - 

Agenţiile de navigaţi© ăd ''toast'
îpşil'nţate, telegrafic,' -;d© farul 
Tuzia, ca vaporul Aganienmuu, 
sub pavilion grec, a eşuat in larg. 
Agamernaou venia dela Constao- 
tinopoi spre Cocst&aţa, gol, şi in 
apropiere de Caliacra s’a împot- 
tnoliL

Dm cauza valurilor enorme, va. 
sul a fost aruncat apoi p© un banc 
de n!sip. de unde a încercat să se 
salveze prin mijloace proprii, fără 
a reuşi insă. *

In cele din urmă s’au dat sem 
naleie prin T. F. F» cerându-Se a-

SOFIA, 5 (Rador). — In toată 
Bulgaria bânttis un val de frig 
cepţionai de puternic.

La Ciorna Ureşpviia, temperatu 
ra minimă înregistrată, a fost de 
32. grade Sub zero. Nămeţii 1 a- 
bondenţi, Împiedică circutatia pe 
Căile ferate, cauzând tfenurlior in 
tärzierl man. '

Din cauza furtunilor violente ca 
re bântue Marea Neagră, naviga
ţia in portul Bugas a fost complect 
suspendată m ultimele două zile.

Un
!n*
s’a
li

jutorul salvatorului „Kmg Lear” 
care a plecat Imediat dş afcl, in 
ajutorul şău.^ *CV1 b i ö*

de pe yăpqrîu, esu.at, işţreg echt-j - 
pagiul au debarcat şi s’a Îmbarcat 
in bărci, pornind spre uscat,;, - 

pe bordul Vasului au râmds nu 
mai comandantul vasului• şi tele- 
graFsiuL . h

Se crede că vasul a căpătat o 
spărtură In fund, întrucât a în
ceput să pătrundă apa in ei. ;

Vaporul Agamemnon,-' are 0 
capacitate de 4000 tone şi urma 
să încarce de aici, cereale,

in iugoslavia
BELGRAD, 5. (Rador). -  

val de frig s’a abătut asupra 
tregei Jugoslavia. La Belgrad 
înregistrat o temperatură de 
grade sub zero, ieri la amiază.

La Zagreb, un cerşetor a ince 
tat din viaţă. în urma unei conge- 
ştii pricinuită de irig.

VICTIME OMENEŞTI 
IN UNGARIA

BUDAPESTA, 5 (Rador). — Fri 
sul a făcut eri trei victime tn ca
pitala Ungariei, unde temperatura 
a scăzut până la 14 graue sub ze
ro. In alte regiuni ale Ungariei tem 
pcratura minimă a fost de minus 
22 grade. '■

patronul colegiului 
Sf. Sava t

Eîi dimineaţă a  avut loc solemni
tatea inaugurării noului local al co
legiului natiónál Sf, Sava,' în prezenţa 
d-lui prof. dr. C. AngeksCu, minis
trul instrucţiunii.;

D-L ŞTEFAN. POP,, directorul co- 
legiulu. a arătat, că temeliei interna- 
tulai a fost pusă sub trecutul mnis- 
teriat al d-!ui; dr. C. Angelescu şi că 
inaugurarea lui se face sub acelaş 
ministru. D-sa a cerut sprij nul mi
nisterului pentru compactarea acestui 
local * __ ■

D-l dr, C. ANGELESCU. «-pro
mis c ă . va da sumele necesare pentru 
terminarea internatului.

D -l. prof. GEORGIAN. .■ a  făcut 
un istoric al şcoaîel, înfiinţată da 
juarele stolnic Cântacuzina

A urmat apoi lin program muzical 
pnh codttrerea d-lui Pr°L Gedtes şi 
exerciţii de gfţnastleă sub conducerea 
d-lui prof, v .̂ Constantinescu.

Falsificatori de monede

Incetarsa navigaţiei 
pe Elba

B E R L I X ,  o  ( R a d o r ) ,  — 
lÂ in  c a u z a  f r i g u l u i  i n t e n s ,  
c L u i o r i tü f i l e  d i n  U r e s d a  
a u ,  i n t e r z i s  n a v i g a ţ i a  p e  
f l u v i u l  E l b a ,  p â n ă  l a  n o u i  
o r d i n e ,  ,  . %

Inietio msteorolegic
Ţimpol probabil dela 5 Ia 8 Dsoem-

Echipagiu! debarcat, s© créde i^*16’ 0I? ^ — Rrssiunea va continua
că va ajunge azi Ia Constanta, sâ.,scaciw ^  10 lf  15 m“ - Id B̂ sa'rabla, Moldova, Estul Munteniei,şi

Dobrogei- Cerul variabil — pe alocuri

O barcă cd 3 pescari 
se răstoarnă in irnnăre
BRAILA, 5.— Un nou accident 

s’a întâmplat azi pe Dunăre, din 
cauza furtnnei care s’a deslăn- 
tuit de trei zile.

Pescarii Antim Anton, Ichim 
Cuvancinc şi Bucur Alex. din co- 
munca Luoova-Tulcea plecaseră ia 
pescuit în Balta Dunărei, însă 
din cauza timpului nefavorabil, 
ei voiau să se înapoieze acasă.

Din cauza valurilor enorme 
insă, cât şi din cauza unei miş
cări greşite a unuia din ei, barca 
s’a răsturnat Icbim Cuvanciue, a 
reuşit să se agate de barcă şi îno- 
tind lângă ea, s’a îndreptat spre 
mal.

Usilaltî doi au rămas în luptă 
eu vaiurile.

După câteva minute, prin apro* 
piere a trecut o barcă a pescaru
lui Grigore Alianei, care s’a a- 
propiat de ei şi i-an salvat

It-hirn Cuvanciue, cum a stat 
prea muit în apă, a degerat şi a 
fost dus acasă la AllaueL

S’a închis navigaţia 
pe Dunăre

GALAŢI, 5* — Se anunţa oficial 
că navigaţia pe Dunăre se închide 
ia 6 Deoembr'e. Dela această dată 
toat© vasele cari vor mai circula 
Pe Dunăre, o vor face pe răspun
derea lor.

La gura Prutului au Si sosit nu
meroase şlepuri, cari urmează a 
li aduse la iernat, în porturi.

O vctîmă a
VASLUI 5. —- Gerul cumplit, ce 

s’a abătut a început a face şi vic
time.

Aşa, eri, locuitorul ' Alccţi Cră- 
escu din corn. Prot*tpop«ţ4i, acest 
judeţ se întorcea spre casă, ve
nind din târgul Codăeşri, unde fă
cuse diferite mici cumpărături; şi 
din cauza gerului, pe drum, aproa
pe de satul Dobrovăt nu a mai pu
tut să Înaintez*, căzând în dfnm, 
de unde a fost ridicat de trecători 
şi dus ia prima casă din marginea 
Satului unde după vre-o două ore 
a încetat din viaţă;  ̂ •

uşoară, niposar .̂ .Vânt' potrivii din 
nectar,ol NW>' Temperatura. în creş
tere-,' ,

In celi'alie regiuni: Cerul, senin, 
vânt slab din sectorul NW., gérul se 
va ruen’tiuo intens-

B R A ŞO V  5. — Poffia a arestat 
azi, pe individul W o lf Iosif, de fel 
din com. Vizata (Trei Scaune) care 
in timp ce plătea o consumaţie a fost 
observat c i  predă o monedă falşă de 
JOO tei. Luai de setut' a declarat că 
le deţine dela Luca Svolte, şofer tot 
din S f. Gheorghe. Acesta a fost pas 
in urmărire iar primo! e deţinut de 
autorităţi.

Se pare c i  e vorba de o bandă de 
falsificatori, cu sediul In oraşul S f. 
Gheorghe, £  L 1-■■ 

Cercetârle continuă’" v

Sa iefieaese alimentele 
in Capitală

CnmpăraţI'Vă loznl Dt. cn NĂDEJDE şi ÎNCREDERE la CEA MAI 
NOROCOASA COLECTDRA A TARII ROMANEŞTI

de Comerţ S. A.
C a l , Victoriei 34 -  Bucureşti — Str. $mârdan 2

SINGURA unde au eşit mai toate câştigurile mari şi anume:
Lotul cel mare de iei 5 Milioane, 3 Milioane, Câştignl le lei 2 Milioane

precum şi CÂŞTIGURILE de Lei 90U.000—, 500.000— , 300.000
300.000—, 150 .000-, 120.000Costul lozului ! Â  junjderţ J*j2J2iÍ5ÍL un̂ lrẑ iuţrêc optim» un »iert

5oo itLU
Provincie m andat poştal sau ramburs 

Subcolectuil W ţoala egenţlkle W«gons-Llts cook din ţară

dv.v.u

D- AC. Berceanu. ajutor de primar 
a luat măsuri să se reducă unele 
laxe cari grevează astăzi comerţul de 
alimente. - - ;>

In legătură cu acest fapt va fi re
dusă. dela 20 la 10 lei, taxa ce se per» 
eepe'pe fiecare căruţă de alimente ce 
intră in îî .le- Se vor reduce ' dease- 
meni taxele de abator, ayându-se în 
vedere proporţia CU greutatea vitei 
care ae tae.

In urma acestor scăderi de taxe pe 
cari primăria municipi'ultll le consi
deră ca pe un suficient justificativ 
pentru iéitenlrea alimentelor, va lua 
In acest sens imediate măsuri de ri
goare- ’

Congresul Reuniunii femeilor
române la Braşov

Secţiile de votare in Capitală
(Continuare din pagina 4-a)

îîţîe tn localul şcoaîel primare de 
fete No. 3, Calea Grivlţei 372.

becţ. 62: aegătorii dela I'tera R— 
Z  nchiiv Inserai în registrul elec
toral ai judecătoriei ocol. 8 Bucureşti 
şi dornic la ţi m raza circ. 37 de po
liţie în localul şcaolei primare de 
băeţi No. d l .„Grivita” Calea Gri 
viţei No. 472. - j ,

Secţ. 63 alegătorii înscrişi în reg s 
irul e'ectoral al judecător'ei Ocol 8 
Urban Bucureşti şi dornicii aţi în co
munele suburbane Marele Voevod
M hai şi Griv'.ţa în localul şc. pri
mare No. 1 din Bucureşti Noui, şo
seaua Chitila.

Secţ. 64’ ucigătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecătoriei Ocol 
7 Bucu-eşt. şi domlcilaţi. în comune
le suburbane MUtari şi Roşu, în lo
ca’ul şcoalei primare din comuna Mi 
Start.

Secţ. 65: alegătorii înscrişi în re
gistrul electoral al judecătorilor 1 şi 
2  Bucureşti şi domiciliaţi în raza- e rc  
3! de pol ţie în oca’u! grâdineî de 
K oii No. î  strada Eroului No. 2.

Votarea va încape ja fiaeare local 
la oxa 8 dimineaţa ţi va dara până 
Ia ora 20, pulfindu se prelungi şi pss- 
‘.e această oră, în nici un ca* Insă na 
:a va şutea trece de ora 8 a dimiae{ai 
zilei următoare când sorutinnl va ii 
închis. . ...

Cárfile de alegător se vor distribui 
de d-nii Judecători de Ocol respectivi, 
conform pubiicafiunilor ce se vor 
face de Domaiile-lor pe bara art* 18 
din legea electorală.

Nimănui nu-i este permis a intra 
înarmat In zona şi localul de , vot. 
nici a face propagandă prin strigări, 
n>oi a constitui aglomaratiuni-

In zona da votare toate debitele de 
băuturi spîrtoaae vor !i Închise toată 
ziua si in orele de alegere.

Deliquenfii vor Ö pedepsiţi con
form disporiţiunilor capitolului 7» art. 
103—123 din legea electorală-

Alegătorii cari nu-«l vor exercita, 
fără temei legitim- dreptul de vet, se 
vor ptdepei eu amendă civilă de 500 
k t  (art. 88 din teaea electorală)-___

g ă sea
BRAŞOV, &. — Azi dimineaţă, 

congr&siste’e au făcut mai mu’.te 
vizite ia oraş $i împrejurimi

Astfei, au vizitat: căminul de u* 
cetllci, unde au fost primite' de 4  
Emil Socaclu. şcoala de copiii 
mici, unde au fost întâmpinate de 
cl-ra. , Maria Popescu-Bogdan, 
Şcoala primară de fete şi grădlaa 
de copii, din str, Ecaterma, unde 
au fost primite de danele căpitan 
Istrate LLucreţia $ d-na căpitan 
Rotarii, dispensarul Principeie 
Mîr.cea, unde au tost întâmpinate 
de d-na Margareta dr. Valaiiu, li
ceal de feie. Principesa Elena, că- 
mirm! pentru Profilaxia ■ tubercu
lozei, fabrica de avioane I. A. R., 
etc.

La ora 1 a avut loc an banchet, 
iar după amiază s’a lucrat în sec
ţiuni..

BRAŞOV, 5. —■ Congresul fe
meilor a luat sfârşit azi d. a.

Sa dat cuvântul d-nelor Teodo
ra ştefănescu. avocata, care a des 
voltat conferinţa despre drepturile 
femeii asupra rodului muncei ei, 
tn timpul Şi după desfacerea că
sătoriei . d-nei Ana Râdulescu Bo- 
eşeiu care a conferenţiat despie 
feminismul în interesul originei so 
ciale si d-nei Alexandra Floru ca
re a vorbit despre educaţie.

Apoi d-na Alexandrina Canta- 
cuzino declară desbaterile Inch's« 
propunând expedierea unei tei«: 
grame Suveranului Cu următorul 
cuprins**

Gruparea femeilor române, în
trunită pentru lucrările congresu
lui aduce M. V. omagii de neştir
bit devotament, cerând respectu
oasă ca şi femeile să fie chemate 
ia viaţa obştească. 1 '

D-sa a propus şi congresul a 
votat următoarea moţiune ..: ,

Congresul grupării fem eilor ro- 
m ane ţintii Iny vrem urile acestea  
de ,frăm ântare, socoteşte cu o «*-• 
vo#5 urgentă, ş t imperioasă acotdo* 
ren pentru tem ei a dreptului i e  
vo t ş l eligibilitate, chemând o st
ie i tu 'naţă  cetăţenească o m a-e  
rezervă  spiritaaUi. Cere ca indlttil 
zovern  şî noul parlament, printr e 
Utge specială să  pună in aplicare 
pieră  eonsfituţtei care prevede t- 
caraarca acestui drept. Gruparea 
fem eilor rom âne, cere in s t i tu ir e  
neîntârziată a  tribanalalai de cop t 
ca judecători fem enini, operă de 
protecţie s i salvare a coptlalat.

Gruparea femeilor române, c e r t  
ca elem entul rom ânesc sä He er 
crorit asttturândtt~i-se tn toate ud  
nunistraţiite şi întreprinderile &■ 
f id e le  sort.priva te locuri de frun
te  care să  te com titae  înaintea 
străinilor, dreptul de a-şl câştiga  
pâinea.

Seara !â ora 0  prefectura Jude
ţului a dat un banchet in saloane
le Cercu’ui Militar, în comuna 
d-nei Cantâcuzino şi a congres,* 
telor. La bănchet au luat parte au
torităţile civile si militare, în frun 
te cn d. g-ral Fîorescu prefectul 
judeţului şi presa.

SA M B A T A  A P A R E  REVISTA
„CINCI XEFV

42 pagini fermat mare, bogat ilustrate, 
■MlMAUEEl'S-

Şahului
P ro b le m a  Nr. 17

de G. Goşman-Ţânţari 
inediţi .

*•' P ro b le m a  N r. 18
L T de Paul Ltibovicidaşl

a b ■ ó d í.-'f g h
Albi Rb 2, Dl 7, Tb 3 ?! I 1,

Cf 3 ?í t 8, Nc 7 şl g 6.
P .e 6, f 6 , h 2. h 3. m:
Negru: Rl 4, Dd 6. Tb 7, Cc 8, 

Nb 8. '
P.c 5, d 5, z  5, h 4
M at in 2 mutări.

inedită
— Dedicată d-lui W , Pauly —

a b c  d e t  g

Alb: Rf 6, Te 5 şi s  7.
Negru: Ra 8, Da 3, Cg 6.
M*L ajutor invers In 2 mutări 

(joc aparent).

Tabloul tioNlegătorilor *)
N U M E L E  Numărul de ordine al problemelor

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iota!

ing. O. Hestda, Buc. .  ,
A. Gross, tiucureşti ,  ,
B. buviu, bucureşti . . .  
Dinu Negreanu, b u c . .  .  . 
l. r. l i ie a , Bucureşti , .  
ML Lhefner, Bucureşti • 
Al. Mureşianu, c a c ă u . ,
C. Bodea, ■ ascut . . . .  
Vob.$, Xighina , ,  ,  • •
L xahişu, e»luj . . . .  * 
Locot. G. Şteiănescu, Cluj 
S. salner, tt.-Vâlcea .  . 
Petre Bossun Lálár., Bas. 
U. v erncscu, Lhişinău ,
M. stan, Dăiuşeşti . . .  
ii g. G. Mocrijitchi, Ploeşti 
Gir, ţjoşm an, Ţ ân ţa ri. . 
tíéűé ÎMColaesou, biatma 
D-ra !ng. v .  Mit., u .veni
N. Ohiurov, Cubei. , . 
ifrim roan, Buftea . . .
O. Bărouceanu, Moneâsa 
îs. Vâgâi, Lipcani , .  .
D. ftieaanu soc de câmpie 

Muieş

2 1 
2 l 
2 l

2 1 
2 1 
2 1

1 2 
3 2 
2 I

2 1 
2 1 
2 1
----- - 2 1

1 2 
2 1
2 2 
1 1

------ 2 — 1 -

2 1 
2 1

1 1 2  1 
1 1 2  1 
1 1 2  1 
1 1 2  1

1 1 2  1 
1 - 2 1  
1 1 2  1 

1 2 -

1 2
1 2 
1 2 
1 2

1 2

1
1 —
1 1

1 1 2 ----- -
2 -  
2 1 1 1 2  1 -----
-  1 
2 1 
2 1

1 1 2 -
------2 1
1 1 2  1
------2 1
1 1 2 -  
1 1 2  1
-  —  2 •

1 2 
2 2 
1 2
1 2

20
2 2
20
11

1
1

20
16
19
14
î
a
&
1
1
5

11
7
7
8  
2 
1 
2

*) Crice reclama iuni se primesc numai până la 18 Decembrie cor.
S o lu ţia  p rob lem ei 

Nr. 13 (12)
de U. Costăchel-Iaşi

t. Ce 61
S o lu ţia  p rob lem ei 

Nr. 14 (13)
de S. ihau-Bucuteşti 

Joc aparent:
1..............Ti 2.
2. N X  d VN'C 5 rf.
Soluţia:
1. Nf 3, Tg 1. *
2. Rf 2, Nc 5 +1

P a r t id a  N r. 6
Jucată la Reşiţa, August 1933, 
ALB: JIAN ZENO — NEGRU 

PEIA PETRE- „Apărarea PhiU- 
dor”.

1) e 4, e 5; 2) Cf 3, d 6; 3) Nf 1- 
c 4...; (obişnuâ se joacă 3) d 4. dar 
şi această contmuare este bună}... 
Cc 6;‘4) d 3, h 6; 5) o—o, Nc 8-g 4; 
6 ) h 2—b 3, Ng 4—h 5. 7) g 4, Ng 6; 
8 ) Cc 3, Cf 6, 9) Cf 3—h 4, NH 7; 
10) Df 3, Ne 7; 11) Cd 5, a 6; 12) 
Cd 5Xe 7 Dd 8 Xe 7; 13) Dg 3,
»o-o; 14) f 4 ,Cd 4; 15) T£ Í 2?, 
Nh 7Xe 4M; 16) d 3Xe 4, CXe 4; 
17) De 3, CXf2; 18) D x£2,D e7x 
h 4!; 19) Df 2Xh 4, Cd 4 -f  3+ şi 
alb cedează. (Note şi comentarii de 
Petru M. Peia-Reşiţa).

B ib lio g ra fie

blemele vor fi propuse de d. \V. 
Pauly.

Campionatul de şah, se va juca in 
saloanele „Camerei de comerţ' din 
Buc m eşti.

A  apărut un volum omagial în care 
se arată activitate^ de 25 ani a maes. 
ţiului căp. chimist I, Gudju.

Cum cartea nu ne-a parvenit încă, 
tiu ne púfam da părerea asupra ei.

In fo rm a ţiu n i
Odată cu ţihetea campionatului Ro

mânei va avea loc şi un concurs pen. 
tiu daslegăcj de probleme, cB prem t 
Orice amator noafe t o  ‘narfe. Pro-

Z ia ru l n o s tru  va  pub lica  
în  f ie c a re  zi re z u lta tu l 
ru n d e lo r  d in  cam p iona tu l 
R om âniei.

*
Rezultatul celui de al XH Iea 

Urineu-campionat ai Franţei este 
următorul: Gromer 6 juni., Frent7 
6, Kahn şi F. Lazard 4, Gibaud ş> 
Rometti 3 jum., Anglarée şi Gol- 
bdrino 3, Gott1 2 jum.

C am pionatu l m ilita r
D. maior C, Caraman, cunoscutul 

propagandist al jocului de şah in ar
mată, a hotărât organizarea unu tur- 
neu.camp.onat, prin corespondenţă al 
ofiţerilor români. Scopul acestui tur
neu este pe lângă o cât mai mare 
desvoItare a acestui joc in rândutile 
ofiţer lort printre cari sunt foarte 
mulţi jucători buni, dar şi organizarea 
unui match cu ofiţerii din p-ma'de ţă
rilor din ,.Mica î n ţ e l e g e r e P e n t r u  
acest scop' in Cehoslovacia a avut loc 
campionatul ofiţerilor. Cu speranţa că, 
un cât maj mare număr de ofiţeri vor 
lua parte la.„luptă"' publicăm urmă
toarele

Ccmdiţitmi 
d e  p a r tic ip a re

1) Insciier-le ia acest turneu du
rează până la 15 Decembrie a. c. Au 
drept de »larticipare toţi ofiţerii ama
tori dH. ţâră.

2) Taxa de înscriere este de lOC
iei şi se va tr mite odată cu înscrierea 
pe- adre?ri mkiór C," Caraman,--zegir 

jnentul 13 D om hanti Uri.

3) Se va juca pe grupe de câte 
5-l0 jocuri. Din fiecare grupă pri
mul clas ficat va intra în grupa de
cisivă, unde se va juca pentru titlu.

4) Fiecare participant joacă ca 
flecare din grupa sa câte o paţtidă, 
adică fiecare participant va avea de 
jucat 4—9 partide, jumătate cu a!i>, 
jumătate cu negru, D-stiibuţia culori, 
lor ca şi repartizarea jucătorilor ic 
grupe, se va face prin tragere la sorţi 
de către arbitrii şi supraarbitrui tur« 
neuIuL

5) Toate partidele tiebuesc jucate 
în acelaş timp.

6) Pentru răspuns Ia o mutare se 
acordă cei mult trei zile dela data 
primirei scrisorii, aceasta se va con
trola după ştampila poşteL I n c .  de 
neprimiie la timp a răspunsului, ju
cătorul comun că din nou mutarea 
şa adversarului, .dacă şi la această a  
doua scrisoare el nu primeşte nici uaf 
răspuns, înştiinţează pe arbitru.

7) Fiecare jucător în afară de mu«v 
tarea pe care o face, trebue să repet«, 
şi ultima mutare a edversaru'ui, *

8) Nici o schimbare de mutări Q»;
se admite. ■>

9) Persoanele retrase din turneu se'
cons'deră că au cedat partidele ne*' 
terminate. J*

10) Partidele terminate (cu arăta
rea duratei; data începerei şi termi«1; 
nă:ei) se comun că imediat arbitru«! 
lui de către cei cari le-au câştigat, 
iar partidele nule le comun1 că altul.' 
Partidele cele mai bune din turneu,' 
vor fi publ cate in ,,Revista Română* 
de Şah“.

U ) Arbitrul acestui turneu esttf. 
„Revista Română de Şah'\

12) Supraarbitru este d. colonel 
Son Aurelian din Iaşi. Deciziile siw 
praarb.irului sunt indiscutabile.' j)

Prem ile se vor anunţa după ter
minarea înscrierilor. Primul premiat 
va primi în afară de premiul in bani: 
şi o diplomă de campion de Sah prin 
corespondenţă al ofiţerilor din Ro
mânia.

Orice detalii asupra acestui turneu 
se pot cere dela redacţia „Revistei 
Române de Şah”, Brăila, str. Unir.i 
115, sau dela d. maior Const. Ca« 
taman dm IaşL . „ - j„ . v!.J

Din partea organizatorilor camplo 
natului României, ptim m  următoarele: 

Toţi participanţii ia Congres şi 
Campionat se vor bucura de o iedu,\ 
cere pe C.F.R. de 50 la sută dus şi, 
întors, pe paza certificatului el.betai 
de noi. i

35 participanţi vor putea să be
neficieze de întreţinere (dormit şl) 
masă) in căm nul C.F.R., cu o c/iei« 
tuială z in c ă  de 50—60 lei, iar restul 
par tic;ponţilor vor avea la hotel o re
ducere de 50 la sută (circa 60 lei) şi; 
condiţiuni foarte avantajoase pentru 
masă (circa 25 lei prânzul). J

Programul technic al congresului,, 
cu eventuale mese date in onoarea 
conyresiştdor, se va anunţa la timp 
part cipanţtlor. In acest scop rugăm «  
ne anunţa până la 10 Decembrie cri.,\ 
comunicările ce eventual le-ar aveaI 
cineva de făcut

Spre a putea lua din timp măsurile 
necesare, rugăm a ne comunica, fă:i  j 
ntărziere, cel mai târziu până la jOj

Decembr e crt., part ciparea la congres 
Taxa de înscriere la congres este 

de 100 lei, sumă ce rugăm a ne trimite) 
odată cu anunţarea participării.

In scrisoarea de răspuns rugăm k 
ne indica dorinţa de a găzdui in hotelt 
ori în căminul C.F.R. .

CERCUL DE ŞAH C F . R :  
Str. Sevastopol 26, Bucureştij

P o ş ta  re d a c ţie i
G. G- Ţînjari. Aţi primit sorisoatea?! 

Rog confirmaţi.
I» catalogul pe 1533 al măre! edi

turi, , Haas Hsdşwioş. Nachi, Kurt 
Ronningher, Leip-ig G 1» nu sxisrtă 
nici un manual franţuzesc, cupria- 
zâ»d ceiace doriţi Dvs. Iu nemţeşte, 
âa-

VOBîS- Gomrrt. Veţi primi răspun
sul prin poştă- _  __

&  T1,au
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teM ee e e e g c o a e e e r e e e o g e e e g
cultă, lost funcţiona

lă  birou, lipsită complectamente I 
ie mUioace, caută orice serviciu j 
a domn bine situat. A so adresa < 
a ziar sub: „fostă funcţionară’1- !

BUCATAREASA perfectă fără bărbat 
angajez imediat Lăzureanu 72, col( 
Amim* 148
BUCĂTĂREASA bună fără bărbat- 
acte recomandaţii caut. Licurg 4*

149
BRODEZE perfecte cu maşină fiiti- 
recaiită iirffpnf Rosette. Călăraşi 33-

9 — M
' 'TANARA, cultă, astăzi lă râ  mc» 
ii un sprriin» caută post menajeră 
11 la familie onorabilă sau persoa- 
] I iă singură bine situată. A ge a- 
I [ iresa la ziar sub ».TANARA”

LEMNE uscate 680 Mia Cer Fag 
tăiete transportate, vinde Vaselor 29 
(prin Moşilor) Telefon 236-19-

G 34467

MENAJERA transilvăneaucă cunos- 
când la perfecţie bucătăria şi tot ce 
priveşte gospodăria doresc post ta per 
soană singură bine situată. Adresaţi 
ziar «Ana A“.

MOBILE moderne, dormitoare, sufra
gerii, birouri, modele splendide, cea 
mai avantajoasă sursă Kamiéi, Ro
mulus 58* înlesniri. Expediem pro
vincie-

DOMNIŞOARA cunoscând dactilogra
fa ,  franceza, germana, engleza, polo
na şi diferite lucrări de birou» caut 
post funcţionară. Adresaţi ziar ,»0 - 
rion”. 31896
DESENATOR technic, de mobile, 

’schije, proectiuni. etc. Adresa li: Dri-
storului 89- t -34330

DOUA cuptoare ds fabricat cărbuni 
de lemn automatice originale fran
ceze de vânzare din cauza plecării 
pe un prej mic acestea pot asigura 
frumos existenţa unei familii- Panai- 
tescu. Intrarea Amzei 6- 2-34484

AJU^OR-contabil, dactilograf ruti
nat lucrări birou caut post- Ziar 3000 
S- 1-34339
DOI STUDENŢI caută orice serviciu 
In schimbul oricărei relributiuni (sau
locuinţă, pensiune). 
Polonă 63.

Sert ti Coman,
134352

CAUT post ca avicullor, Bucureştii- 
Noi, str- Aristide Basilescu No. 65.
jt m

ŞOMERI

VÂND cea 10.000 mărci româneşti In 
bună stare. A-dresati-vă la ziar, indi
când preţul oferit, sub ,.M- R.“

2-34876
AUTOMOBIUŞTl. Liquid preparat 
american contra îngheţului apa ra
diatorului eftin» Stăncinlascu» Vic
toriei 132.

: TEREN OCAZIE 20-000 m 
minute de tramvaiul 8 în comu- 

a Dudeşti vând cu 30 lei m2-
- '  ft

ÎNCHIRIEZ cameră mobilată linişti* 
ta- In plin cănim str. Sfinţilor 15 A
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată intrare 
separată. Str- Eroului 13 (Cişmigi'U!.

1-34426
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată electri 
că. teracotă, acces bas. Transilvaniei 
No-, 18- 1-33193

YANO una haină damă Astragan şi 
Luturu ocazie. Carol 116.

1-34450

jlid UH1ÍUEZ cameră frumos mobilată 
confort modern eventual pensiune 
Saita 4 Et. III stânga (B-dul Domni
tei). 1 -34388

DE 7AN2ARB Ford turism camione
tă la perfectă stare cauciucuri noui 
Besner, str* Logofăt u Nestor nr. 10.

141
CARŢI-Biblloteri, juridice, artă. isto
rie. literatură» Bisericeşti vechi Teo
logie plătesc bine numai „luliu”. Ca
sa Anticarilor 1- Scrieţi, leief 371-04-

1T,REGRE caută cameră elegotit mo 
bllată. acce3 bae. pensiune complec
tă. Adresaji zia sub: „Aproape Liceul 
Lazăr”. 1-34430
PROVINCIAL, găseşte cameră mobi
lată cu bae personală intrare sepa
rată- Cameră mică mansărdată gă
seşte D-nă. D-şoară semi-mobilată 
800- 15 bis G-ral Eremia Grigorescu 
Parter, sunaţi- 1-34431

CUMPĂR ocazional maşină de scris 
bună stare. Oferte ziar „Jacq ies”.

1-34485
a n t ic h it ă ţ i, obiecte arta, diferite 
argintării, serviciu porţelan, covoare
11—1 4—6- Vasile Boerescu 11.

132
AUTOMOBILE Buiek închis stare 
nouă. Lei 140-000- Str- Impăcărei 17.

133
BUIK master 6 cilindri de vânzare 
tip 192? preţ 60-000- Romană 132.

134

BULEVARDUL Elisa beta 38 A închi
riez garsonieră* 2 camere bae apâ 
caldă, calorifer şi cameră mică-
ELEGANT mobilată, calorifer, bae, 
închiriez persoanelor distinse. Co- 
bâlcescu 41 etaj îl corpul din dreapta

1-34415
DE ÎNCHIRIAT trei camere, antreu, 
bucătărie, cămară, bae. pivniţă, elec
trică, apă, teracotă, preţ convenabil 
Silvestru No. 17- 1-34423
ÎNCHIRIEZ parter 1 cameră antreu 
bucătărie, pimni{ă, electrică, teracotă 
încă 2 camere, una mică separat- Ra 
hovei 80. 1-34426COVOARE persane modele splendide ______ ___

desfac eftin- Primeşte reparaţie, spă .BATIŞTe  ̂ 15, cameră bine mobilată
lat. Terzian. str- lancu Căpitanul 6
(Foişor)- 139
DORMITOR studio holi sufrageria 
modernă cubistă, vând ocazie colosa
lă- Văcăreşti 126- I4O
CHILIPIR vând automobil Chevrolet 
închis 18.0&0 lei- Teodorescu, Mace
donia 23. 136
DORMITOR elegant modern, costat 
84.00Ü lei, vând 13.000- Floreasca-
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1—2 CAMERE» bae» se închiriază str- 
Ştirbei Vodă 198- 3-34482
IAU IN GAZDA o elevă» familie ono
rabilă, cu »au fără pensiune. Strada 
Sfinţilor 15 A.
DE ÎNCHIRIAT cameră efegant mo
bilată. Intrare separată» acces bae. 
eventual provincial sau două persoa- 
ne- Biserica Enei 14- etaj II dreapta.
NCH1R1EZ cabinet medical, insta- 
atie corn predă. 3 camere» Informaţii, 
telefon 4-03.35. L3433Î

separată, f.ftiuă, domn serios. Adre
saţi clădirea stânga Popovici.

1-3*409
U IV fc t tS K .

I l e u  c u v â n t u l
DOAMNELOR, ..TERMOVîiRUL

t BEX” încălzeşte (constant) căru 
clorul copilului: Încălzitul costă 90 
bani pe oră, ,J8EX” MIGNON pen-
tru  încălzitul manşoanelor. ,,1EK-
MUFÓKUL BEX*’ este medicul ca
sei contra tuturor răcelilor.

NUMAI bomboanele Menthamol 
„Egger“» vindecă tuşea şi răgu-! 
şeala- Cutia 15 lei.

DIF.RDUT servietă cu acte rog găsi
torul prezenta Ministerul Sănătăţii. 
Portar. 1-34497

Î M P R U M U T U R I
• t e u  u u v u tiilu i

10009 Iei caut urgent, garanţii solide- 
Adresat! ziar „G. N.“-_______1-34269
L b U l l u N l  ş i  M £ U I I A | I I  

I l e u  « ju van tu l

CAMBRA mobilată intrare separată T“ PD.t , “ Î Î L J S f S / v î ^ J Î î S î S  
electrică* vând maşină cusut- Lumi- M Íai,uc* A3IQURATI-VA EXiSiEN
nei 17. 1-34490
CAUT urgent colegă cam eră funcţio
nară , sradentă 600 lunar. P arfum ulu i 
No. 16- 2-34483

CUMPĂR căsuţă stare bună (preţ
până Ia 50 mii) într’o comună mare 
(cale ferată) prefer staţiune cÜma-
terică- Oferte detailate d-ra Germen- ««MEKA mobnaîă comori prefer ci-

INCHIRIEZ cameră mobilată intrare 
separată. Sfinţilor 23. 1-34495

zadarnic! AS1QURAŢI-VA EXiSiEN
ŢA ! Numai în patru săptămâni ab
solut ORICE PERSOANA» indiferent 
vârsta sau cultura, poate Învăţa „Sta- 
litdactyiograüa", corespondenta eo 
merclală şi lucrările de brarou, obţi
nând certiiicat da absolvire- ..^codlM

Orariul ds sărbători 
pentru magazine

Ministerul muncei a decis ca în 3d. 
lele de Joi 2\, Vineţi 22 şt Sâmbătă 
23 Decembrie fiind în preajma Cr&-
c. unului, magazinele vor putea (ine 
deschis in otels de prânz, tar seara 
pot închide cu o oră mai târziu.

Funcţionarii vor avea repaosul la 
care au drept, prin rotaţie în cursul 
săptărnânei.

Cum anu/ acesta ajunul Crăcium- 
iu. şi gl Anului Nou cad Duminica
d. l ministru Dimîtrin a dat dispoziţii 
ca in acesta n ie magazinele să fie 
desch se, aceasta spre a da putinţa 
populaţiei muncitoare să facă cum
părăturile trebuincioase de sărbători.

Grav accident de automobilt mMo r é m
Dn inginer şi 4 lucrători răniţi

MORENT» 5. — lin grav acei-, afla în maş'nâ- dimpreună cu alti:
dent de automobil s a întâmplat 
azi dhnineaţă pe panta „P'etrişu- 
iui“ din StayTbpoleos, în împreju
rările următoare.

Automobilul No. 8*6 Tg. condus 
de şoferul Kutel Anton, când co
bora panta sus numită, d'u cauza 
frânelor cari erau îngbetate, s’a 
răsturnat.

Inginerul Talion ja«©, care se

4 lucrători au fost răniţi. In stare 
gravă, inginerul a fost trimis spre 
a fi internat la un spltaL Ceilalţi 
lucrători deasemenea rân'ţi, au lost 
pansaţi in localitate.

Şoferul deasemenea este răn*t 
grav. Cercetările le face serg. 
Instr. Barbu, girantul postului Sta- 
vropoleos

Şîin diverse tribunalele militare
D. Richard Franasovici, ministrul 

lucrărilor publice şi s! comunicaţii
lor a primit ieri dimineaţă o delegaţie 
a pensionarilor C. F, R. şi alta din 
partea cărăuşilor publici, expunân- 
dn-i doleanţele acestor corpuri.

M uncă siln ică  p e  v ia ţă
Consiliul de războia al C. II  A- 

eub preşodenţia d-lui col. Al. Fi- 
litti, comisar regal fiind d. m aior 
Ed. Konya, a  condamnat în  con-

A lucrat apoi cu d. ing. Eugen j tumaeie pe soldatul Moses Steiner 
Ştefănescu, secretarul generai al de- j dela cercul de recru tare B răila, la 
partamentulu ,  cu d ing. L Pitulescu, muncă silnică pe v iaţă  şi degra-

Î Ţ M i h Â  Uarö militară> pentru dö2ertare la
al drumurilor, care l-a informat asu
pra stad'ulu! în car« se găsesc atât 
lucrările curente privitoare la dru
muri, cat şl acelea ce se execută în 
baza contractului rutier.

D. ing. insp. general Eugen Ştefă
nescu, membru în consiliul technic 
superior, a fost însărcinat cu condu
cerea secretar atului general al mi
nisterului lucrărilor publice şl al comu
nicaţiilor, în lipsa d-lui ing. Vardala, 
delegat să ia parte la lucrăr Je comi
siei internaţionale « Dunărei, la 
Viena.

Dela ateneul „Enăchiţă 
Văcăresc»“

Ateneul a  Organizat Duminică 
t  cor. o şezătoare cultura lă  la  casa 
ostăşească a  regim entului de g ar
dă „Mibaiu Viteazul".

Cuvântul de deschidere, rostit 
de d. locotenent Ştefănescu L ii 
urm ează un program  pe înţelesul 
tu turor. Recitări, poezii simple, o 
piesă de tea tru  şi câteva glume, 
au complectat 2 ore de desfătare 
sufletească pentru  cel 400 de sol
daţi, aflători în  reg im ent 

A dat concursul: învăţător Pă- 
traşcu Em., ß t. Haroş, Roman L  
şi alţii.

u ia iru a

A lte  co n d am n ări
Acelaşi consiliu a  m ai condam

naţi pa sold. U ilac Iosif din regi
mentul 4 C ălăraşi pen tru  vina de 
dezertare în  ţa ră  stră ină  şi risi
pire de efecte ia 6 luni închisoare; 
pe sold. Cristescu D um itru din 
regimentul 23 infanterie, pentru 
dezertare repetată, la  1 an  închi
soare, în  lipsă; pe sold. Mincă 
Gheorghe din regim entul 1 tien»- 
misiuni, pentru fu r t dela m ilitari 
la 2 inni închisoare şi pe sold. 
Soeola Niculae din divizionul 8 
tren, pen tru  insubordonanţă şi 
fu rt la  6 luni închisoare.

lemig tfe foc pentru 
studenţi

lauu cerut 11 ai uţj uuwivirc* şiw n ia
>nlra!ă’Y strada Academiei 28- In- {

D. I. Manolescu Strunga, subse
cretar de stát la ministerul agricuî

ţchi, com- Costeşll jad- Lăpuşna.
VÂND ceas-brătarâ briliante, blană
dame nurcă Popa Tatu 35 Dentist-

2-34492
CĂRŢI literatură, artă. Juridice» bi
sericeşti plăteşte bine H- Pach» Casa 
Anticarilor 3- Telefonaţi 3/35'70-

1-34498

vili sau domnişoare serioase- i)-lor
Leonte 32. Cotroceni- 1-3448?
ÎNCHIRIEZ două camere mobilate 
convenabil. Popa Tatu 3 etaj li.

1-34444

DOMNIŞOARA predă conştiincios: 
germana, franceza, polona, engleza, 
foarte convenabil. Adresaţi ziar 
„Arcadia” 2Ö3«5

ia MICA PUBLICITATE 
a z áraiul nostra.

S'LÜiOR sufragiu om de încredere 
vorbesc iarceza germana garanţie ma 
terială. Valetnin- Vasile Boerescu 9-
h 34039
TANÁRA prezentabilă caută serviciu 
arderobiere. Garantie morală foarle 
ună- La 2iar ,.Garderoba”. î -34381

PATA de douăzeci de ani caut ser- 
vici la îmiUe ungară Calomiirescu 9 
Kaly. 941SR
DAGTILOGRAFA perfectă cunoscând 
facrărl de birou caută post eventual
iîassieră. Adresaţi Văcăreşti 81-

1-34481
SORA cu diplomă Îngrijesc orice su
ferind. fac gardă noaptea, masagiuri, 
merg provincie» străinătate. Romeo 
Popescu 4 fost Fraţii Bercenf.

1-34464

PKOPKIfcTARI

*  ftfCi'PiSLlSITATÎ
I zünM iRtnLi.

OCAZIE RARA- 3 costume haine a- 
proape noui, palton, ghete- Vizibil zii 
rdc 2—5- Conslantinache Caracas 61 
etaj stânga-, 2-34422

TABLOURI

APARTAMENT parter. Casa Elena. 
Luterană 8, hol, trei camere, bucătă
rie, baie» renovată. Trei minute Mi
nisterul Interne, Armată, Instrucţiu
nii- 2-34420
1200 cameră spaţioasă frumos mobi
lată teracotă pentru domn. 600 garaj- 
Silvestru 30- 8-34443

CASATORII urgente mijlocesc în toa
tă tara,»numai partide situate, Maria, 
General Ipătescu 22 A etaj prin calea 
Moşilor- Bucureşti- 1-33179

DOUA camere antreu goale sau mo
bilate, parter înalt electircă sobă te
racotă închiriez 1600 lunar- Făgăraş 
7 (Ştirbei Vodă). 1-34489
ELEGANT mobilată, calorifer, bae. 
telefon, închiriez persoanelor distin
se- Cobâlcescu 41 etaj II corpul din 
dreapta- 1-34415
CAMERA goală intrare separată, ca
lorifer, electrică, apă caldă. Calea 
Victoriei 2 etaj 1 apartamentul K-

1-34479
ÎNCHIRIEZ domn serios dormitor su
fragerie. bae ultra modern mobilată- 
Lei 2500. Popa TaU; 88. 1-34477

CAUT germană cu practică să ştie ro
mâneşte pentru fetită trei ani- Mi- 
hăescu» Moşilor 287. 1-34496
PA'i'A tânără caută casă liniştită ia 
toate, două persoane. Mila, Sir- Ing. 
Pisoni 12. 342UÖ

ATENŢIUNE. Mare chilipir Dorohoi, 
130.0QO imboil 5 încăperi mari. gră
dină» 10.000 m- p- Mitroi» Dudeşti 65 
Bucureşti. 1-34466

ŞOFaii cai net ptoviucie caut servi 
eiu partcular. întreprinderi. Şervidul 
m uhar satisfăcut, având scriere rru 
moaşă, servesc biuruu» pretenţii mo 
deşte- 34123
CAUT fală singură harnică, inteli
gentă» acte servit. Luterană 19.

1-8440»
CAUT ajutoare Ia veste 
Calea Kahovei Nu. 138-

bârbă teşii- 
134428

Husemeid str. băcani No, 4» 
ulă bune lucrătoare ia mantouri.

1 34403
PATA tânără caută casă liniştită ia 
luate, două persoane- Mila, str. Jug- 

p iro n i 12- 34203
JFaI 'a  de douăzeci de ani caut ser
viciu ia familie ungară. Galoinfirescu 
Nd. 8 Katy. ________ 34176
BĂLŢI ia coloniale caut urgent Con 
,umui Isbâuda calea Văcăreşti 229.
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BUCĂTĂREASĂ la toate are sjuior.
: ârgentina 41- Parcul Bonaparte.
:> 1«
EUGATAREASA perfectă fără bărbat 

^ a l^ b u n ^ a n c a je z ^ r J U is te ^ ö .

-ptendide, pictori cuouscup ca re 
hu tati*  « Îm i cu procuri «x- 
; rrem «I« rerius«  mai coovena 
1 ai ce on unde» colecţie orare 
-ursa ce» mai eftin*» Vfeeria 

ep re  convingere 
[Vizibil zilnic numai între 

lurnioica, sărbători roată adus 1 
ir. Turturel« 3 (prin Labirint 

Írem vas 16 (cutia i'abscu)

GAMERA mobilată de Închiriat con
fort, Hahovei 5. Pasajul Nirescher. 
scara C, etajul II. 34339
DE ÎNCHIRIAT o cameră modernă, 
Oometa 37- Prefer doamnă
CAMERA mobilată» spaţioasă intrare 
separată modestă închiriez perec bei 
900- Făgăraş 7 (fjUrbey Vodă).

1-84394
ÎNCHIRIEZ aproape gara Nord, trei 
camere mari. bucătărie, bae complect 
instalată, pimniţă. Strada CernaÜ 23, 
Bulevardul Basa rab- 1-34401
CAMERA mobilată contort. Făinart 
19 (Viitor) apartament dreapta uşa 2-

CARTOFI mari aleşi săpunari, tran
sportaţi domiciliu, cântar garanati, 
iei 1,50 fegr. Bd- Ferdinand 124-

1*34463
ATENŢIUNE- P»anme, Plano Betn- 
îtein, Stenvay orga Kotichevici pie
se rare. Sfântul Stefan 22- 130

GAMER MOBILATĂ închiriez stradi 
Victor Emanuel, 10, intrare separată, 
teracotă, electrică. A se adresa în 
fundul curţii- 1-3379U
DE ÎNCHIRIAT mai multe garsonie-
n- confort modern strada General Tyu 
No. 11. 1-84883

GiitiUiTR vând maşină de cusut APARTAMENT unu de închiriat trei 
..Singer” 2500. Sos- tancului 25- Jiameri mari holi bae etc- faianţe cri

138 Jetale, eventual garaj- Strada Paris 59 
A. Parcul Bonaparte-GRAlEiAJri 0 has inclis perlectâ iunc 

tie 24-000- Elena 8 (Colentina).
137

AUR- Bijuterii, Ceasornice uzate, 
luinpârâ preturi mari Ceasornnaria 
Uelvuder» <f
LAVOIR oglindă, carton>eră stelar, 
luară, dormeuzâ, drier, vinde avocat 
Knâvhiţâ V&rSrescu 14 tils. ____
CĂRŢI şi Biblioteci mari plăteşte 
bine pentru literatură, juridice şrim- 
tă. matematici, istorice- „luliu” Cas;4 
Anticarilor 1. Scriti» telefonaţi 371/U4-

1-34470
CANAR, eanariţe de ilarţ vând 1°0— 
400 tei ucata» ia comandă trimet a- 
c«?ă pentru probă; vând clocitoare 
Bca.iie, strada Nigger iß, Bucureştii 
Noi-

scrierile zilnic. Cereţi astăzi prospec {luri, ft dlrtrib„jt  ^  dim.; cimine-
tul crraOiit

C A 8 A I O H I I  
I leu  cuvân tu l

CALITĂŢI de soţie ideală cinste de
săvârşită sfuflet ales domnişoară dră
guţă institutoare stat fără avere do
reşte căsătorie domn dela 35 ani si
tuaţie corespunzătoare dornic de a 
găsi o tovarăşă blândă şi care să-i 
fie credincioasă. Neanonime la ziar 
pentru ».Elena“- 1-34491

lor studenţeşti din Capitală canti
tatea de 60 vagoane iemRe da foc. 
Deasemenea s’a dispus să se dea 
cantităţile necesare de lemne şi că
minelor din celelalte oraşe univer
sitare.

Dn accelerat de noapte 
pe ruta Bucnreşti-Paşcani

MuŞULE DRAG ani mulţi cu sănă
tate să te bucuri de sacrificiile şi re
zultatele muncii tale prin fericirea 
celor ce-ţi sunt dragi T. 47-

1-34493
NUNULE DRAG, împrejurări nepre
văzute m’au reţinut să vin- Rămâne 
pentru vacanţă aranjamentul pe care

In  urma stăruinţelor d-lul Manó
ié scu-Strunga, subsecretar de  sta t 
la domeitU, direcţia c. f. r. a  dispus 
înfiinţarea unui tren  accelerat cu  
plecarea din Bucureşti la 10.20 seu 
ra, care să deservească linia Mără 
şeşti Paşcani până la Vereşti. Acest 
tren se va  înapdta pe aceiaşi rută  
io t noaptea.

M otivul acestei cereri a  f ° st ca 
să dea călătorilor din M oldova, un  
tren de noapte — care le lipsea — 
şl a cărui lipsă era foarte m ult &m

mm, Opreşte-te, Decât sub
aşa furtună. de-o mie de ori mai bine 
pe Marea Neagră | •  Mi

R ecu rsu ri re sp in se
Curtea superioară de justiţie 

m ilitară sub preşedinţia d-lui ge
neral Paul Miciora, comisar regat 
d. col. Mircea Demetresco, a res
pins cri — ca nesusţinut şi nemo
tivat — recursul soldatului Szoea 
Alexandru din regim entul 30 Do
robanţi, condamnat de consiliul «le 
război u al O. V II A. la  3 ani în-* 
chisoare pentiu  furt; ca tardiv at 
sold. Pop M ihai din reg. 2 grăn i
ceri condamnat de consiiiol da 
războia al C. I I  A. la 2 ani închis, 
pentru  dezertare în  străinăta te  şi 
pe al sold. P e tre  N. D um itra dia 
reg. 5 Călăraşi, condamnat la  9 
inni închisoare de C. I I  A. pentru 
scăpare de a re s ta ţi

C asări cu  tr im ite re
Curtea a  casat cu trim itere spre 

o nouă judecare la  consiliul da 
razboiu al C- 5 A. recursul pluto
nierului m ajor Russu Ion din di
vizionul 5 tunuri munte, condam
nat de consiliul C. 7 Á. la  1 an  în 
chisoare şi 300 lei despăgubiri» 
pea ţru  faptul că a  lovit pe un lo
cotenent farm acist pe care-1 bă
nuia că în treţine rap o rtu ri sexuale 
eu soţia sa.

Deasemenea, a casat cu trim i
tere spre o nouă judecare la con
siliul diviziei 9-a recursul plnto- 
nieralu i Tălpică Florea, din reg i
m ental 3 pioneri, condamnat la  3 
luni închisoare — de consiliul di
viziei 21 — pen tru  ofensa supe
riorului.

Şi a  casat cu trim itere spre « 
nouă judecare ltţ consiliul G  I  A, 
recursurile făcute de comisarul 
rejrai a l C. I I  A. şi sold- Iu ţe  lu liu  
din reg. 2 O. F. contra sentinţei 
consiliul de războiu a l O. I I  A.

P en tru  V ineri 8 Decembrie este 
sorocit a  se judeca la  curtea su
perioară de justiţie  m ilitară  re* 
cursul făcut de căpitanul RenoiU 
Niculae.

Limita da vârstă 
a ofiţerilor activi

In atenţia t-lni ministru al Apărării Naţionale
Prin Legea poziţiunei Ofiţerilor 

din anul 1913, se prevedea că pentru 
limita de vârstă, ofiţerii se treceau 
din oficiu In rezervă, după cum ur
mează:

Ofiţeri inferiori la 50 ani,
Maiorii la 54 ani;
Locot,-coloneli la 56 ani;
Coloneii la SS ani;
General de Brigadă la 60 ani;
Genera! de Divizie la 62 ani;
General de corp de armată la 65 

ani.
Prin legea actuală a poziţiunii ofi-

ţilă de cei siliţi să se deplaseze ca ţerilor _  lege pubHcată to „Monito-
afaceri In Capitală.

Noul tan t polon-român 
levantul

Direcţiunea serviciului comercial 
c- f- r. a hotărât să pună în aplicare,

mi-t comunici. Cum merge cu poli- cu Incepere de!a 15 Decembrie 1933,
lica? Sunt frumoase plimbările a- 
cum cu zăpadă. Iţi doresc cât mai 

mă dispoziţie.

suplimentul II din tariful direct de 
mărfuri poîono-român-levantin.

Acest tarif a fost aplicat dela 7 Apri 
lie 1932 şi priveşte transporturile deATENŢIUNE ! Cea mai eftină su r iă .

Drogneria ,»Sfântul Gheorghe“ coif "mărfuri. In tranzit prin România» cu 
Băiăţisi. 4-34484 deşii naţia ţărilor din Levant.

«waeHWr.

m i m m i i i m i i i i i m i i i i i i i
Cu un sumar bogat ţi variat 

din care m e n ţ i o n ă m -

ia MICA FUSLICITATE 
. i «itfuiii sosire

rul Oficial’’ nr. 83 din 9 Aprilie — 
vârsta trecerei în rezervă a ofiţeri
lor inferiori a rămas ca şi In vechea 
lece, adică 50 ani; a ofiţerilor supe. 
riori însă s’a redus cu câte doi ani — 
iar a ofiţerilor generali cu câte un 
an, aşa că In conformitate cu actuala 
lege, un maior este trecut în rezervă 
ia 52 ani In loc de 54;

Un lt.-colonel la 54 în loc de 56 i»
Un coionel la 56 în loc de 58;
Un general de Brigadă la 59 in Iot» 

de 6 a
Un general de Divizie la 61 în loc 

de 62;
Un general d corp de armaţi la 63 

In loc de 65.
Dacă după vechea lege un ofiţer 

superior şi general erau scoşi prea de 
vreme la pensie — după legea actuală 
_  trecerea acestora în rezervă este 

complet nejustificată atât faţă de o* 
fiţerul însăşi, cât şi faţă de institu
ţia armatei, dar mai ales faţă de bu
getul statului.

Nu se poate susţine că un Maior 
Ia 52 ani, nu mai poate face serviciu 
tn bune condiţiuni, un lt.-colonel la 
54 şi un colonel la 56 ani.

Dacă însă se ţine seama că te lo
cul unui astfel de ofiţer, se înain
tează altui, bugetul statului se În
carcă, pe lângă solda noului avansat, 
cu pensia celui scos din activitate.

Ar fi mai preferabil ca cel puţin 
în starea actuală de criză, să se re
vină asupra vârstei la care sunt scoşi 
azi ofiţerii la pensie şi să se accepte 
ee! puţin vârsta prevăzută în vechea 
lege a poziţiilor ofiţeriloi.

Prin aceasta, nu s’ar putea spune ca 
*e nedreptăţesc cadrele mai tinere 
prin ieşirea la pensie mai de vteme 
a superiorilor lor, ar avea prilej de 
o mai repede avansare, căci raăsura 
aceasta este un cuţit cu două tăişuri. 
Dacă li se dă prilejul unei mai a- 
propiate avansări, tn schimb cu ace
iaşi măsură li se taie şi din dreptul

la anii de serviciu până la limita d* 
vârstă. Ori, e mai important a rămân* 
«ni doi ani în activitate mai mult a* 
tunet când te apropii de această li
mită de vârstă .decât a avea posibi
litatea de avansare mai curând. Tine
reţea e promiţătoare pen tin  că lasă 
tot viitorul înainte. Limita de vârstă, 
şi aşa destul de redusă, e din contra 
plină de... demoralizare.

Iar pe deasupra tuturor conside
rentelor, prin menţinerea limitei de 
vârstă de sub vechea lege. Statul ere 
o însemnată economie budaetară; te 
vremurile actuale de criză financiari 
tot mai accentuată, acest avantaj pen
tru budgetul Statului trebue să con
teze.

Supunem atenţiei d-lui Miniştrii al 
Apărării Naţionale cele de mai sos, 
sperând că printre primele legi cs 
va aduce în Parlament va fi şi aceia 
privitoare rezolvării chestiunei Urni
tei de vârstă a ofiţerilor in armat* 
activă, cel puţin după normele vcchei 
legi.

Concert de Crăciun
Sâm bătă 16 Decembrie a. e. ya 

avea loc la  Athénéul Român, tra 
diţionalul concert de Crăoitm al 
soc. corale „Carmen“ fondată în 
1901 de D. G. Kiriao, sub direcţiu
nea d-lui profesor loan  Chireaca 
dela Academia Regală de Muzică 
şi cu binevoitorul concurs al 
d-nei Evantia Costinescu (sopra
nă) şi al d-lor Maxim Vasiliu (te
nor) şi «3h. Folescu bas dela O- 
pera Română.

LÂRŢi-REViSTE
„V iata  L ite ra ră*

Cetim în sum arul ultim ului nu
m ăr o frumoasă poemă inedită de 
Zaharha Stanca. Un cursiv vioia 
despre cei tre i scriitori comemo
ra ţi iscăleşte d. Romulus Diana, 
ia r d. Drago* Vrâaceanu un cu
rier poetic: Casa şt romanul. L 
Valerian: Apostol; Octay Suluţia: 
Oradea, oraş de frum useţi şi 
m onştri; V. Damaschin; Tablete 
din T ara de Kuty; G. P red a : De 
vorbă cu d. Camil Petreseu.

Poezii publică d-mi: D. Iov, Ion 
Focşeneann,' T. Păunescu Ulmu, 
Mircea Pavelescu. ©te.

Mai e în  acest num ăr un bogat 
material critic f i informativ.
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Evoluţia rafinată  a tim pului d e  
astăz i c e re  o  d eo seb it d e  raţională îngrijire 
a  gureş şi a  dinţilor.-ODOL îm p ed ică  ruina» 
rea lor. Ingrijiţi-vă deci în to td eu n a  dinţii c u

W IM P A S S IN G
CHNEESCHUHE,

IARNA ÍW3RMITÍ.VÁ 
CONTRA

R E U M A T IS M U L U I

ŞOŞONII
WIMPASSING

face parte din toaleta de 
iarnă a femelei elegante Ciliii Mica Publicitate

Fact# ded fără irdinter» o cură e*

URODONAL
t d  mai puternic dkahaml al aeiduhii tarte 
t*  . . « macii ţ i  p«oaut»i»

Ourortta «e riakM sa&t Matte 
<-en'e Ia ambala sexe. tas4  poate cave
mai mult Ia femeia Trebue «8 la com* 
batem ajutted rinichii e i  elimine aci*

rdvl uric.

t>racSctenfl ca) mal eminenţi recomand« 
pentru acest scop URODONALUL, dizolvaaia'i 
Oria excelentă a l acidula/  arie.

URO DO N AL U L realizează aadaufirats 
tpălare a rintchilot.

Luaţi URODONALUL te  cazuri dat 
raumatlsm acul sau cronic fiu tl, iii cialgll 
sriatiO . arterlo-KIerox*. gravate «rite» 

URODONALUL este efervescent al pia
cút de luat. el este perfect tolerat da cdtre 
Hamacurile cele m ai delicat» f i  te l» m ai elab».

Cereţi flaconul triplu, 
care v i tace sä rea. 
lizati o  econmie a- 
supra preţului a trei 

flacoane m ici

Campania electorală
0 importantă circulară a ministrului de justiţie

Parchetele fată ce mişcările extremiste
ce domnul Procuror General va socoti 
ca trebue să ia*

Ger deci> deia membrii parchetelor* 
câ arate ca posedă calităţile ind s- 
pensabila luncţiunilor delicate şi im
portante ce deţin» «1 am convingerea 
că atrăgândn-vă atenţiunea, In mod 
special, asnpra îndatoririlor ce vă In
cumbă» — In Împrejurările de astăzi» 
un voi avea ocaziunea să constat din 
partea dv. vie-o şovăire seu vze-o ne

lângă ministerul de Justiţie In cum 
pleclul d-lor: Lupu preş, diate a! Sec. 
a Ui a a Cuijei de Casaţie. Cihudaru 
Consilier la Casaţie» lonescu Dolj pro 
sedinle la Secţia il-a a Lonsillum» 
Legislativ şi Jak Constanţinescu pre
şedinte al Camerei de punere »“D 
acuzare. în şedinţa de aseară avi ho 
târât următoarele!

*
Contestaţia d-!ul Ion G- Stoian {par 

ţîdu] poporului), cu privire la tragt, 
rea la sorti Intre listeel 4 şi 5 la Bra-

Mlnîsirul Justiţiei, d* Victor Anto- 
aescu. a adresat parchetelor tribuna
lelor din tară» următoarea circulară:

Prin ordinul circular No- 42-43 din 
24 Mai «. o., v’am atras atenţiunea 
asupra primejd-ei ca rezultă pentru 
liniştea publică şi ordinea da Stat 
din cauza agitaţiunilor provocata da 
organ ííat'unila extremiste şi v’am 
dat instrucţiuni da modul cum să pro 
cedaţi In atare împrejurări-

Sin constatările făcute de parche
tele din ţară» rezultă cfi aceste orga * 
nizaţium continuă agitaţiile şi pro
pagă nesupunere la măsurile luata" 
da autorităţi, pentru stăvilirea rău
lui; — se mai constată deasemenea 
că aceste organizaţiunl Propagă în- 
vtăibirea grupurilor etnice conlocui
toare ia Statul nostru» luându-se ca 
mijioo de propagandă diferenţele de 
rasă sau de religie-

Aceste organizaţiunl sdresându-se 
de predilecţie tineretului lipsit de ex
perienţă. Ii sustrage dsla ocupaţiunila 
lui obişnuite- deia şcoală sau defa 
formarea Unei cariere sau meserii»
Indemnându-i sub pretextul că ser
vesc nnui prelins naţionalism, ta ds- 
soxdîni. la acte da terorism» contra 
celor cari nu împărtăşesc aceleaşi »• 
dai «i chiar Ia acte de rebeliune con
tre autorităţilor.

G»m W cadrnj acestei propaganda 
se trece la căi da fapt, da teroare, prin 
oare se atinge siguranţa persoanelor 
se atacă bnnurila şi locaşurile de ouit 
şi se unelteşte împotriva tării- ase
menea acte tiebuesG reprimate ca ul
tima energie, şi dv- ca şei al parche
tului vă incumbă 1» asemenea Impre 
ţniăti iaţă de atari agitaţiuni primei 
dioase, iniţiativa luării da măsuri e* 
ueisr'ce şi stăruinţă pontra reprima
te« lor»

Aveţi în legile noastre penale mij
loace suficienta pentru a face ca ce1 
cere îndeamnă prin broşuri, ziare» 
circulăn. publicaţlani de tot fein!» 
prin vin grai, Eau alte mijloace la tt- 
râ contra altor cetăţeni şi cari turbu
ră astfel ordinea ţi s'guranţa locuito
rilor ţi a Statului, să fie urmăriţi ţi 
pedepsiţi» Vă cer să luaţi măsuri euer 
glee contra acestor Infractori şi ur
mărind deaproape activitatea mişcă
rilor extremiste să interveniţi cu toa
tă hotărjrea pentru stăvilirea loz*

Veţi face uz de drepturile ce legea 
ivă pune Ia dispoxiţiune şi în caz de 
abateri veţi constata imediat faptul, 
asigurandu-vă de persoana infracts, 
riîor pentru facerea instrucţiunii»

Constatările dv- trebuesc făcute 
urgent şi absolut complet- fără a sa 
neglija vie-o probă cara ar putea ev! 
denţia instanţelor judecătoreşti, cu?pa 
Wl itala« color trimişi în Judecată, 
gravitatea faptului şi consecinţele ac
tului pedepsit de I«gs»

Vefi susţine cu tărie acţiunea pu
blică şi tn cazurile când hotărârii© 
pronunţate vor ii apreciata de dv- că 
conţin achitări ueJustifcate, sau că 
s’a aplicat pedepse neproporţion»«« 
cu gravltatee faptelor comise- veţi 
uza de căile de atac parm’ss de lege» 
fi prin opoziţie sau «paturi b»u« mo» 
tivate» veţi cete reformarea lor-

In vremurile grele de astăzi» vă in
cumbă sarcina de a fi «părătorii ne»- 
dormiţi ai ordine! sociale existente» 
şi sper că în aplicarea legii veţi fi 
fără cruţare-

Da toate măsurile ce veţi lua veţi 
ţine în curant pe domnul Procuror Ga 
seral, fără insă ca această xecomau.
dare să vă reţină de a lua măsuri I- MORENT, % _  fJn grup de J4 
mediate- în aşteptarea dfspoziţîunllot membri ai organizaţiei de prahov»

pricepere a sunaţi unei actuala, şi 
«unt convins că şl cu această ocaziu 
na veţi fi la Înălţimea rolului de apă» 
rători ai legilor» ordmei şi siguranţei 
£ laiului şi veţi corespunda ca Întot
deauna aşteptărilor oe sa pun in hotă 
rărea, devotamentul şi uonţliinţa dv 
de mag'strat-
Ministru tm) VICTOR ANfONSSCU

I*. Setul Serviciului. 
a  fa») EMIL BIAOONESG0

oeia comisia electorala
Comisia nea centrală actuală de p« şov, a fost respinsă pe motiv că dlu

procesul verbal. încheiat cu acea o- 
raüinie s'a constatat câ s’au îndepli 
nit toate formele legale- 

Contestaţia d-lul Mc. Otescu capul 
listei la Vlaşca. partidul Uniunea a- 
grară. cu privire a primirea listelor 
3 şi 4 fără semn, ce nu s’a ceut Cionti 
alunii electorale In termenul prevă
zut de art- 49 din legea electorală a 
fost respinsă întrucât, potrivit art- 
54 dm aceeaşi lege. primirea candida 
turilor odată făcută de preşedintele 
bluroului judeţea este definitivă.

Arsstlrl de  legionari
js s t \ r £
Const, «u fost arestaţi io tren. în 
apropiere de Sfltu Mare, din ord>- 
vjjuţ inspectorului de siguranţă şi 
chesturei poliţiei locale şi înaintaţi 
parchetului Satu Măr©»

Asupra K>r s’au găsit reoţvere 
arme albe şl bilete false de voe, 
cu câre călătoresc soldaţiL 

Ei au fost daţi in Judecată, pe 
baza legii Mârzescu, pentru port 
ilegal de armă, fals In acte publice 
şi fu rt

*

Tot azi, a fost arestat un anume 
Ion Munteauu, care călătorea cu 
un bilet de vOe pe numele Cl'm 
lib eria .

Descinderi Ia „Gardiştii“ 
din Gâmpulung'Mnşcel
C. LUNG-MU SC EL, 5. -  Auto

rităţile locale prinzând de veste că 
in judeţ a sosit un cuiier al organi- 
zu(iei Gărzii de fer, d. căpitan Ni- 
colescu Stefan din legiunea de lan
d a  mi Muscel, a făcut mai molie 
destinderi la fruntaşii gardişti din 
judeţ.

Astfel la Schitul Goleşti a fost 
pecheziţionate locuinţele preotului 
Ion Dragomirescu si a Uutm său 
Virgil Dragomirescu profesor la se
minarul. din C.'Lung, unde s'au gă
sit numeroase arme şt munitiuni ca
le  au fost confiscate, numiţii ne
putând justifica provenlensa lor, 

Deasemenea au fost percheziţio
nate loci&nţele preotului protoereu 
Proca, ziarist Ion Hodoş etc. din 
localitate.

Rezuliatele acestor din urmă per- 
chezlfiuni nu se cunosc.

fost intâjnpinaţl ia intrare în loca 
litate, de şeful postuhii cu un nu
măr de jandarmi, íünd adusí ta 
post. Aci U s’au luat declaraţii şi 
manifestele ce aveau» asupra lo*: la 
2 dintre membrii s'au gă*it arm* 
care au fost ricUcate»

întreg grupul de ».gardişti’’ a 
fost trâms la Ploeşti, U legiune p*n 
tru cercetări.

Gonlirmarea mandatelor 
de arestare aie ţardiştuor 

nln iaşi
IAŞI 5. — Tribunalul local pre

zidat de d. leşanu, procuror fiind 
d. Costinescu şi apărători d nli a 
vccaţl Tărăbuţă, L Dimitriu şl 
(ijiu ea ţâ , a Judecat azi, la cazar
ma rog. 13 inL mandatele de are
stare emise împotriva celor 43 le- 
giouari al Gărzei de fer, cari s’au 
baricadat la Râpa Galbenă şl cari, 
după cum se ştie, au fost arestaţi 
atunci.

In urma rechizitorului şi a ple 
doariilor. tribunalul a confirmat 
toate cele 43 mandate, legionarii 
rămânând astfel arestaţi.

lista naţional-agrară 
la iilor

CAMERA: L Vatican, Em- Protu 
popescu Pake D. Papadopol, llio Ră 
dulescu( G. Sorescu, Paul Popovlci, 
Vintdă ParaSchivescu, Mălăceanu

Rucâr> C. Bohntineami, Const. Io. 
nescu, G. Anghelescu, Dr, Emil Da
raban, Ion lordâcbeScu, G*», Banu, 
Gheorghe V. MeUcescu, Preot .Va
si-e Giur.ţă, Naum Nancea. c . Cre. 
rianu, HoHa Furtună Ionel Dunti- 
ireScu.

SENAT» D. Burileanu preot Jţfi. 
haicescu, D. Dimo, N. MihAesou NI- 
gnm, N. Bädilä, Nussin Tallin, ion
Ta hula.

( D U )  ( D a

a c e a s ta  fîfnd c e a  m al b u n ă  Igienă a  gurel.

C a p ita la
La câmpulung

CAMPU LUNG-MUSCEL. 5* -  Asta 
««»ară !a ora 6 s'a complectat nsla de 
candidaţi a partidului national ţără
nesc. astfel: d-nii I- M halache. Virgil 
Madgearu. I- C. Petrescu şl Mihail 
Al- Muşetescu-

Partidul ţărănesc de sub preşedin
ţia d-lul dr. N- Lupa a depus urmă 
toarea listă pentru judeţul Ilfov:

Lista iupistă
Partidul ţărănesc de sub preşedin

ţia domnului dr* N. Lupu a depus ur
mătoarea listă pentru judeţul Ilfov: 

CAMBRA: dr* ST. L'upu, dr* Scurfo- 
pol, Ion BăsCeanu avocat. Victor Ghe 
rasirn avocat, Alex- fe lie i coopera
tist, Victor C Voropchevicl avocat» 
Grlgore V. Grunau avocat, Theodor 

Velciu mare proprietar, S* Barz!- 
lal avocat. Niculae Marin comerciant. 
Olteniţa» Gh. N- Şerbănescu mare a- 
grîcultor. dr. Sp* Dragoş. preot Const. 
C Antonescu Buftea, Neculai P- Flilp 
învăţător Creţuleşti, preot Varile St. 
Popa Prundu, Florea R. Baltag plu
gar Chimogi» Ghoerghe V. Lozinscbi 
industriaş. Ion Gheorghfu prop- N* 
Trandafiresru expert contabil* Ingi
ner Stefan AUhäescu.

SENAT: general Ş t Burileanu» co
mandor N» lonescu-Johsohn. dr. Sp- 
Dragoş» Th- Velciu» V* Bălăneseu iu* 
văţător. Gh. V. Lozinschi» Torna, Fră- 
tlia-

Q. Giga în camganie
D. Ootavian Goga şeful partidu

lui naţional ag ra r părăseşte astă  
tea ră  C apitala pleoând în cam
panie electorală în  judeţul Tinxis 
'i orontal unde eete cap de listă.

D sa va ţine o mare în trun ire  la 
Tim işoara şi va sta  in acel judeţ 
4 zile, intoroându-se în C apitală 
Duminică 10 Decembrie*

Arestări ia Morenf

CITIŢI

Curentullocurilor — N 'am  la mine’n porto fe l decât 
cartea da alegători.«

— Di-o fi pala '»coace, că poate
m ă decid s i  candidezi,«

Alte candidaturi In Argeş
PITEŞTI, 6-— Astăzi *’* depus 

şi complectat la tribunalul loca» 
următoarele liste da candidaţi 
pentru alegerile de Cameră şi Se 
n a t

Guvernul: (Camera) *• Honoriu 
Băneseu, Vasile Vălsănescu, Aia 
rin Popescu, Steliau Rădulescu, 
Zamfire&cu Cornet Constantin 
Mocan u.

)Senat): Pr. Marin Preoţescn 
(col. uuiv.), Nae loauioeseu (con
cilii).

L  A. N- Cj  Diaconul Popescu 
Mozăceni, Nestor Gogoneea-Tei, 
lou Marinescu tnv^ doctor Ovidiu 
Manitiu (Buc.), C-tiu N* Popeseu. 
pr, Gh. Neeşuleseu.

Blocul Cetăţenese (Gr» Forţa) 
(Camera): V. Stoicănescu avocat, 
orof. Ion Oncica, 1. V. ComAnes- 
î-u. C-tiu P» Ktavăr, farmacist 
C-tm lonescu şi Tudor Oprescu»

Averescanll (In cartai ou conser
vatorii): (Cameră): Grigore Fili- 
poscu, Dobriţă Popescu, eoL Ho- 
cnarieaauu (Buc.), Mişu Vaailiu 
prop. C. Trandafirescu judecător 
pens., N-lae losif Popeseu prop.

Naţional agrar (Goga): L Cons- 
tantinoscu -Sion, N laa Gorovei, a* 
vocat Ştefan rGigore, Petre Băt- 
tesen, prim ar Gh. Canini vnv. 
Ales. Rică Penesou corn.

A căzu t p e  gjiafă
Ucenicul eeaprăzar Ştefan Va- 

isileacu, de 15 ani, din strada M» 
hai Vodă 2, fugând pe stradă « 
lunecat pe gh iaţă  fraoturându-şi 
piciorul drept. Cu Salvarea a  fost 
uns la spitalul Colţea.

A s ă r i t  d in  au tobuz
Tânărul Ilie  PogonL de 19 an), 

sărind din mers d in tr’un autobuz 
m  trecea prin fa ta  hipodromului 
Floreasca, a  căzut rănindu se grav 
la cap. EJ a fost in ternat la  spi
talu l Filantropia.

B a rb a ria  unu i so ţ
Brodeza Theodora Ivanoff, «ie 

34 ani, din strada Gogoşi 29. a 
fost bătută de soţul ei eu un fă 
căleţ în aşa haj încăt a fost ne
voie să fie internată la spitalul 
Col tei. Motivul acestui nelegiuit 
fapt e că brodeza şt-a dojenit so
ţul care a venit acasă turm entat 
de băutură.

A utobuz r ă s tu rn a t  
de  tram v a i

Autobuzul n r  15677, de pe lini© 
6 trecea cu viteză pe b-dul Ale
xandra I. Cuza* La intersectio nu 
strada dr. Felix, autobuzul s’a  
tam ponat ca tram vaiul nr. 101 du 
pe linia 30.

Ciocnirea a  fost atât de puter
nică încât autobuzul s’a răstur
n a t Din fericire în afară de şofer 
şi taxator în autobuz nu se afla 
nici un pasager. Şoferul s’a ales 
cu uşoare leziuni şi a  fost pansat 
la o farmacie din apropiere. 

Incend iu l d e ia  fa b r ic a  
da  c ra v a te  „G lobul"

Un incendiu a distrus eri dimi
neaţă camera portarului Vasi le

Bota. deia fabrica de cravate 
.G lobul“ din strada N erva T raiau  
66. P ortarul voind să topească cea
ră  ÎDtr’o oală de gătit, ceara că
zând pe m aşină s’a  aprins incen 
diând m obilierul din cameră* Pâ- 
uă la sosirea postului de pompieri 
«liadu Vodă“ focul a  fost stins de 
personalul fabricei.

Moarte subită
In  s trad a  Emil Gavrilescn 7, a 

încetat din v iaţă  bătrâna Sofia 
Trost, în  etate  de 68 ani, care era 
de mai m ult tim p suferindă.

Copii ab an d o n a ţi
In triun  boschet din parcul Ca 

*-o! s’a găsit abandonat un copil 
nou născut de sex Icmenin- Un alt 
copil nou născut a  fost găsit p« 
strada S fin ţii Apostoli, in  dreptul 
casei ou or. 76.

P runcii au fost in ternaţi la azi
lul Cantacuzino ia r poliţia a  luat 
măsuri pen tru  arestarea mamelor 
denaturate.

A cciden t de  m uncă
Tudósa Bärbulescu de 34 ani, 

dia strada Popa Ştefan 21» lucră
to r la fabrica m etalurgică, din 
strada Înclinată  129 a  căzut vic
tim a unui accident. In tim p ce lu
cra la  o m aşină o piesă de fe r l-a 
•;azut pe piciorul drept fracturân* 
du-i-L i

Ud cadavru ambulant.,
CHIŞINĂU JL -  Pe Inserat« Fa 

găsit pe o stradă un faeton ca de*
cai, ce mergeau fără conducător. 
Trecătorii observând că io i&etou 
se afla un cadavrul au anunţat po 
b'îta, care a Început cercetăr'fo

typ
PURGATIV NEÎNTRECUT

DESFUNDĂ si CURĂŢĂ
P lA C U T j iB iN E

SrOMACUlsiiNTESTiNELE
ÎN FARMACii 5) DROOMCRÜ (

Plata salariilor şi pensiilor 
pe luna ifOßgiaoriß

■f

©ALATT. S» — investigaţiile pen 
tru descoperirea autorilor timbrelor 
taişe au fost continuate timp de o 
săptămână*

Duminică dimineaţa d nîl: Jercea 
inspector deia C. A. M., căpitan A- 
nastasiade Cuza reprezentantul Soc. 
Dlscom din localitate Însoţiţi de co 
n-.Jsarul Cornescu au făcut o descin
dere la Uto.tlpograt1a Măncluiescu 
din pasagiul Belvedere ?.

Reprezentante autorităţilor au gă 
ttt acolo mal mu,te tjpaj e pentru 
timbre şl un pachet cu mal multe 
mii de Umbre li&calş falşe In va
loare deia 2—50 lei.

Tipograful Mân cinic seu, ştiind
•:«*i aşteaptă, a Încercat să mRulas 
câ pe comisarul Cornescu oferîn- 
du-i suma de 124)00 lei.

La m’n'sterul do finanţe s’c Iff 
tocmit decretul pentru salariile g 
pensiile pe luna Decembrie cari 
vor fi acii!«ate înainte 4« sărhlJ 
tarile Crăciunului.' J

0 adresă a guvernului
către „rraţia ue cruca* 

ain îa ra  Moţilor
D. L G. Duca, preşedintei® 

stilului» a trimes urmă toarsa 
dresă Moţilor : I

»Guvernul partidului naţional-lî? 
berat işi va fac® uo punct d i 
onoare din a cuutinua §1 desăvârşi 
opera iniţ^tă de tuarele fon L C. 
Brâtianu in a0uJ 1927, pentru ridiu 
carea stării sociale, economic® $| 
culturalo a locuitorilor din Munţi1 
Apuseni, prin toate mijloacele 4$ 
cari dispune.

Acţiunea pentru repararea o* 
dreptăţilor suferit® şi pentru aju* 
torarea efectivă a Moţilor, con* 
stltue pentru noi, guve/nul actual 
ai partidului naţionaMiberai, m » 
din marii® indatonri aie zilelor d« 
faţă”.

I» G. Duc»

S’a spart conaucta 
fle petroi

CERNAVODA. 4- — Eri dlmfnaaP 
diu cauza gerului mars. t a  spart «a« 
duda principală de petrol» In apiapt* 
za de ferma Valentin Jippa» din «si* 
cuiga puternic petrolul ,

Aslăz1 până la onrie S d* a. eVşju 
dar care ®e oejupa maţ mult cu p*a- UDtl p«ste JO vagoane da petrei- A„ 
sarea timbrelor falşe. j sosit la faţa locului ingineri şi schi*1

D. prim procuror Vidra seu » dl», pe de lucrători, cari fac sforţări pen*’ 
pus continuarea cercetărilor. tru astuparea plesni turei ,

Arestarea bandei falsificatorilor
de timbre din Galaţi

Comisarul a confiscat: banii dm. 
«sând un proces verbal.

Dus la poliţie şi cercefât., tipo
graful MAruriulcscu a făcut mărtu
risiri complecte denunţând 51 pe 
doi complici cari li vindeau timbre, 
le anume: Golc’rteln şl Ericsohn. 
rari au fost arestaţi 

La circ» IJ poliţienească s’a fă. 
cut reconstituirea operaţiunilor de 
fals şl planare făptuite de MAneta- 
lescu şi tovarăşii să*t 

Deasemenea a fost arc°tată şj o 
am8ntă a lui Mănciuicşcu anume 
Viorica de profesiune ghicitoare.

La Cahul
LEOVA.— Partidul ţărănesc de 

sub şeiia dlui Dr. N. Lupu a de
pus următoarea Mstă la Cameră: 
Panaii Lupu, Jsnîcă Cavalioti, loan 
Socolov. erect Victor Spânăit

In curAnd va apar»
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Conflictul intre national-tărăniştil ardeleni
o  n o u a  t u r n u r a

0 victorie vaidistă: d. Haţiegan va canitida cap fle listă Ia Clnj şi Caraş
Disputa dintre vaidişti ş i mani- 

işti, care stărue de atâta tim p  
pe afişul politic s’a m utat, după 
cum am anunţai în ultim ul număr 
ai ziarului nostru, dela Cluj la Bu
cureşti.

In adevăr, ieri, litigiul a ve n it, 
cpre judecare în fata com itetului 
central electoral d  partidului, ca
re hotărăşte in ultim ă instanţă în  
m aterie de neînţelegeri — şi tre
buie să recunoaştem  că au fost 
destule — pe chestiunea întocm irii 
listelor de candidaţi.

La şedinţa aceasta a com itetu
lui central au luat parte d-nii Ion 
Mihalache, Virgil M adgearu, Ed  
M irto, Mihai Popovici, D. R . loani 
fcscu  şi Voicu Nit eseu.

Com itetul centrai trebuia să ta 
tn discuţie şi să hotărască încă d t  
dimineaţă in această chestiune 
Dar şedinţa s ’a am ânat pentru d ir  
pă amiază la orele şease, ca să se 
term ine la zece seara şl urm ând  
ca astăzi de dim ineaţă să fie re 
luată, fiindcă n'au putut fi  resol- 
vite toate litigiile.
S U P Ă R A R E  A D -L U I HA
Ţ IE G A N  Ş |  B IR U IN Ţ A  

V A ID IŞ T IL O R
Evident, neînţelegerile cele mal 

dificile pentru conducerea naţio* 
naHărănistă au lost şi sunt încă 
cele din Ardeal şi anume dela 
Cluj, Caraş şi Someş.

După ştirile primite tn cursul 
după amiezii de Ieri deia Cluj se 
părea că <L Haţiegan s’a supărat 
a t â t  de tare incât a declarat ca 
refuză să mal candideze in actua
lele alegeri. Dar şedinţa comite

tului electoral, importantă prin 
deciziunile ce stăteau să fie luate, 
a atras la clubul partidului o se
rie de figuri aproape senzaţionale, 
mai ales că până acum, deşi me
reu puse în cauză, n’au prea !<>st 
văzute luând contact cu noua con
ducere national-ţărânlstă. j

ştiri politice yţvinov despre rostui călătoriei sale

D. HAŢIEGAN

E drept, d. Haţiegan n’a fost 
de fată. In schimb insă au putut 
fi observaţi Ia club părintele Mau. 
părintele Buracu dela Caraş, apoi 
d-nii Adam Popa şi Mfrcea Val- 
da.

Cu toată supărarea tnsă a d-lul 
Haţiegan, până la urmă lucrurile 
au luat o turnură neaşteptată, ca
re a însemnat fără Îndoială o vio 
torié a partizanilor d-lei Vaida.
C E-A  H O TA R A T COM I

T E T U L  E L E C T O R A L
D is c u ţiu n ile  d in  c o m ite  

tu l  c e n t r a l  a l  p a r t id u lu i  
n a ţ io n a l - ţă r ă n e s c ,  a u  d u 
r a t ,  d u p ă  c u m  a m  s p u s  
m a t su s , p a t r u  o r e .  A c e s te

d is c u ţ iu n i ,  f i r e ş t e  n ’a u  
f o s t  l ip s i te  d e  o a r e c a r e  
v io le n ţa .  D a r  to n u l  p e  c a 
r e  s ’a  d i s c u ta t  p o a te  s ă  
in te r e s e z e  m a i p u ţ in i  im 
p o r t a n t ă  e s te  d e c iz iu n e a  
c e  s’a  lu a t  d u p ă  c a r e  s’a  
f i x a t  c a  d . E m il H a ţ ie g a n  
s ă  c a n d id e z e  în  f r u n t e a  
l i s te lo r  n a ţ io n a l - ţă r ă n i s ta  
d e la  C lu j şi d e la  C a ra ş .

La Caraş, unde d. Haţiegan tn- 
locueşte pe d. Vaida care refuză  
să candideze în aceste alegeri pt 
aceiaşi listă mai figurează în  ur
mătoarea ordine alti doui devotaţi 
vaidişti, părintele Buracu şi d. A  
dam  Popa; iar la Cluj după d. Ha- 
fiegan urm ează d. Aurel Soco l.de  
votat ş i d-sa, dar al d-lui Mamu.

Din cele ce s ’au discutat in  co
m itetu l electoral se  pare că a in 
tervenit obligaţia pentru d. HatU- 
gan ca tn  eventualitatea unui sur 
ces pe  ambele fronturi, adică dacă 
reuşeşte să se aleagă şi la Cluj şt 
la Caraş, să opteze pentru Caraş, 
ca astfe l să poată intra tn parla
m ent şl d. Aurel Socol.

Comitetul apoi, s’a ocupat şl de 
situaţia din celălalt judeţ cu bu
cluc, dela Someş.

Vaidişti! nu vor să accepte so
luţia conducerii partidului de-a fi
gura acolo cap de listă d. Mihai 
Popovici, urmat imediat de părin
tele Man.

Părintele Man nu cedează cu 
nici un chip. ŞI cum chestiunea 
n’a putut fi rezolvită aseară, s’a 
amânat pentru astăzi dimineaţă 
când comitetul electoral naţional- 
ţărănlst se va întruni din nou.

Consiliul de miniştri 
amânat

Consiliul de miniştri ce urma 
să se ţină eri a fost contramam 
dat; el va avea loc probabil oă- 
tre sfârşitul săptÂmânel acesteia.

Anchetă la regiile ministe
rului de agricnltnră

Ministerul de agricultură şi do 
menii a ordonat o ancnetă la re 
giile şi instituţiile pendinte de a< 
cest minster, adică la Cassa Pă 
durilor, Paridul, Reaz şi Cada
stru.

Ancheta are de cercetat modul 
cum s’au comportat conducătorii 
acestor instituţii cu averea ce 
s’a încredinţat spre administrare 
precum şl întrebuinţarea oe s*a dat 
rondurilor. Ministerul de finanţe a 
delegat pentru aceasta ancheta pe 
inspectorii speciali Stan, Niooiau, 
Ciolac şi Maiewsky.

Onomastica
Principelui Nicolae

'Astăzi fiind âiua onomastica a A- 
S . Principelui Nicolae, membrii gu
vernului se vor prezenta la Palatul 
Cotrocenl pentru felicitări.

î n t r e v e d e r i l e
d-lui Dinu Brătianu la Paris

H . . . .  r |

f  PARIS 8 (Rador). — Agenţia 
Havas anunţă:

In cursul întrevederilor de a- 
•©»ră şi de azi, d. Brătianu, mi 

ialsiru de finanţe al Român1 ei, a e- 
ixaminat cu colegii săi francezi air 
'•âmblul problemelor economice 91 
! financiare franco-române, pentru
•  asigura o colaborare activă in
tre cele două ţări.

•D. ministru Brătianu a conferii 
•rt cu d-nii Bonnet, ministrul Ei 
Hanţelor şl Marchandeau, minis 
trul Budgetulu1. Astăzi, la ora U 
şi 30, d. Brătianu a mers la Qual 
d’Orsay, unde asistat de d. Cesia. 
nu, ministrul României la Paris, s’a 
tntretlnut o oră cu d. Paul Bon 
c©ur şi colegii francez1..

Pe de altă parte, d. Brătianu a 
ţinut să restabilească legăturile 
personale pe care le avea cu oa 
menii politici francezi.

D u p ă  t e r m in a r e a  a c e s te i  
s e r i i  d e  în t r e v e d e r i  d e  o r 
d in  g e n e r a l ,  d . C o n st. B r ă 
t i a n u  v a  r e l u a  c u  r e p r e 

z e n ta n ţ i i  p u r t ă t o r i l o r  
f r a n c e z i  d e  t i t l u r i  a le  îm 
p r u m u tu r i lo r  ro m â n e  n e 
g o c ie r i le  d e j a  a n g a j a t e  
d e  p r e d e c e s o r u l  s ă u .

D. Paul B oncom  a oferit a z i la 
Quai d ’O rsay un dejun tn  onoarea 
d-lor Const. Brătianu ş l Hender
son, preşedintele conferinţei dezar 
mării.

Dejunul acesta, care a  reunit pe 
d-nii Chautemps, preşedintele con
siliului, Paul Boncom , Brătianu şi 
Henderson, şi alte personalităţi 
conducătoare, a perm is un amical 
schimb de vederi asupra tu turor  
problemelor actuale.

*

Ieri la prânz au sosit guvernu
lui unele ştiri dela d. Const. Bră 
tianu asupra întrevederilor avute 
de acesta la Par's.

După amiazl d. V'ctor Slăvescu 
a fost Ia Banca Naţională unde a 
avut o consfătuire cu conducătorii 
instituţie] noastre de emisiune.

In jurul regimului
de contingentare

.  1111—"r» ’

Modif carea Iul $i tratativele comerciale
La m inisterul de industrie şi co

m erţ se continuă eu exam inarea 
problemei coutingentării pentru a 
face posibilă rezolvirea ei, în sen
sul politicei generale a  guvernu
lui. Această rezolvire insă cert 
tim p şi mai ales, reclam ă crearea 
unei situaţiuni economice naţio
nale şi internationale normale. 
Cum o astfel de eventualitate na 
este în trezărită  regim ul eontingeu- 
tă r ii  va continua să fie aplicai 
aşa cum dictează g rija  pentru  ba
lan ţa  de p lăţi şi necesitatea de a 

.răspunde p rin  represiuni restric- 
(lunilor ce se pun exportului nos
tru  de către unele ţă ri în  frunte» 
cărora se află  Germania, Cehoslo
vacia şi Polonia. Desigur se va 
cău ta să se aducă unele corectări 
Dar aceste corectări na se vor re
feri la regim, în sine, ci la  modul 
de funcţionare a birourilor, astfel 
ca cererilor să Ii se dea o soluţie 
la  timp şi să existe o posibilitate 
de control, pentru a evita nedrep
tăţile  sau favorurile.

De aceea ştirea după care, ml 
u îsterul — după aşa zisa modifi
care a  regim ului — va păstra 
pentru  el dreptul de a fixa cotele 
de im port pe ţări, lăsând reparti
zarea aeestor cote în tre  im porta 
tori, pe seama lor şi a  organelor 
profesionale respective, nu poate 
avea temeiu.

Au d i e n t e
la d. Titulescu

D. N. T itulescu, m inistrul A face
rilor Străine, a prim it in cm su l zilei 
«te eri, pe d-nii M gr, Valeri Valen, 
Nunţiu Papal, P a ld re t, ministrul 
Angliei, M ansfield O w sley, mints 
trul S ta telor Unite ale Americet, 
Contele Schuleniburg, mîrkstrul Ger 
m antei, de N a g y , în să rc in a t cu  a ta 

r i  al Ungariei.-

„Sovietele doresc pacea“ declară comisarul sovietic dela externe. Relaţiile ca
Mica Înţelegere

ROMA, S (R ador) —  D. Litvinov 
a prim it azi pe reprezentanţii presei 
străine, cărora le-a făcut urm ătoarele 
declaraţii, în legătură cu vizita sa la 
Roma.

„Scopul vizitei mele la  Roma, p re
cum şi conţinutul conversaţiilor pe 
care le-am avut cu şeful guvernului 
italian, au făcut obiectul a to t felul 
de suspiciuni, conjucturi şi speculaţi- 
uni în presă. Aşa cum se întâm plă a- 
desea, s ’au căutat explicaţiile cele 
mai complicate pen tru  vizita mea. 
pierzându-se totuşi din vedere expli
caţiile cele mai simple,

„De câtva tim p în tâln irile oficiale 
în tre  reprezentanţii naţiunilor, in a- 
fară de incinta conferinţelor in terna
ţionale, au avut de obiceiu ca obiec
tiv  m odificarea relaţiilor existente 
în tre  ţări, stabilirea de re la ţii noui, 
o ri lichidarea diferendelor sau con
flictelor în-curs, dacă nu cumva s’au 
căutat forme noui şi adesea riscate 
de cooperare, sau chiar aranjam ente 
în  dauna unui al treilea.

„ In  cazul întâln irei mele cu şeful 
guvernului italian, toate obiectivele 
de acest gen trebuiesc să fie consi
derate excluse.

..Vizita mea aici constituie în pri
mul rând expresia satisfacţiei pentru 
relaţiile care există Intre Uniunea su- 
vietieft şi Italia, relaţii pe care nn 
dorim nici să le modificăm nici să le 
înlocuim prin altele.

Mişcare in diplomaţie
Nouii miniştri plenipotenţiari 

d-nîi Eugen Filotti, Al. D. Zarafi 
rescu. N. Dianu, V. V. Pella şl 
Bosßie vor primi în luna Februa
rie 1934 însărcinări speciale, în le. 
gatură cn nevoile ministerului de 
externe.

D. Engen Filotti va părăsi dl 
recţiunea presei pentru a primi 
plenipotenţa intr’un stat vecin. 
Locul său va fi ocupat de d. Ion 
Drago.

D. V. V. Pella va primi locul de 
reprezentant al tării noastre în 
•om isiu n ea  Internaţională a regt 
mulul apelor. ’

Im p o r ta n te  r e fo r m e
la ministerul de justiţie

Gând va fi convocat consiliul magistraturii

ln aşa fel, încât cei nedreptăţiţi 
n’aveau cui reclam a iar cei ce abu. 
zau de a tribu ţia  ce li s’a d a t nu I {escu> 
puteau fi traşi la răspundere. Dej 
altfel ni* mai este posibil ca aso- 
ciaţiuni particulare în a fa ră  de 
organizaţia de s ta t să conducă po
litica economică a  statului, să-şl 
aroge drepturi dp instanţe supre
me aşa ca nici S ta tu l să nu le 
poată cere socoteală.

Cari vor fi nouile baze ale regi
mului de reglementare a  im portu
lui?

După toate probabilităţile aces
te baze nu  vor putea fi fixate, 
înainte de a  se cunoaşte soarta 
unor trata tive comerciale ce se 
due actualmente cu mai multe 
state. P ână atunci m inisterul de 
industrie va aplica regim ul de 
contingentare, rezolvând cererile 
dela caz la  cas.

A m  vo rb it despre p roec tu l d -lu i 
V ic to r  A n to n escu , m in is tru l Ju s tiţie i 
de  a  tn li in ţă  Iacă 4 lo cu ri de consi
lie r i la în a lta  C urte  de Casaţie, pen
tru  egalarea e fec tiv e lo r  la  se c ţii.

C hestiunea p r iv ită  m ai d e  aproape, 
m erită  toată  a tenţia , ţinând  seam ă că 
m ăsură va acoperi o  s im ţită  lipsă, 
fără nici un spor de cheltueli.

In  adevăr: Ia S ec ţia  I I - a  a în a lte i  
C ărţi de Casaţie, func ţionează  de ani 
de z ile , un co m p le t de  dim ineaţă , m a
g is tra ţii f i in d  p lă ti ţi  separat, cu  d i
urne, p en tru  acest sp o r  de m uncă.

I n t r ’un an, quantum ul acestor d i
urne, poa te  acoperi sa lariile  nou ilor  
consilieri.

D ar nu num ai a tâ t, lib era lii prin  
legea de  organizare judecătorească, 
ui casetă  la  70 de ani, lim ita  de  vârstă  
p en tru  pensionarea consilie rilo r  l n - 
na lte i C urţi de Casaţie ş i  Ju s tiţie .

S u b  m in isteria tu l d -lu i V o icu  N i-  
naţiona l-ţărăn işd i, coboriseră  

la 68  de an i această lim ită , sub  cu
vân t că a tâ t prevedea  legea de  orga
n iza re  la votarea C o nstitu ţie i.

A u  urm a t: pensionări la 68  ani, ac
ţiun i ln  contencios, ş i in  fin a  hotă- 
tirea  ju s tiţie i, ca s ta tu l să  plătească  
leafa  ce lor pensionaţi, până Ia îm p li
nirea vâ rste i de 70 de ani. E s te  vor
ba d e  d -n ii O prescu, H ag iopo l ş i E r-  
hiceanu, cari dacă vo r  f i  re in tregra ţi, 
fac se rv ic iu l fă ră  vre-un  sp o r  de  
cheltu ia lă , în t  tim p  ce, num ai cu 4  
consilier i în  p lus, secţia  I l - a  a În a l
te i C urţi de  Casaţie, va putea  form a  
3 com p le te  z iln ic , ne m ai p lă tindu-se  
a s tfe l  d iurnele  co nsilierilo r  cari lu 
crau dim ineaţa.

*

a cum  să arăt în  arena in terna ţională  
că no i aşezăm  „securitatea păcii” mat 
presus de  orice a lte  d e fin iţi i  a le se 
curită ţii. O rice ţară care îşi propune  
aceleaşi scopuri, ş i  păstrează  aceeaş 
atitud ine, poa te  f i  sigură de colabora
rea sinceră  a guvernu lu i so v ie tic .

„D'n această cauză partizanii şi 
prietenii păcei nu trebue să simtă 
nici o nel'nîşte faţă de cutare sau 
cutare acţiune diplomatică a gu
vernului Uniunei soviet'ee, n'cl 
faţă de călătoriile pe care ie fac 
reprezentanţii Uniunei.

„fn drum spre America, am a- 
vut un schimb de telegrame asu
pra tuturor problemelor 'utern* 
ţionale, cu d. Paul Boncour, m'-

nlstrul de Externe al Franţei. La 
Washington, îndată după restabili, 
rea r©iaţjiior dintre ţara mea şi 
Statele Unite, am avut un ichimb 
de vederi cu preşedintele Roose
velt. Acelaş lucru l-am făcut şi la 
Roma- în cursul primei întrevederi 
pe car© am avut-o cu d. Mussolini 
şi pentru acest motiv ţin să am 
întrevederi aprofundate.

„Toate aceste întâlniri, luate se
parat sau in ansamblu, cOnsoii. 
dează nu numai relaţiile Soviete
lor cu ţările interesate, dar şi cau
za păcei generale.

„De aceia, nu pot decât să-mi 
exprim satisfacţia profundă pentnţ 
întreaga mea călătorie“- J

Relaţiile Sovietelor cu Mica înţelegere
După aceste declaraţii, z iariştii au. clin S o c ie ta te a  N a ţiu n ilo r ,

Se va Înfiinţa un inait 
consiliu militar?

In cercurile înalte militare s’a 
propus înfiinţarea unul consiliu 
militar compus din foştii şefi de 
stat major.

înaltul for mlitar — dacă se va 
înfiinţa — va avea să dea îndru
mări în legătură cu înzestrarea ar
matei, având a-şi spune cuvân-

O aplicare a regim ului fie con- ţuj şj fn alte chestiuni m il'tarc im- 
tingentare de către negustori şl portante, 
organele lor profesionale, am a*
,vut: la introducerea contingenţă- 
rii. Pe atunci dispunea Uniunea 
Panierelor de Comerţ. Şi a dispus

Această propunere urmează a 
fi discutată în cercurile militare, 
şi numai după aceea se va vedea 
dacă va fi adoptată sau nu.

Buc. şi Victor Popovici preş. Trib. 
Ilfov care colaboraseră $1 cu «L 
mmisiru Mihai Popov'cl; iar din 
nou au fost delegaţi d-nli Corne- 
scu cons. C. Apel Buc. şi Teodore- 
scu prim-preş. Timişoara.

In ce priveşte mişcarea tn magi 
stratură — ea se va lace între 
10 -15 Ianuarie 1934 când se va 
întruni consiliul superior al magi
stra te« .

G« M elice scu

întrevederea dela Coşite
î n t r e v e d e r e a  d -lu i N. T i

tu le s c u  c u  d . E d . B e n e ş , 
c a r e  v a  a v e a  loc  la  Coş i ţe , 
în  S lo v a c ia , a  f o s t  f ix a tă ,  
s e  p a r e ,  p e n t r u  z iu a  d e  11 
D e c e m b r ie ,

D. B e n e ş  v a  ţ in e  c u  a -  
c e s t  p r i l e j  o  c o n f e r in ţă  
a n t i r e v iz io n is tă ,  a  c ă r e i  
im p o r ta n ţă  p o l i t ic ă  e s t e  
f o a r t e  c o m e n ta tă ,

D . T i tu le s c u  v a  r ă m â n e  
la  Coş i ţe  t im p  d e  d o u ă  
z ile .

*
P R A G A  5 (R a d o r ) ,  — D . B eneş, 

m inistrul A fa cerilo r  străine va  pleca  
m âine pen tru  a t h e  o lungă serie de 
con ferin ţe  in  S lovacia .

LITVINOV

.(Dat. in afaiă da interesele care 
privesc direct Unlnnea sovietică şi I- 
tafia, există multe probleme interna
tionale care nn pot lăsa ţara mea in- 
diierentă. Aceste probleme se multi
plică mereu ş* totodată -se complică. 
Adeseori ni se întâmplă să Üm 

martorii unor tentative dirijate, de a
rezolva cutare sau cutare proble

mă internaţională, care stârşeşte prin 
a face să se ivească noul prooieme 
şi mai primejdioase încă- »Este foarte 
natural că acei cărora le incumbă res 
ponsab'litatea politicei externe a ţâ
rei mele şi a Italiei, au voit, printr’un 
contact personal, să examineze acesta 
probleme şi să procedeze la un schimb 
de păreri asupra atitudine! celor (tons 
guverne faţă de aceste probleme-

..Tocmai lucrul acesta a avut ioc 
în  cursul întrevederilor mele cu d- 
Mussollni.

S O V IE T E L E  D O RESC  
PA C E A

„Plecând de la o aspiraţie comuna  
a ce lor două ţări, de a se  salvgarda  
pacea generală, precum  şi de la nece
sita tea  unei coopera ţii in ternaţionale, 
pentru  elim inarea, sau ce] pu ţin  pen
tru  m icşorarea g rav ită ţii cauzelor 
care ar putea  constitu i o am eninţare  
pentru  această pace, am p u tu t, in  ur
ma d iscu ţiilo r  pe care le-am  avu t, să 
constatăm  d in  nou că su n t m u lte  
puncte  de con tact în tre  p o litic ile  ce
lor două ţări.

„T o t ce constitu ia  o fu n c ţiu n e  sau 
o garanţie a păcei, es te  sigur că va 
Întâm pina aprobarea guvernu lu i m eu  
sau adeziunea lu i, pe când toate com 
binaţiile  îndoelnice vo r  f i  respinse  
fără apel, to t  ce nu va a ju ta ta  o spo
rire a „ securităţii păcii”.

„Am  avu t m ai m u lte  p r ile ju r i până

pus d-lui L itvinov numeroase în tre 
bări. Comisarul A facerilor S trăine al 
Uniunii sovietice a răspuns că nu 
ştie încă dacă se va opri la Viena.

D -sa  a  m a i s p u s  c ă  o  m e -  
r i ta ţ iu n e  a  i ta l ie i  î n t r e  
B e r l in  şi M o sco v a  n u  e s te  
n e c e s a r ă ,  d e o a r e c e  e x is tă  
r a p o r t u r i  d i r e c t e  î n t r e  
c e le  d o u ă  ţ ă r i ,  D e a s e m e n i 
d . L itv in o v  a  d e c l a r a t  c ă  
U n iu n e a  s o v ie t ic ă  e s te  g a 
t a  s ă  le g e  r e i a ţ i i  c u  to a t ă  
lu m e a , în  s p e c ia l  c u  M ica  
î n ţe l e g e r e .

Insfârşit d. L'tvinov a declarat 
că n’a avut nici un contact cu Va- 
ficanul, deoarece biserica, în Ru
sia Sovietică, este separată de 
stat.

Ziariştii au întrebat;
— „Dar a fost vorba şî de Va 

fi can în discuţiile Dv. cu d. Musso
lini?

— „S’a vorb't de toate.
— „Şi despre japonia?
— „V’am spus că s’a vorbit de 

toate.
— „In ce sens pot fi Interpretate 

recentele Dv. declaraţiuni, după 
care conferinţa dezarmărei ar fi 
un cadavru?

— „Nu cred să fie mal multe
înţelesuri pentru cuvântul cadavru.
R U S IA  NU IN T R A  IN SO
C IE T A T E A  N A ŢIU N IL O R

— „ U n iu n e a  S o v ie t ic ă  se  
g â n d e ş te  s ă  in t r e  in  S o 
c ie t a t e a  N a ţ iu n ilo r  ? Ş i 
s u b t  c e  c o n d iţi i  ?

— „ U n iu n e a  S o v ie t ic ă  n u  
s e  g â n d e ş te  s ă  f a c ă  p a r t e

— „ E ste  vorba despre o  transfor
m are a S o c ie tă ţii N a ţiu n ilo r , care să 
vă perm ită  a tace  parte  d in  ea?.

—  „Nu ş tiu  abso lu t nie.
— „Dacă în  adevăr consideraţi con

ferin ţa  dezarm ării ca m oartă, prin  ca 
m ijloace crede ţi c i  se  va putea  rea
liza  dezarm area?  (

__ „D ezarm area nu  es te  o  chestie
de m etodă , ci es te  o  chestie  de v o 
inţă. Când na ţiun ile vo r  avea voinţa  
de a aplica cu s in cer ita te  pactul B rt-  
and-K ellog, a tunci dezarm area se va 
putea  face, dar a stă z i m ai su n t încă  
naţiuni care vorbesc  de războiu ş i  
nare pregătesc războiul.

— „ C r e d e ţ i  in  p o s ib ilita -  
t e a  u n u i  ră z b o i a p r o p ia t  ?

— „ D e  c e  n u ?  T o t  m e , 
c a n is m u l p e n t r u  u n  r ă z 
b o iu  e x is tă .

UH'ma întrebare adresată de zia
riştii străini d-lui Litvinov a fost:

— — Care este opinia Sovietelor cg 
privire la revizuirea tratatelor?

» — Care tratate? . ■»
,, —‘ Tratatele de pace.
„ — Noi nu le-am semnat* nn Ia 

cunoaştem şi nu putem avea deci nici 
o opinie. t Í

Cu această politicoasă repudiata tş 
tezei revizioniste s’a Încheiat convor
birea- i.

In tot timpul declaraţiei şl convor
birilor sale, d- Litvinov nu a făcut 
nici o aluzia la pactul quadruplu. /

Litvinov a părăsit 
italia

ROMA 5 (Rador). — D. Liivi*
nov a părăsit astăseară Italia. )

D , Litvinov merge la  Berlin.

itezuitaiste definitive
ale alegerilor din Spania

In ce priveşte „Organizarea Ju
decătorească” d. Victor Antone- 
scu, ministru de justiţie, a hotărât 
să se servească de studiile şi ma 
terialul adunat în proectul deja în
tocmit, bine înţeles, retuşându-1 în 
sensul vederilor d-sale.

Tot de odată, dacă, din Proce
dura Civilă se vor scoate toate 
înjghebările greoaie cu cari era 
să se facă experienţa pe socoteala 
lustiţiabijilor noştri, numai de dra
gul străinătăţii, în faţa căreia ne 
prezentam cu procedura cea mal 
înaintată, sperăm că actualul mi
nistru de Justiţie, va reuşi să im
prime un ritm mai accelerat distri 
bulrei Justiţiei

La Ministerul de Justiţie în corni* 
s'unile consultative au fost numiţi 
d-nii V. Bordeianu cons. C. Apel

Depozite ruse de muniţii
din Extremii ilflent, aruncate Io aer

LONDRA, 5 (T e l. p a r t .)  
— D u p ă  ş t i r i ,  p r im i te  d in  
H a rb in , a u  f o s t  a r u n c a te  
în  a e r  d e p o z ite le  r u s e  d e  
m u n i ţ iu n i  p e iv frr  a r t i l e 
r i e  a le  a r m a te i  ro ş i i  d in  
E x t r e m u l  O riM â . A c e s te  
d e p o z ite ,  s i tu a te  lâ n g ă  o -

P A R IS , 5 (T e l. p a r t . ) .  -
R e z u l ta te le  d e f in i t iv e  a le  
a l e g e r i l o r  p a r l a m e n ta r e  
d in  S p a n ia  s e  p r e z in tă  
a s t f e l : c o r ie s e le  s p a n io le  
v o r  a v e a  4 7 3  d e  d e p u ta ţ i ,  
d in t r e  c a r i  p a r t id e le  d e  
d r e a p ta  a u  o b ţ in u t  20 7  
m a n u a le  p a r t id e le  d e  s t in  
g a  130 şi p a r t id e le  d e  e x 
t r e m a  s tâ n g ă  118 m a n d a 
te ,  p r in t r e  c a r e  se  a f l ă  şi 
u n  c o m u n is t  B o liv a r , a le s  
la  ü a S a g a . D u p ă  to a te  in 
d ic ii le  în  f r u n t e a  n o u lu i 
g u v e rn  s p a n io l v a  v e n i şe  
fu l  radscaSiiior L e r ro u x  Â- 
ie x a n d r e .  E l v a  o f e r i ,  în

c a b in e tu l  s ă u , d o u ă  p o r to  
fo li i  a g r a r i e n i lo r ,  d o u ă  
p o r to f o l i i  c o n s e rv a to r i  Ser 
ş i c â te  u n  p o r to f o l iu  p ro 
g r e s iş t ilo r , l ib e r a l i lo r  şi 
L igii c a ta la n e .  D a r  s tă p â 
n u l a d e v ă r a t  a l  s i tu a ţ ie i  
d in  c o r ie s e  v a  f i  in  o r ic e  
caz  d . R o b le s , ş e f u l  c o a 
l i ţ ie i  d e  d r e a p ta .
Z IA R  S O C IA L IS T  CON

FISC A T,
Madrid, S (Rador). — Ziarul „El 

S°cialista“, organul partidului so
cialist, a fost confiscat azi dimi
neaţă de politic, înainte de a eşi
pe piaţă. )
.............................    B

N a u f r a g i u ' !  Schimbarea formalei

Doi deţinuţi evadaţi 
dela Doftana

I e r i ,  a u  e v a d a t  d e la  în 
c h is o a r e a  D o f ta n a  c o n 
d a m n a ţ i i  U c ea n o  O p re a  
zis G u s tin  N ic o lae  ş i Fio» 
r e a  lo r  d a c h e . S ’a u  o r g a 
n iz a t  p o te r e  p e n t r u  p r in 
d e r e a  e v a d a ţ i lo r .

r a ş u l  B la g o v e s c e n c o , e  
r a u  p l in e  d e  o b u z e  ş i d e  
g r a n a d e  d e  m â n ă .

E x p lo z iile  a u  d u r a t  p e s 
t e  o  o ră .

Pe locul unde au  fost depozitele 
s’a  form at o prăpastie adâncă. 
Sunt şi m ulte victime omeneşti.

In  oraşul Blagovescensco multe 
case au suferit daune considera
bile ea după un cutrem ur vilonet. 
Amănuntele deocamdată lipsesc. 
G. P. U. din Siberia crede, că i» 
orice caz arnnearea în aer a  depo
zitelor m ilitare din Blagovescensc- 
este rezultatul activităţei crim i
nale. Sunt suspiciuni, că arunca 
rea în aer a  depozitelor a  fost e 
fectuată de specialişti foşti ingi
neri ruşi, cari sunt acum ca emi
g ra ţi în  slu jba japonezilor.

urnii v a s  p o r tu g h e z
LISA B O N A , 5 . (R a d o r) . 

— V asu l d e  p e s c u i t  p o r tu 
g h e z  „ C o sa tiu e n ta i($, a v â n d  
p e  ,b o rd  2 3  d e  o a m e n i s ’a  
r ă s t u r n a t  c â n d  se  a p r o p ia  
d e  p e r tu i  F îg u e r a  D a te s .

N o u ă  o a m e n i a u  r e u ş i t  
s ă  s e  s a lv e z e , a g ă f â n d u -s e  
d e  v a su l r ă s tu r n a t .  A lţi 
ş a p te  a u  f o s t  p e s c u i ţ i  d e  
m a i m u l te  v a se  d e  p e s c a 
r i .  N u m ă ru l v ic t im e lo r  a r  
f i  d e c i d e  12.

V asu l r ă s t u r n a t  a  f o s t  
r e m o r c a t  şi a d u s  în  p o r tu l  
F iffw era  D a lo s .

Arestarea fostului şef al 
hitieriştilor austriac!
VIENA. 5 (Rador). — Politia a 

arestat aseară pe fostul şef al miş
cării hitieriste din Austria, Framen- 
feid„

Arestarea s’a făcut ce baza unui 
apel al acestuia, găsit cu priejul 
percheziţiilor făcute la partizani 
ai fostului partid.

După terminarea cercetărilor 
poliţieneşti, Frausnfeid va îi tri
mis înaintea tribunalului.

de jurământ german
BERLIN, 5 (Tel. part.) 

— Guvernul a decis a mo
difica textul form ulei de 
jurăm ânt, p r e s t a t  de 
funcţionari şi soldaţi. In  
formula cea nouă sunt o- 
mise cuvintele, cari obli
gau a păstra credinţă re
gimului republican şi con 
stituţiei dela Weimar.

. V.L-M -rimrt Vw—.-»..-a-*-» -------

Lintlberg pleacă in raidul 
transatlantic

NEW-YORK, 5 (Rador). -  Din 
Bathurst (Gambia) se anunţă că 
soţii Lindbergh intenţionează să-şi 
ia sborul spre America, azi la mie
zul nopţii. Se pare că In acel mo. 
ment condiţiile atmosferice vor fi 
foarte favorabile.

Conferinţa creditorilor
Germaniei

B E R L I N ,  5  (R a d o r )  — A z i dftni- 
neaţă a început, sub  preşed in ţia  d-ru- 
lu i Schacht, guverna toru l B ăncii R e i-  
chului, con ferin ţa  reprezen tan ţilo r  
principa lilo r cred ito ri ai Germaniei,

.T IM P U L “ S . A. R . I n s t i tu t  d e  A r te  G ra f ic e  ş i  E d i tu r ă .  S t r a d a  C o n s ta n tin  M iile  ( fo s t  S ă r in d a r )  N o. I?


