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E L E C T O R A L
'  Jocurile alegerilor au început... 
Figurile jocului se cunosc. Mora- 
lităţile alegerilor, numeroase, ce 
depun pentru bogata în anarhie 
epocă de după război a statului ? 
Statul nostru trezit la democra
ţie — vai! — surexcitat de voinţa 
de renovare, statul nostru global 
fi întreg, sărind peste clipa de 
fortificare dela care trebuia să 
pornească, îşi sărbătoreşte, Silenşl 
Satir impudic, aceste jocuri bur
leşti, creata din nimic în scopul 
imul nimic, face cadri’tri progra
melor liplndu-şi dinainte „un ma 
nlfest4* şi in dos „o listă“, se mân
jeşte pe ochi acoperi ndu-ei matu
ritatea sură a părului şi cutelor 
frunţii oi sulemeneli, şi noi pri
vim şi ae amuzăm ia acest spec
tacol mâhnitor, de care nu ne pu' 
tem ipsl, pe oare nuri putem 
Schimba.
> Ca la biliard, ca la jocul de 
«ârti, ticurile Jucătorilor ne in- 
Struesc asupra nobilei lor stări 
nervoase, şahul la „capul de listă" 
ne gâdilă natura noastră intri* 
gantă, particularistă şi divergentă, 
evadările dintr’un lagăr in alt la
găr politic ne fac să râdem cu 
spume la gură ca mujicii la bâl- 
ciu, Insultele aruncate peste câm
purile verzi ale lumii populare ză
păcite de aceşti oameni care au 
geniul superficialităţii, asemenea 
unor ape murdare, ne fac să săl
tăm sus dela pământ şi să batem 
din palme. Bucuria noastră n’are 
margini. Un moment râsul ne dis
pare de pe faţă. Devenim brusc 
serioşi şi gravi, cu cea mai per
fectă ipocrizie, şi examinăm şi 
programele — apreciindu-le pe 
toate. Le luăm în considerare din 
npu, dela partidele mici la parti
dele mari, facem doctrină. Dar ce 
vor să spună, e insemnificativ şi 
inutil.

Mometîtul programelor e cel 
peste care se' trece — la ordinea 
zilei. Ordinea zilei e făcută dintr’o 
adevărată olimpiadă, şi din baca- 
nale. Totul începe cu duelul mo
mentului de încrucişare — intrarea 
în opoziţie şi urcarea la putere, 
— a două partide. Duelul e Plin 
de senzaţii şi divulgări, răsturnări 
şi fracturi — şi aglomeraţi pe tro
tuar împiedecând circulaţia, noi 
urmărim, remarcăm, avem prefe
rinţe, strigăm fără să ne facem 
rău.
' Din toaite părţile sosesc nou

tăţi. Ce epocă de delicii, instruc
tivă, plină de surprize, de mişcare.
E adevărat că „schimbarea Dom
nilor e bucuria nebunilor“ dar ce 
sé vede în jur e adevărat. Luăm 
parte la dialectica statului, la 
ştiinţele constituţionale, la lupta 
pentru discernământ şi libertate a 
cetăţeanului, şi cârciurnari, ne îm
brăcăm în toga lui Hegel. Ne pre
gătim să ne dăm o nouă cârmuire, 
un nou guvern, noui Camere, prln- 
tr’o deplină cazuistică. Românii 
simt născuţi avocaţi ai statului, 
lată ce însemnează alegerile.

Şi ce e statul ? Alţii se mun
cesc, ascuţindu-şi uneltele o viaţă 
întreagă, să-i dea de capăt cu lo
gica, unii luptă, istoria trece ca 
un tăvălug aducând aluviuni de 
idealuri şi evenimente din fundu
rile ei şi lâsându-i sub roata ei cu 
oasele sfărâmate, ca pe Horia şl 
Cloşca — noi ne bucurăm însă de 
geniul uşurinţei avocaţiale. Căci 
legea statului e făcută din articole 
electorale, care pot fi întrebuin
ţate într'un sens şi în altul. Şi nouă 
ne place să trăim astfel liberi Şi 
neangajaţi în nimic —* într’un 
sens. Spaima noastră e de a nu 
ne angaja. Suntem născuţi liberi 
şi indiferenţi, făcuţi pentru dis
tracţie şi egoism. In această su
mară libertate Ieşim Ja răspântio 
şi votăm. •> . ,

Moralitătile electorale nume- 
toase, ce ne spun despre nevoile 
spiritului nostru politic? Ce sens 
istoric au aceste zile de sbucium, 
de ţigănie generală, de fapte fără 
motn social, care joacă asemenea 
resoitului stricat, de-asupra pro
priului lor mecanism? Ce învăţă
tură, precept moral au în politică 
aceste insemnificative şi stupide 
mişcări din jurul nostru ? Ştim ce 
însemnează lupta partidelor, oa
menii Şi caracterul lor, fiinţa ma
sei la oraş şi la sat, ştim ce vor 
âă zică organizaţiile judeţene şi 
Săteşti de partid, cunoaştem na
ţionalismul eliminat al partidului 
politic, naţionalismul înlăturat Şi 
dislocat de înghesuială, lăsat pc 
un câmp de luptă unde nu se dă 
lupta şi adus pe un câmp de luptă 
unde' nu se câştigă victoria iui; 
prin tehnicismul în afară de orice 
lege socială al omului politic ro 
mân, ştim toate aceste iucruri. 
Ce sens au alegerile? Un

joc? Un sens de vlţiu? Un sens 
de joc viţios? Ne punem pe faţă o 
mască ridicolă, şi părinţi bătrâni 
cu copii, demnitari in aşezăminte 
culturale, oameni munciţi de grija 
grea a vieţii o viaţă întreagă şi 
posesori ai unul capital de expe
rienţă insubstituibilă şi a unui ca. 
pital de bani proprii, ţărani aşe
zaţi şi eroi, cu această mască di
formă şi caraghioasă pe ochi, ţo- 
păim după cum ne cântă un ţigă
nuş diabolic, sărim în sus de ne 
facem milă de maturitatea, de ti
nereţea şi de bătrâneţea noastră 
pusă la mezat în mahalaua Euro
pei, ţipăm şi cădem jos ameţiţi de 
vulgaritate. E jocul pe care-1 fa
cem astăzi. Pe fruntea măştel de 
carnaval de pe ochii noştri 
ne fascinează litera magică a unul 
cuvânt: Electoral. /

D ragoş Vrânceană

Uitaţi-va la drumuri, 
ia $osele...

Alegerile generale, ca orice ritt 
necesar, au 5/ partea lor de bine. De 
dragul voturilor, reprezentate In mod 
trecător. prin {iráni, pornesc, în tfo  
singuri si, echipele iugsrilor demo
craţiei, cu trenuri, cu automobile, cu 
autocamioane fi cu trisuri, citeva 
mii de candidaţi, însoţiţi de agenţii 
respectivi. Cât e de airaci fi de bla
zată ţara, numai In asemenea prile
juri pot afla devotaţii apărători ai 
ţirinimii.

Deplasările acestea elaotorala ser
vesc fnsi f i  Intr'alt iei; fiecare mic 
demagog fi fiecare om de omenie, 
victimă canstiertă sau inconştientă a 
unei ideologii care ae soldează exclu
siv prin deşănţare şi pârjol, verifică 
pe propria piele eroarea care t'a fă
cut atunci când sa  desfiinţat presta
ţia in naturi. Treble să rupă fiecare 
două rânduri de arcuri la maşină, fi  
să-i trosnească bine şira spinării pe 
şosetele şi drumurile naţionale, ca să 
înţeleagă — mai bine mai târziu decât 
niciodată. — că orice legiuire dema
gogică vine intr’o si la scadenţă.

In toate ţările este şomaj. Pretu
tindeni se caută modalităţi de valo
rificare a muncii braţelor. In  Germa
nia s’au înfiinţat acele câmpuri de 
concentrare unde ideea naţională în
călzeşte entuziasma remarcabile In 
slujba unei opere splendid organiza
te. Şi acolo muncitorii sunt Îndem
naţi la plata datoriilor lor către stat

Tâifei d e  socialism
Definitiv nu se ştie încă nici täte şi de mult depreciate... Alte

D. MIRTQ: Ei, ce zici de  m an ifes tu l m eu?
D. M IHALACHE... E bun, num ai că... nu -ţi p r e a  seam ăn ă  fo to g ra fia !  
D. MIRTOi P ă i to cm ai a s ta  e  şm ech e ria  1 sa  1 

te r i i .  Că a ltfe l  nu  m ai p u p  un  vot...
n u  m ă recu n o ască  alegă«

Pentru o saramé de dreptele
Aristocratica republică a Veneţiei 

Înfiinţase acea „Bocea di leonc” 
(gura leului), în care îşi depuneau 
plângerile anonime cel mărunţi, 
sfioşii şi obidiţii vieţii. Se svâr- 
leau acolo, fireşte, şi o puzderie 
de denunţuri calomnioase.- tot ce 
poate revărsa ca răutate nemerni 
c'a omului, când are asigurată lip
se de sancţiuni ia adăpostul ano
nimatului.

Există, fireşte, o răutate ce are 
măcar scuza accentului de bra
vură; ea se prezintă făţiş, cu toată 
energia de a înfrunta riscurile.

Dar asemenea manifestări ale 
răutăţii sunt mai rare.

De obiceiu, omul râu are şl la
şitate; nu are curagiui urilor pe 
care le poartă, şi adesea le înă
buşă, acoperindu-le cu un surâs a- 
mabiL Este de obiceiu răutatea 
măruntă a iichelii, — potae ce şi 

sau către comună, in natură. Nu suni desfăşoară existenţa CU gestul de 
bani, dar mai e cinste, mai « bunăvo- plecăciune; Se gudură în faţă Şl se
inţă. Nevoia te Învaţă ce să faci, 

Printr’o bună administraţie, fi prin 
tr’o cinstită gospodărire a comune
lor am putea avea în câţiva ani cele 
mai bune şosele, fără mare cheltuia
lă, şi chiar fără prea mare efort. To
tul atârnă de sinceritatea omului po
litic care vine să dea directive.

Sunt Încurajaţi oamenii să-şi negli
jeze gospodăriile, să-fi lase în stri
căciune căile de comunicaţie, numin- 
du-se aceasta ,libertate”, fără să li se 
arate bieţilor ţărani că libertatea a- 
ceasta care nu le trebue, îi costă 
mult, fiindcă nimeni nu mai are cu
rajul să se aventureze prin sate. Aşa 
s'a distrus, Încetul cu Încetul, admi
rabila noastră industrie casnică, mo
dei de lucru cu fplos, dar care n'a 
putut fi  niciodată valorificată după 
merit din pricina căilor de comunica
ţie precare. S’a mers dela rău, la mai 
rău. 1

Campania electorali va Îmbogăţi 
cunoştinţele viitorilor parlamentari 
cu fructul unei experienţe proprii. 
T-am ruga pe toţi laolaltă, şi pe fie
care in parte, să reflecteze la foloa
sele pentru ţăran, ala prestaţiei ta 
natură,

R om ulus D ianu

repede apoi pe iuriş Să te muşte, 
pentru a exploata un moment de 
neatenţie. „Anonima” rezumă toate 
aceste stigmate ale unei răutăţi 
neputincioase. Şi vor fi fost gră
mezi de asemenea aiirmări calom
nioase, ce se strecurau în „Bocea 
di Leone”.

Dar in maldărul de Isprăvi ale 
răutăţii calomniatoare se strecurau 
şi unele plângeri drepte, — unele 
spovedanii ale cine ştie cărui 0 - 
ropslt ai soartei. tra  un mijloc al 
aristocratei republici veneţiene sa 
descifreze sentimentul public, -— să 
aibă exact temperatura morală a 
cuprisului ei de oameni.

Cam funcţia pe care o îndeplinea 
odinioară „Bocea di Leone”, în 
magnificul palat al Dogilor, — o 
reprezintă in bună parte şl ziarul 
in viaţa modernă.

Iţi trebuie o deosebită intuiţie 
să desfaci adevărul din neghina 
născocirilor calomnioase. Se In- 
tâmplă ca un biet om, căruia i s’a 
făcut o nedreptate de unul mai pu
ternic. cu o situaţie sociala domi
nantă, să fie intimidat; să-şi scân
cească in el suferinţa, să nu aibă 
curajul de a-şi striga oprimata lui

dreptate. Plângerea Ia un ziar ti 
uşurează păsul; ii dă sentimentul 
că nu rămâne singur şi surghiunit 
în nedreptate, că participă conso - 
lator la ea şi ecoul unei indignări 
obşteşti. Evjdent, nu-i uşor să des
prinzi acel liricei de adevăr din 
caerul încâlcit al pârelor calom - 
nioase; dar in această posibilitate 
de a ghici stă marea taină a che
mării profesionale.

Şl printre atâtea scrisori mî-a 
ţintuit atenţia plângerea unui biet 
om necăjit, care nu-şi văicărea 
atât necazul Iui, cât lăsa să vibre
ze in rândurile Iul simple stângace 
ecoul unui sentiment mai general. 
Nu avea un cuprins absurd scri
soarea, — şi răfuiala cu fiscul se 
desfăşura pe planul celei mai cu
minţi judecăţi. Anonimul meu co
respondent recunoaştea greutăţile 
ce s’au abătut asupra Statului; îşi 
da seama de strâmtorarea vremu
rilor şi de necesitatea impozitelor, 
— dar ridica un aprig protest îm
potriva unei mari şi răscolitoare 
nedreptăţi :

Cu cât este omul mai nevoiaş, 
cu atât organele fiscului sunt mai 
neindurate, cu atât nu iartă, — şi 
sunt feroce iu executarea celui ne- 
platnic. Şi in timp ce răpăe sinistra 
tobă la pragul omului sărac, sute 
de milioane sunt de ani de zile în 
restanţă; şi nimeni nu cutează să 
le amintească acestor lălăiţi ai no
rocului de obligaţiile pe care Ie au 
faţă de Stat. Corespondentul meu 
anonim şl tare necăjit cita şl nume, 
indica uluitor de precis pe benefi
ciarii unei provocătoare toleranţe 
fiscale. Am trimis locului in drept 
scrisoarea,—şl bănuesc că ea nu va 
ti nesocotită. E prea dreaptă, — 
accentul de revoltă prea puternic; 
şl sigur că rezumă un sentiment 
obştesc. E simţul de dreptate ul 
tragiat prin privilegii neconsacrate 
de nici o lege; e acel murmur ce 
preludează o furtună socială.

Atenţie Ia fisc, atenţie la impo
zite; să nu uite uimeai că mai tot
deauna fiscul a avut uu rol în 
provocările sociale. Şi nedreptatea 
scurmă răbdarea omului, aprinde

sentimentul revoltei, împinge Ia 
desnodăminte fatale. De aceia nu 
pot fi îngăduite două măsuri: ne
indurat cu cei mici, tolerant cu cel 
mari. Şi cum la ministerul de fi 
nanţe în afară de d. Dinu Brătianu, 
ce poarta însăşi obligaţia numelui,
— mal este şi d. Victor Slăvescu 
ce trece un examen hotărâtor pen
tru cariera sa; ceva mai grav, — 
pentru guvern chiar, — scrisoarea 
pe care i-am trimis-o cere un răs
puns. Nu acel obicinuit şi fleşcăit; 
„vom cerceta şi vom lua măsuri”,
— ci singurul răspuns potrivit; pu
blicitatea profitorilor unui sistema
tic chiul tras fiscului. Sunt nume 
răsunătoare; sunt nume simandi
coase, — şi dacă nu s’ar putea da 
toate deodată, succesiv se pot pu 
blica in ziare, spre a curma un a- 
buz, spre a da această satisfacţie 
opiniei publice. Firvşte nu-i prea 
mult, dar în acelaş timp să se În
ceapă şi execuţiile. Taxe de moş
teniri de milioane, la succesiuni de 
zeci de milioane, neîncasate şl a- 
mânate de Ia un an la altul. Per
soane prea cunoscute, date ca dis
părute fără adresă; adică multi
plele aspecte aie unei organizate 
fereli de a achita impozitele dato
rate. Vor fl fiind ele aşa-ziseie de. 
claraţii fiscale, secrete, dar nu se 
mai pot invoca asemenea beneficii 
ale legii de către cei ce-şi nesoco
tesc obligaţiile pe care le au faţă 
de Stat. O asemenea măsură, fie 
şi de o sălbatecă energie, ar avea 
darul să însemne o satisfacţie ob
ştească, şi în acelaş timp o legiti
mare a asprimei cu care se înca
sează cei mai puţin arătoşi, cei 
mai puţin sitnandiecşi.

O fărâmă de dreptate, acel sen
timent strecurat, în suflete că iu 
faţa Statului toţi sunt egali, că ni
meni nu este părtinit, că în chip 
egal stă strâşnîcia legii să loveas
că şl pe cei ce-şi uită obligaţiile. 
Iată adevăruri simple, menite să 
servească de îndreptar oricui are 
o răspundere în Stat.

D. Victor Slăvescu să dee acea* 
tă minimă satisiacţie unei ţări dor
nice de o fărâmă de dreptate?.»

P a m fil Ş e ica ru

acum, daca mireştii socialismului 
băştinaş şi bujorii sovietismului in
digen vor fierbe bulionul în acelaş 
cazan, cartclându-se în ajunul scru
tinului ca ţaţele cu ogrăzile vecine 
şi cu aceeaşi fringhie de rufe. Până 
uua-alta, însă, şi-a festonat şi par
tidul social-democrat manifestul e- 
lectoral către ţară: o proză aroma
tă cu pătrunjel şi cu mărar, — ca un 
burduf îndopată cu cele mai băiţsrte 
şi mai contradictorii promisiuni de 
baftă obştească. Astfel cum se şi 
cuvenea într’o ţară de cătune şi 
de holde, — făgăduelile cele mai 
bălan văruite sunt cele dela prora 
acestui manifest, îndreptată sprea- 
mărâţii de ţărani ai unei Românii 
oligarhice, fasciste şi capitaliste, — 
în care „partidul social-democrat" 
proclamă solidaritatea sa cu ţărăni
mea", canonindu-se fireşte s’o sal
veze „din nenorocirea in  care se  
sbateu.

„Prin cucerirea puterii în Stat", 
_  combătând „toate privilegiile şi 
prejudecăţile naţionale", partidul 
social-democrat va oferi deci săte
nilor o a doua expropriere a „între
gului pământ aflător in proprietatea 

; capitaliştilor“; le va extirpa apoi 
din raăzărişti pălăraida coagulân- 
du-le energiile răzleţe în „asociaţii 
agricole", —, pentrucă astfel „se va 
introduce in agricultura ţărănească 
principiul c o l e c t i v i s t Vedeţi cum 
se strecoară chiar de-aci echivocul 
şi escrocheria in albumul de proga- 
gandă ai socialiştilor noştri: ter 
menul de „colectiv ist", —- cu < 
foarte răspicată şi precisă sera- 
nificaţiutte în terminologia cor 
munistăi — este aci presărat ca 
boabele de chimion pe brânză, 
pentru a momi măcar cu puţina 
tocătură de dicţionar marxist pe 
concurenţii dela extrema siniş
trii...............

După aceî« prim verset în stil 
rustic,•— rotunjit la ariergardă cu 
făgăduiala că .firesta ţia  in  natură  
va fi- complect înlăturată“, — ma
nifestul partidului social-democrat 
se înfierbântă eroic pentru cauza 
libertăţii: „Dacă clasa muncitoare 
are libertatea de a-şi răspândi 
programul“». „Dacă ea are liber
tatea de a lupta“... „Să schimbăm 
societatea pe căi democratice 
fără catastrofe

Aceeaşi incurabilă predilecţie 
pentru escrocherie, — aţi remar
cat, — şi aci: „fără catastrofe" 
este un comod şi poltron eufemism, 
pentru mistificare şi echivoc ser
vit militanţilor în ioc de J ă r ă  re- 
voluţie‘‘. Căci, — notaţi, — nici o 
singură dată nu apare cuvântul a- 
cesta de „revoluţie" (atât de impa
cient aşteptat de unii dintre acti
viştii partidului); termenul acesta 
prin excelentă marxist nu răsare 
la nici o răspântie de frază, în ma
nifestul acesta care utilizează şi el 
cu prodigalitate metaforele militare, 
cu „steagurile soctal-democraţiei" 
şi alte execrate ustensile J a sc is -  
te‘‘. Oraţie acestor găinării de vo
cabular, _» îşi închipuesc netoţii 
tejghetari ai socialismului autoh
ton, — vor curge voturile în şep- 
cile mireştilor sau ghermaniior ca 
icrele pe fundul eleşteului.

Dar fundurile iazurilor, — şi 
ele, — tot se mal aerisesc ori se 
mai svântă uneori de către produ
cătorul dornic de progenitură îm
belşugată: numai biet” idealul so
cialist rămâne grevat de aceleaşi 
răsuflate refrenuri, de mult refu-

partide, când îşi văd astfel scă- 
moşate idealurile, le mat dărăcesc 
şi le mai trag apoi în jurubiţe; 
numai ciobanii social-democraţiei 
uită să-şi mai opărească dogita 
lor putină, râncedă de mucegaiul 
aceleiaşi trezite saramuri-.

Bieţi imbecili cari îmbulzesc în 
aceeaşi psaltire romanţe pentru 
maximum de libertate şi răcnete 
după o cât mai totală egalitate 
„c o l e c t i v i s t ă ca şi când n’ar şti 
că libertatea totală înseamnă jus
tificarea şi înlesnirea celor mai 
intolerabile inegalităţi, —  din mo
ment ce dogma egalităţii nu se 
realizează decât prin constrânge
rea care temperează libertatea de 
a te naşte mai deştept, mai activ, 
sau mai întreprinzător decât veci
nul. Libertatea este idealul doc
trinei anarhiste, — în vreme ce 
colectivism ul fundat pe egalitate o 
repudiează brutal: în programul 
social-democraţilor noştri, ambe
le „prostituate m etafizice” sunt 
fierte in aceeaşi tocă-ură. lăiţet 
de socialism demagogic, în cratiţa 
unor reformatori cărora revoluţia 
nu te prieşte decât servită cu ibri
cul de cafea! •H

Ion  D im itrescu

C itiţi in  p ag . 8 «a

Vaidiştii s’au retras 
din alegeri

Prin zloata Hoţilor
S i dea Atot-Puternicul şi vremu

rile să îngăduie ca în faptă efectivă 
să se poată strămuta făgăduielile cu
prinse in telegrama pe care d. prim• 
ministru I. G. Duca a adresat-o a- 
laltăieri fruntaşilor moţi din „Frăţie 
de cruce” :

„Guvernul partidului naţional-li- 
beral Îşi va face un punct de oaoara 
din a continua şi desăvârşi opera ini
ţiată de marele Ion I. C. Brătianu fa 
anul 1927, pentru ridicarea stării so
ciale, economice şi culturale a locui
torilor din Munţii Apuseni, prin toate 
mijloacele de cari dispune.

„Acţiunea pentru repararea nedrep
tăţilor suferite f i  pentru ajutorarea 
efectivă a Moţilor, constitue pentru 
noi, guvernul actual al partidului 
naţional-liberal, una din marile Înda
toriri ale zilelor de faţă".

Ispravă s’ar putea numi împlinirea 
acestei promisiuni de pe urmă: ro
mânească ispravă, f i  faptă demnă de 
entuziaste elogii, — căci durerea ne
dreptăţiţilor Moţi a ajuns astăzi sim
bolul tuturor obidirilor indurate de 
pălmaşii fără sfinţi in'familie şl fără 
ocrotitori la Ţarigrad. Pe spinarea 
bătătorită a acestor mucenici ai Ar
dealului s’au pricopsit toţi bandiţii 
misitiilor agrare.- toţi tâlharii f i  toţi 
demagogii au făcut patinaj pe pielea 
acestor iobagi, ajunşi să se vadă co
jiţi ca tuianii prin bordeiele lor fără 
merinde şi fără cer ce vele J.»

„Acţiunea pentru repararea nedrep 
taţilor suferite”, —  dacă ştim încă 
să citim bine rândurile de slovă lim
pede, — înseamnă ceva mai mult de 
cât o furtivă aluziune la marea dra
mă a celor jefuiţi de codri: in grai 
neaoş românesc, înseamnă solemna 
şi frumoasa promisiune de exproprie
re a pădurilor escamotate prin fal
suri şi prin abuzuri dela o dreaptă 
devălmăşie.

Va isbdti oara şeful partidului li
beral această minune?... Să-l ajute 
Dumnezeu sfântul, — sau mai bine 
zis să nu-1 împiedice sfinţii prea in
fluenţi din conclavul partidului. Sunt 
ani îndelungaţi de când hrana Moţi
lor a ajuns pe râpele Abrudului mai 
uscată decât aceea a caprelor: mira
col se va numi fapta omului care va 
face ca hrana aceasta să nu mai fie 
zilnic umezită şi de lacrimile desnă- 
deidei,

N. P á r r a

Cronica literară

ERA8TIA PERETZ: „îmi placi!..“
£d. Alcctlay. 156 pag. 50 iei 

d e  NICQLAE ROŞU
O largă incursiune In 

feminină, dela M-me de Staél Şl 
George Sand până la Contesa de
Noailles sau Colette, — şi chiar 1» 
noi, — dela Veronica M ele la d-na 
Hortensia Papadat - Eengescu, ne 
aduce dovezi peremptorii pentru 
definirea unei specii de romantism, 
a cărui esenţă se perpetuiază ana. 
cronic dincolo de limitele timpului, 
şi de aprehensiunile sociale.

Nu putem contesta, că în  secolul 
al XVII. mademoiselle de Scudery 
şi M-me de Lafayette inaugurau ro 
mânui de analiză; că mai acum 
câţiva ani Grazia Delleda a recep
ţionat in matricea ei literată con

sens de Isacrarea prin premiul Nobel; că in-

Uteratura sfârşit, Selma Lagerlöf, a împlinit 
70 de ani, şi buclele aibe ca zăpada 
decorează idilic frontispiciul nopţi
lor polare. Nici una din s ceste scrii, 
toare, nu depăşeşte in intensitate 
şi In vastitate creaţiile feminine aie 
geniului masculin: Didona, Beatri- 
ce sau Lucreţia Borgia. Se răsfrân
ge în sensualitatea impudică a  Di- 
donei frenezia creatoare a geniului 
m editeranian: Virgilius Beatrice,
,,donna ch-avete intelleto d’amore”, 
este ,,prim[im e v e n s '’ al cetei mai 
grandioase şi mai sul Urne poeroe pe 
care a  ounoşcut-o omenirea : • ?JDS- 
vina Commedie” Lucrezia Borgia, 
venin de răutate şi lavă de patimi, 
exprimă tumultul individualist al

unui secol masculin. Platon a reve. iibru. Femeile trâesc prin inimă tară, literatura feminină nu poate mărturisit personală, d-ra Erastia
lat metoda sensibilizării intelectua
le prin şocul vizual dezlănţuit de 
curtezanele ateniene.

Bătrânul satir, Anatole France, 
care era numai sensualitate şi in
teligenţă, încredinţa d-nei Arman, 
de Caiillavat volumul său 
quebihe’”, asigurând-o „că fără ea 
mu l’ar fi 8crisi după cum fără  ®a 
n’ar fi scris nici alte cărţi.” Vedem 
dar, că rolul femeilor inspiratoare 
este copleşitor, pe câtă vreme acela 
al scriitoarelor propriu zise, reali
zează un gen minor. Forţă tenace 
şi de multe cri biruitoare, geniul 
feminin se afirmă în  subordinea 
spiritului masculin. Viaţa interioară 
a femeei este lipsita de unitatea 
conştiinţei care dă tărie manifestă
rilor exterioare. Femeia reacţionează 
parţial, incoherent, în  planuri izo
late, care nu se suprapun şi nici nu 
se contopesc în tr’un ansamblu a r
monios. Intre substratul afectiv şi 
suprastructura intelectului activ e- 
xistă o discontinuitate, un dezechi-

sau prin suflet. Uneori sunt pur ce- 
rebrale, şi atunci, abdică dela a tri
butul esenţial al feminităţii: sen. 
sualitatea.

Dar niciodată, aceste forme ale 
cunoaşterii nu sunt întrunite in. 
fcrun fascicol unitar. Leon Daudet 
observă cu drept cuvânt, că ,,©mui 
reprezintă o formă a qunoaşterli; 
aceia a spiritului, ,Femeia .repre, 
zintă alta: aceia a inimei. Se întâm  
plă ca aceste două forme să se gă
sească reunite in tr’una singură de 
e ^ n ţă  dub^ă, ma-soulină şi femi
nină. AceaHa mijeim noi de obiceiu 
genlu l” Natura feminină este ex
clusiv sensuală, şi literatura lor, 
individualistă şi romantică,

Femeia nu cunoaşte culmile crea. 
ţiel obiective, ale geniului unitar, 
armonios şi echilibrat clasic. Fe
meile în literatură pot aduce respi
raţia caldă şi pătrunzătoare a unui 
incontestabil talent, dar nu pot na. 
vxga, în infinit pe aripele geniului 
Subiectivă, romantică şi fragrnea-

fl judecată critic in  absolut. Gemul 
masculin se avântă în  eternitate, 
se obiectivează şi se pătrunde da 
totalitatea existenţei; cel feminin, 
rămâne cantonat în  el însuşi, evo
luând pe planul afectiv şi sensorial.

Autoarea cărţii „Imi .p lac i!...”, 
d-ra Erastia Peretz, este o femee 
frumoasă, fi nu dintre acelea care 
consideră frumuseţea ca o povară, 
ci din categoria acelora care se pă
trund de necesitatea armoniei inte
rioare, a  fondului şi a  stilului. S’a 
refugiat in  această „Frescă de mo
ravuri contemporane*» un spirit de 
vrajbă cu lumea înconjurătoare 
care se Încăpăţânează şi nu vrea 
să înţeleagă că o femee poate da 
uneori mai mult decât ceiace are. 
O carte de reportaj şi analiză rea
listă, cu vădite tendinţe de şarjă 
caustică a  moravurilor, incrustată 
pe un portativ autobiografic, este 
fără Îndoială o evadare care subli
niază o revoltă. Pornită pe acest 
drum, derivat dintr’o experienţă no-

Peretz izbuteşte să închege conţi
nutul unui volum, întocmai ca o 
planşă de disecţie, cu siluete şi ca
racterizări definitorii pentru lumea 
politică şi parlamentară. . ^Iml 
placi este povestirea simplă a 
unei fete care încearcă să ajute pe 
o colegă de-a ei, şi în intervenţiile 
pe care le face la. potentaţii zilei, 
la Cameră sau la ministere, în tâm 
pină o rezistenţă jignitoare: o a. 
prigâ încordare de frivolitate vul
gară şi de demnitate, intre oamenii 
politici, deputaţi sau ziarişti care-1 
tac propuneri erotice, şi între Vanua 
care se zbate să-şi ajute prietena.

O naraţiune bine dozată, concen
tra tă  şi desfăşurată progresiv în  
volute de ironie tăioasă ne câştigă 
dela început atenţia şi curiozitatea, 
Este un dar personal al d rei Eras
tia Peretz, de a se face interesantă 
nu prin cele ce spune ci prin se. 
creţul pe care-1 tăinueşte. Unde se 
va sfârşi această poveste ? Ce se

(C on tinuare  in  paq* ll-a)
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Jocurile „Curentului"
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Dr„ Nanu ÎViusceî
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Rândurile orizontale, cât şi dela 
A—B dau numele a 12 constelat:! 
cereşti,

SERGHIESCU ALEX.

singurul remediu centra GRIPEI, 
MIGRENEI; NEVRALGIEI, etc.

Se vinde numai în cutii originale 
conţinând două buline şl cu sem
nătura doctorului. Depozit Farm a
cia N. EOPOViCl, Bucureşti, Calea 
Kabovei 237.

Comemorarea
iul Nicoiae FJpcscu

Cu această problemă închidem 
Concursul nostru din săptămâna a- 
ceasta.

bleme
cvistei

Deslegările ambelor 
se vor trimite pe a d a  
„Curentul Jocurilor”, strada Să 
rindar 4, până la 17 Decembrie.

Se va anexa şi bonul din revistă 
—  No. 5 — care a apărut Dumi 
nică 3 cr

ERASTIA PERETZ: „îmi placi!. a

(Continuare din pag. i-a)
va Întâmpla, căci, după primele 
popasuri figuranţii acestei faune In 
faţişatâ cu o psihologie unitară, În
cep să se repete. Discuţia se succede 
in jurul aceluiaş motiv. Nu am sta t 
să num ăr de câte ori figura cen
trală şi totuşi anonimă a  acestei po
vestiri se izbeşte de aceiaşi rezis- 
tenţă, invariabil repetată până la 
saţietate, dar, am conchis că trebue 
să dispui de incontestabile resurse 
stilistice şi verbale pentru a  reedita 
de mai multe ori o scenă şi un dia
log şi totuşi să nu te repeţi, în tru 
câ t este vorba de un material ome
nesc pe care d-ra Erastia Peretz l-a 
experimentat, răm âne să ne în tre
băm  dacă această repeţire nu este 
In  realitate prilejul anume căutat 
pen tru  a  înfăţişa cât mai multe şi 
m al y&rîafce aspecte din această lu
m e politică şi parlamentară. Ia tă 
ia» fragment de dialog surprins de 

critic al scriitoarei: 
£ ■ -  «Am Să»» ceva grozav.» .Un 
S«a mijloc. Am «ă.mor ca Socrate. 
m  deschid v»ne*e In baie.
'•‘ţ*-. r * l  Socrate a  b%st cucută.

Da 1.» Eşti sigură? ,,, cucută 
ho  beau nici mort. In  baie Vreau să 
m u»  b  bale«,

M» Al bale Dumneata ?j.„ Întreabă 
8P®p**tloenl fn spatele lor Zmuciiă,

g e ls ţ ~  V ^ n sa . Apoi ia
V ech e  s
!;■ « - AH fiad p iád  I» nebunie, se 
inen! leită «o nevastâ-mcaj Zău

De după un colţ vin Iar valuri de 
iparíusş fl se iveşte din nou Fana., . lA
p w »
5- mm Ia r  # fi* p# * W ! ŢI -am »pus 
® .ei m i facă eă las cbe8tJa  cu So. 
ferate sau cum drac» ii sîc®„ Auzi j 
Cucută.., lăut să m ă arunc de*a e- 
8*3«. De ee nu m ă crezi Dudue. Zău, 
Uf vrea *ă mor pentru Dumneata.
> Aceleaşi vorbe le toacă zilnic A- 
jjposto! (Dbecberiţă. Le.a învăţat şl 
Vana* pe dinafară. Ştie că până 
I a  Urtnă uşile fără  clanţe vor izbi 
aerul pntemlo şi că deputatul Che- 
eheriţă va pleca furios strigând*
- Mâine nu mă mai vezi! Voi 
m ori In noaptea asta  »ca Nerone, 
»au ca GaiUcu sau ca.Decebal, sau 
ca unul din ăia ştii .Dumneata-,-*’ 
«Pag, 55).

Şi citate de genul acesta se mal 
pot face. Ele vădesc prezenţa unul 
material de observaţie riguros co
lecţionat şi selecţionat, dar totodată 
şi urzeala personală, a ceiace se nu
meşte to critică fantezie creatoare, 
adică puterea de a creia oameni şl 
situaţii verosimile.

Această „facutté maitreşse” a bu
nului romancier, încolţeşte şi in car
tea d-rei Erastia Peretz. Dar pe 
lângă această calitate, in  volumul 
d-rei Erastia Peretz sunt şi unele 
goluri pe care oricât ne-am strădui 
să le umplem nu găsim argumente 
suficiente. Astfel, dialogul dintre 
Vanna şi ministrul Poreuţă se sfâr
şeşte cu o palmă aplicată pe obra
zul ras şi pudrat al ofertantului de 
vulgarităţi. Şi aici caşi peste tot, 
logic eşte să ne punem întrebarea; 
dar gândurile ei interioare ? O sim. 
plă palmă nu poate defini un con
flict moral de moravuri şi nici nu-1 
soluţionează. Este un gest spontan 
de indignare, care, dacă vine sin
gur, exteriorizează o stare rudimen
tară, nediferenţiată, de om cu gân
duri şi procese sufleteşti extrem de 
reduse. S’a gândit vreodată d.ra 
Erastia Peretz la acest lucru ?

Fără îndoială, este o mare cali
ta te  să caracterizezi oamenii prin 
două cuvinte. Această economie de 
spaţiu, revelată peste tot, este chiar 
prima condiţie a  stilului. Şi acela 
dintre scriitori aure au publicat 
versuri, ajung mai repede la aceas
tă  concentrară ,de aceia, nu am ră
mas surprins când am afla t că d-ra 
Erastia Peretz înainte de a tipări 
acest volum făcuse să vibreze in a- 
corduri melopeice coardele lirei. Sti
lul nu rezolvă insă complect pro
blema psihologică a romanului de 
moravuri către care tinde d ra  
Erastia Peretz, Este nevoe de o a- 
profundare a personagiilor princi
pale, de o disecţie psihologică şl 
prin aceasta să se descopere masca 
gândurilor interioare. Altfel, această 
frescă rămâne un reportaj în care 
autoarea identificată cu unul dintre 
personagii trece neobservată, ano
nimă, şi romanul embrionar se pier
de în gazetărie.

Se află în literatura franceză 
două cărţi care, prin tr’o prezentare 
dialogată a oamenilor şi a situaţii-

H u u t t i t y i u i ú á i

diatribă care s’a adus vieţii politice 
parlamentare. Prima: „Leids Figu
res” de Maurice Barrés; secunda: 
„Les morts qui par*ent” de E, M. 
de Vogüé. Dar analiza psihologică 
este a tâ t de bogată, nuanţările fine 
ale gândului şi tarele hereditäre 
care scapă dialogului sunt a tâ t de 
bine prinse de naraţiune, încât ta 
bloul pare complect. D ra Erastia 
Peretz care evoluiază cu evidente 
virtualităţi către romanul de mora
vuri, ar putea să reflecteze asupra 
acestei sugestii. Pătrunderea psiho
logică şi disocierea nuanţelor Im
ponderabile nu impietează asupra 
stilului concentrat şi nici nu con- 
stitue o derogare dela cadrele ge
nului.

Oricât ar fl de interesantă cartea 
unei femei, ea nu se realizează pe 
deplin dacă nu rezolvă problem» 
dragostei. In  zadar am căutat să 
descoper perla  feminităţi in a- 
eeastă „frescă de moravuri sociale”. 
Discretă şi pudică, iubirea se furi
şează în  frânturi de gând şi alunecă 
nevăzută pe marginea unor situaţii 
ratate. Copleşite de propria lor afec
tivitate, femeile încearcă de multe 
ori deziluzii şi se prăvălesc glaciale 
şl moraliste pe cealaltă pantă. Pen
tru  acest motiv. ..Imi p i a c i nu 
poate n  cartea de viaţă a  d-rei 
Erastia Peretz. Oscilaţia intre un

BRAILA, 6.— Azi dim ineaţă * 
avut loe în comuna F ilipeşti co
memorarea lui Nicolao Filipescu. 
La biserica din comună s’a  ofi
ciat un parastas în prezenţa d-lm 
Grigore N, Filipescu fini m arelui 
disparat,

S lu jba a fost oficiată de preotm  
Nogrila- După term inarea paras
tasului d. M arin Milarez, direc
toru l şcoalei prim are ,>N. F ilipes
cu“ a rostit o cuvântare arătând 
faptele patriotice ale lui Nicolae 
Filipescu. Şi astăzi comuna îşi a 
nunteşte de binefacerile ce i le-» 
făcut conu Nicu, a  cărui memorie 
va rămâne neuitată.

A mai vorbit d. Oondruţ Apos 
toi.

După parastas a  avut loc în 
comună o adunare ia oare d. Gri 
gore Filipescu, şelul partidului 
conservator a  vorbit sătenilor de» 
pre problemele la ordinea zilei.

La ora 2, d. Filipescu a  plecat 
spre bucureşti.

Federalizarea organizaţia- 
nitor culturale

In  urm a hotărârei luate in  p ri
ma adunare oare s’a ţinu t Sâm 
bătă 2 Decembrie a. e. în  localul 
„Ligei culturale", va avea loc o a 
doua adunare a  tu tu ro r organiza- 
ţiun ilor cu lturale în  ziua de Vi
neri 8 Decembrie a. e., o ra  8 seara.

Această adunare — la  car© sunt 
invitate toate ateneele populare, 
societăţile şi asociaţiunile culta- 
rale, corale şi pastorale — se va 
ţine în  sala m are a „Ligei cultu
rale“ din b-dul Schitu M ăgureanu 
No. 1 sub preşedinţia d-lui M ihail 
Berceanu, cu urm ătoarea ordine 
de zi: 1. Lectura şi .votarea proeo- 
tului de sta tu t al Federaţiei. 2- 
Alegerea comitetului central. 3. 
S tabilirea sediului. A Diverse,

Aniversarea şcolii profe
sionale „Protopopul T. 

Economii”

Canielutli
Baloane de săpun

M  dai şi MNW crapa nan
Duduia Veronica era în tren, când 

a aflat reţeta asta, miraculoasă» Ve
nise vorba despre găini şi despre clo
citul ouălot, (Amândouă cucoanele, 
adică şi duda a Veronica şi cucoana 
Verginica, sunt eminente gospodine)

— Eu, drept să-ţi spun, m’am luat 
de gânduri'..., mărturisea, cu sinceri
tate, duduia Veronica, N u mut vot 
găinile să cadă cloşte Şi chiar când 
ii abate câte uneia şi o pun pe cuibar, 
stă ce stă şi pe urmă se plict.seşte şi 
pleacă. Săptămâna trecută, nu mai 
departe, mi-au stricat două cuibare 
de ouă, de toată frumuseţea...

Cucoana Verginica zâmbi, îngădui- 
toaie.

— Del,,, continuă stăpâna cloştelor 
recalcitrante. Matale poate că nu mă 
crezi, ori poate că ale matale or fi 
nişte cloşte mai cumsecade..,

— Păi, eu nici nu pun găini, la clo
cit,..

— A, matale ed „cauveuse”
—- Aş, flcacudl Mi~a adus şi mie 

Nicu, dela Berlin, vreo două „cloci
tori ' automate; dar le-am dat cât-colo 
Nici jumătate din ouă nu scoteau pui. 
Şi doar te alegeam la lamp ăl. ,

— Păi, atunci cum faci?..,
Un zâmbet de superioritate înflori 

pe buzele gospodinei;
— Ei, iaca am să-ţi dau şi matale 

reţeta. Poţi s’o aplici şi matale ş'ai 
să vezi dacă riai să-mi mulţumeşti. 
Ştii ce fac ea?»

— Ce?»,
— Eu nu pun găini, să-mi clocea

scă; eu pun... claponi.
— TaaaciL., se minună duduia Ve- 

ronca. Şi stau claponii in cuibar?„
— Stau, dacă ştii cum să~i teil Uite 

cum faci: îi aşezi pa ouă şi le dai o 
ceaşcă bună de rachiu. Înţelegi? Cla
ponul se îmbată şi.., crede că-i cloşcă. 
Şi stâi*.

Din clipa când aflase reţeta asta, 
duduiei Veronica i se păruse un veac, 
până acasă. De a doua zi, chiar trei 
claponi magnifici fură rânduiţi pe ouă, 
in cuibare monumentale ai îmbătaţi.,. 
,,krup‘‘, cu rachiu de drojdie. Asta 
era acum vreo zece zile...

Alaltăeri, eram in rapidul de Cer
năuţi, într’un compartiment cu Conul 
Nicu şi cu Coniţa Verginica, soţia 
d-sale. La Roman, cine credeţi că se 
urcă in vagon? Duduia Veronica şi 
cu Conul Alecu, boerul dumneaei,

— A  ce surprizăL. Da ‘ncotro?,.. Şi 
ce mai faceţi?,.. Ş i cum o mai duceţi?», 
Da' treburile cum merg?... Şi aşa mai 
departe».

Ajungem pe la Bacău.
—- Dar â propo*, Vetonico, nu 

mi-ai spus ce-ţi fac cloştele. Ei, ai 
încercat? Merge, merge?...

— Ce ză meargă, Coană Verginico\ 
Dă-i păcatelor de claponi, că mi-au 
speriat toate găinile Din ceaşca ceia 
de rachiu. pe care li-am dât-o, aşa

Calendar
J o i  7 D ecem brie

O KT.: Sf. P ărin te  Ambrosiu şi 
M ueeoiţa Filoteea Fecioara 
(Moaştele ei la  Curtea de A r

geş).
CAT.: Sf. Am brosia
PROT*: Ambrosia.
ISR.: 19 Kislev 5694.
MAH.: 19 Sábán 1352.

TEATRE
NAŢIONAL m atinén ora 2.301 

„Samson“; seara o ra 8.30: „Ulcio
ru l sfărâm at”; „O înearear©“ şi 
„H ai la  teatru",

VENTURA seara o ra  #s „Ferici- 
rea“.

REGINA MARIA seara ora 9: 
„Slujbaş la  sta t“.

ALHAMBRA m atinén ora 3 şi 
seara o ra 9: „A lham bra iubeşte".

M A JESTIC ora 9.30 seara; „Ma
jestic vals“.

CINEMATOGRAFE
CAPITOL; ,,Dama «Wa Maxim*' cu

s’au îmbătat de rău, că s’au repezit
in poiată intre găini Că ei, săracii, 
în beţia Ior, îşi închipuiau că’a.., co
coşi!

G eer P a tr ic k

A apărut

A doua viată
a iui şa m a n  vara

vornan
LUCA GHEORGHIADE

=1 „«„1 rv«i dimineaţă la era 10. a avutsfârşit patetic şi unul pesimist, care j j teatrul „Regina M arla" scr- 
Intlnde neîncrederea în  oameni,
scoate la iveală un tip de învins, 
de resemnat sau de revoltat, nepre
cizat încă. Embrionul romanului 
realist de moravuri, crescut în  m a
tricea unui reportaj va trebui prin 
evoluţia lui să rezolve toate aceste 
nedumeriri inevitabile imul debutl

N icolae Roşu

barea semicentenarului şcoalei pro
fesionale de fete „Protopopul Tu
dor Economu” şi orfelinatul Maria 
Turnescu,

La această serbare au  iuat parte 
d-nii prof. ctr. C. Angelescu minis
trul instrucţiunii publice Ilie Pur- 
caru. director general al invăţăman 
tului profesional Pcpescu, subdicec 
tor general, N. Ciocoi, şef de ser
viciu, C. Pppescu, membrii corpului 
profesoral şi ai comitetului şcolar, 
elevele şcoalei şi public numeros.

D.na Constar.tir eseu, directoarea 
şcoalei, a  făcut un istoric al insti- 
tilţiunei, arătând greutăţile priu ca 
re a trecut.

A urinat un program artistic. S'a 
jucat o piesă de teatru, după care 
s’au executat frumoase dansuri na. 
ţionale şi coruri, de către elevele
şcoalei.

Serbarea a luat sfârşit la ora 1 
d. a.

— Când e vorba de alegeri, eu u- 
nul sunt contra fraudelor\...

__ Contra fraudelor electorale?..
— Nul». Contra fraudelor vitico

lei...

Un even im ent literar
Publicul cititor, eicuesc şi elculi da şcoală vor 

butea si cunoască personal pe toii scriitorii 
noştrii cari vor semna autografa pe ope

rete lor ia

L ibrăria ALCALAY
Sâmbătă 9 Decembrie, orele 4-7 p. m.

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

Florelle şi André Lefaur 
TRIANON: „Cântecul Bosforului’- 

şi 3uxnai Fox,
REGAL: „Veneţia oraşul visuri

lor cu Szőke Szakai! şi ju rnal 
Fox.

SELEOTs JNinou“ ©a Henri Ga- 
r a t

RIO: „Dragostea ignorează legile” 
eu Irene Dunne şl ansamblu) 
Tănase in revista „Rio candi
dează“.

VOX: „Libertatéi“ (A nons la  li 
berté) cu Rolla France.

ROXY: Cântecul Soarilui cu lau ri 
Volpi.

CINEMA BO PALACE: Kobinsou 
CruSixE cu Douglas Fairbanks 

FEM INA: „Corăbierii m orţii’ cu 
W illiam  Boyd şi Ginea Rogers. 

CORSO: „Dracula“ ea Bela Lu
gos.

FORUM: „GoL..puşcă” ea Geor
ges Milton.

OMNIA: „Cbandu“ ea Edmond 
Lowe şi Bela Lugosi şi compa
n ia de reviste T lti Mihăilescu. 

LLDOs „Bagi M urat“ şi „Marion“’ 
eu Ivan Mosjoukine şi Magda 
Schneide*.

FRANKLIN A.R.P A.s DoUy Haas 
In jjîuze de fecioară'’ şi ^Măgaruj 
iui "Buridan”. -a

EFISCOP1E A.R.P.A • „,0 cale gre*> 
şită"* şi „Director cu ora’*,

MARNA: „Măşti de ceaiă“ ea Fay 
W ray şi „M arna fox-tiott“.

MODEL: „Stăpânul m unţilor“ ea 
Richard Talmadge, „Umbra zgâ* 
rie norilor’ cu Maureau O’SulL 
van şi Duetul Ronny-Jonna dela 
Deva.

MARCONI: „Regele vagabonzi
lor“ cn D aris King, Jeanette  
Mac-Donald, ju rna l şi compania 
de reviste Pizoue.

L1A: „Stan şi B ran în serviciul 
patriei" şi „Sezon la Cairo“ ca 
Willy F ritsch  şi Reuatte Muel 
Ier.

GRI VIŢA: „Cavalerii nopţei” ca 
Jeny  Hugo şi „Paşă fără  voe“ 
eu Siegfried Aruo.

ROMA: „Agentul H.“ cu Hang 
Albers, M artha Eggertb şi P a t 
şi Patachon.

AMERICAN: ..Frumoasa d ia Sai
gon“ cn Jean a  Barlow şi C lark 
Gabie; ju rn a l şi comedie.

8PLEND1D: „Războiul Valsului’ ca 
Willy F rith  b. Jurnal şi campler, 
tare,

TOM IS: „Steaua din Valencia*9 
cn Liane H ald şi „Simona“ ca 
Meg. Lemouier.

ISBANDA: „Noaptea .voluptăţii*
cu Inkijinoff» Gina Manes şl 

Henry Baur.
MILANO: „Nu mai plânge Baby“
cu Maurice Chevalier şi „Aşa fa

tă  nu se u ită“ cu W illy Forst ş! 
Dolly H aas“.

TERRA : „Frontal subteran”. S tan  
şl B ran  şi seara trupa L. Râu 
d ulescu.

RAHOVA: „Noaptea voluptăţei“ 
cu H arry  Baur, Gina Manes şl 
Inkijinoff, ju rna l şi complex» 
tare.

K ISSELEFFs „Şarpele Mamba“ 
şi „Floarea din Hawai“ cu Map» 
th a  Eggertb şi Ivan PetrovîcL

ILEANA: „F ra  Diavoîo“ eu S tan 
şi B ran şi JDenis K ing“, ju rn a l 
şi com plectară

M A R A Ş E ŞT l: „Fascinaţie“ »I 
„Charly face dragoste pe 
ploaie“.

FACUE-Măiăsari: ,.Sczon ia  C’ tro“ 
şi „Cântecul nopţii’’,,

joi 7 Decembrie 1933

CITIT!

Curentul
Atac banditesc in jnd. Hotin

HOTIN 6. — Alai mulţi comer
cianţi cari se Întorceau dela lar- 
marocul d‘n Maiint, au fost atacaţi 
de o banda mascată. Comercianţii 
au f°st jefuiţi de tot ce aveau a- 
supra lor şi chiar de haine.

Poliţia locală împreună cu leglu- 
nea de jandarmi au format o  po
teră pentru a prinde pe bandiţi.

locurilor
Cadran

Desfiinţarea pM iB itiel
în 5L-tfnite a fost primită de populaţie

cu entuziasm
W A S H IN G T O N  6  (R a d o t) .  — P ro  

h ib iţia  federa lă  uu m ai e s te  decâ t o
a m in tire .

Adunarea s ta tu lu i U tah, al cărei 
v o t  trebuia  să însem ne m oartea  pro 
h ib iţie i, a n o tif ic a t aseară tâ rz iu  vo  
tu l  său. Ş tir ea  s ’a răspândit în  toa tă  
ţara cu  repezic iunea  fu lg e iu lu i gra
ţie  ra d io -d iiu z iun ii şi ed iţiilo r  sp e
cia le a le  ziarelor. M u lţim i im ense, 
adunate in  to a te  cen tre le  principale  
pen tru  a aştep ta  publicarea reve n i
r ii  la reg im u l um ed, au p r im it fe r ic i
ta  ş tire  cu aclam aţii iren e tice . deslăn  
ţm n d u -se  în  m a n ife s ta ţii fo rm idab ile  
d e  vese lie .

A stă  noapte , d. P h illip s , care înde
p lin e ş te  fu n c ţiu n ile  de secre ta r de  
S ta t, a lansa t o proclam aţie p rin  care 
s e  con firm ă  că al 21-lea am endam ent 
la  co n s titu ţie  care d es fiin ţează  p roh i
b iţia , a d ev en it parté  in tegran tă  d in  
co n s titu ţie .

La N e w -Y o r k  ştirea  abo lir ii p ro h i
b iţie i a produs o adevărată fre n ez ie . 
M ulţim ea  a înă lţa t, în  fa ţa  unui dan
cing d in  B roadw ay, o e fig ie  în  vâr
fu l  unu i s tâ lp , reprezen tând  proh ib i
ţia . D upă aceia, in  m om en tu l când  
s ’a anunţa t abolirea pub licu l a lin şa t

e fig ia , aruncând in  ea cu  to t  fe lu l de 
ob iecte . E fig ia  a fo s t  apoi coborâtă  
depe s tâ lp  ş i aşezată  în tr ’un sicriu , 
care, u rm at d e  un cor teg iu  im ens , a 
fo s t  tras de  o căm ila p rin  toa te  m ari
le  artere ale N ew -Y o rku lu l.

î n  proclam aţia  p rin  care anunţă  a- 
brogarea m ăsurilor p ro h ib itiv e , d.
R o o sev e lt spune în tr e  a lte le s  .A m  
încredere în  poporul am erican, care 
nu va face  desigur o în trebu in ţa re  a- 
buzivá  a bău tu rilo r  am eţitoare, in  de
tr im en tu l sănă tă ţii m orale ş i al in 
teg r ită ţii socia le”.

*
WASHINGTON, 6 (Rador). -  

Cu toate că regim ul prohibiţio- 
nist a  fost abrogat prin votnl nia 
jorităţii statelor din Cniunea a. 
mexicană, sunt totuşi unele state 
care nu au  vo ta t încă renunţa
rea la regim ul sec. Aceste state, 
în  situaţia cărora se găseşte şi 
oraşoul W ashington, vor conti
nua să fie dominate de dispozi
ţiile proliibiţioniste, până in mo
mentul când A dunările lor îşi voi 
da votul. Oraşul W ashington va 
rămâne sub regim ul sec până la 
votul Congresului american.

„V ia ţa  lui F ich te”
Astăzi, Joi, 7 Decembrie» ora 6 d- 

»•. d-na Alico Steriada-Voinogcu, va
vorbi în  Amfiteatrul Fundaţiei uni
versitare Carol I, despre: Viaţa lui J. 
(î. Fichte. Conferinţa face parte din 
ciclul ».Vieţi de mari gânditori”» or
ganizat de Societatea Română de Fi
lo sofie-

C o n fe rin ţa  d-lu i m l 
n is tru  a l m uncii

Astă seară, Joi. ora 9 seara, va

Varşovia, Beigradl, Solia, Adtára 
Athena,

Invitaţiile primite ti biletele cum
părate pentru 29 Noembrie sunt va
labile pentru conferinţa dela 8 De
cembrie.

Biletele Se găsesc 3a Feder şi In 
seara conferinţei la Fundaţia Ca
rol I.

Expoziţii

vea Ioc !n Sala Ion Dalles, din B-dul 
Brălianu 18, a Vl-a conferinţă din 
ciclul organizat de Societatea Cultu
rală Tinreţea*

D. Constantin Dimitrlu, ministrul 
muncii, va vorbi despre: înfăptuiri 
istorice: 1877—1914- Evenimente şi 
amintiri din timpul domniei Regilor 
Carol I şi Ferdinand.

Biletele la Feder.
*

Conferinţa d-lui Ion M arin Sa- 
doveanu, despre „Teatrul Vienez“ 
care arm a să aibe loe la  6 Decern 
brie a. e.» o ra 9 seara, la  Fundaţia 
Carol I, a  fost m ânată pentru  du 
pă sărbători. D ata definitivă se va 
anunţa la  timp.

Duminică 10 Dec., se va deschid© 
* ' în sala No. 1 a Ateneului Român, ex-

Vineri 8 Decembrie, la orele 9 seâ 
ra, are loc în Atila Fundaţiei Caro! 
I a 10-a conferinţă din ciclul orga
nizat de Asociaţia culturală „Gândi
rea Europeană“ prezidată de Elena 
Văcărescu.

D. Ion Dragu îşi va etesvolta con
ferinţa sal ,JPe drumurile păcii 
în care va evoca aspecte, momente 

siluvete dia călătoria făcută la

poziţia de sculptură şi ceramică a 
culptorului Constantin Barnschh

Expoziţia va rămâne deschisă pâ
nă la data de 28 Dec.

C eaiul c la s ic iş tilo r
Duminică. 10 Decembrie» a. e.» o- 

re!e -î-—8»30 p. m-, studenţii clasifi
caţi vor da un al II-lea ceai dansant 
In Saloanele Cercului de Industrie şl 
Comerţ, str* Bursei 4  Jazzul CasSnou- 
lui.

304 m BUCUREŞTI
ţ 3 : Bursa, cota apelor Dunării. 

Concert de prânz (plăci): Uvertură la 
„Muta din Porţiei“ de Auber» execu
tată de Orch- Polydor (Polydor). Pot- 
puri din „Friedericke“ de Fr- Lehar, 
executat de orch. Grete Eweler (H» 
M. V.). Delir» vals de Joh. Strauss şi 
Noapte cu lună pe Aîster, vals de Fe- 
tres, executate orch* Odeon (O). Tre- 
büie să fie glumă!» popuri de orch. 
Fred Bird Rhytrnicams (HL

14: Radio Jurnal.
11.15: Muzică uşoară (plăci).
16,15; Teodor Păun eseu: Lectură.
17,30: D-na Evantia Constantine- 

scu: Cântece petnru copii de d-na 
Ioana Ghica-Comăneşti: A venit _ un 
lup; Sosirea berzelor; Acul; O iţa ; 
Iarba; cel mai bun vin-

16,45: Alexandrina Demetrescu: 
V kta copiilor.

18: Orchestra Gr. Dinidu: Arii na
ţionale. Lehar: Dragoste de Ugan. El
ly Roman: Azi cânt numai pentru ti
ne, tango. Mărită-te mândra cu bine 
ţi Şapte scări. Maurice Yvain. Rein 
qu-en se frulant, vals- Fibich: Poemă. 

< Boccherini-Kreisler: Allegretto (solo 
Iviolină: Gr. Dinicu).

19: Radîo-juraal»
19.15: Orchestra Gr. Dinicu: Aş 

vrea să te fac să înţelegi- Ca !a Brea
za. Vasilescu: In dragoste am cre
zut uşor. boston- Romanţe şl arii na
ţionale. Li9zt: Rapsodia ungară No.
2. Arii naţional».

Artă. Plastică, Teáira
20: G. M. CantacMzino: Epoca sal

tă» sau transformarea ideii de perso
nalitate*

2,020: N. Berescus Cronica drama
tică. ii

20,40: ..Carmen”, operă în 4 acte 
de G. Bizet (plăci).

1) Scriitorii români.
2) După actul I: M- Sorbul: Lec

tură.
3) La sfârşit: Radio-jurnaL

STRAINATATEA
MÜHLACKER, 17: Concert. 19.20: 

Con*. 19,35: Ora, ştiri agricole, met. 
19,45: Gonf. 20: Ora naţiunii» con
cert. 21: ActGalităţi. 21,10: Codcert 
seral* 22.10: Potpuri muzicale. 23: Me

teorul. ştiri- 23,45: Plăci. 24: Muzică 
de dans. 0,45: Rezultate sportive. 140 
Concert nocturn*

BEROMÜNSTER, Berna. Basel* 
Zurich), 20: Oro, met, ştiri. 20,30 i 
Recitări. 2130: Recita de piano. 22,10 
Meteorul, ştiri. 22,10: Paganini la Bey 
lin» cinci scene radioofnice.

VIENA, 11,50: Cota apelor- 12,30 3 
Plăci. 12.55: Met- 13: Concert. 14: Ora 
met. 14.10: Continuarea concertului* 
16: Met., ursa. 16,15: Conf. 16,25? 
Conf. 16,50; Plăci. 17,25: Colecţiona*4 
rea figurilor de cositor pentru ama* 
torii arheologi, conf. 17,50: Conf. 
1840: Raport asupra călătoriilor stră 
inilor- 18»20: Concert. 19: Ora Came
rei de comerţ şi industrie, conf. 19.25 
Conf. 19,50: Teatrul radiofonic. 20: 
Oraşul» concert. 21.30: Met. 21,45{ 
Concert. 23,15: Ştiri m et 23,25: Ma 
zică de dans.

VIENA, 12,40: Ştiri de presă- 12,57 
Viaţa artistică a Capitalei- 13,05: PIA*, 
ci. 13,30: Jurnalul radio. 13,35: Con*4 
cert şcolar. 15: Met. 16,05; Comuni* 
cate. 16,40: Concert 17,40: Cont 
17,55: Concert. 18,25: Recital de vio* 
ră. 18,50: Noutăţi agricole. 19: Conf« 
20,05: Diverse. 20,25: Conf. 20,40a 
Ini- sportive. 20,47: Jurnalul radio« 
21: Concert. 22: Corespondenta şi coa 
sili ui technic. 2245: Continuarea coq 
certului. 23: Muzică uşoară- 24: Me
teorul.

CARŢ1-REV1STE

MARELE SUCCES
de librărie II deţine astăzi romanei apărut la „CUGETAREA1*

al neîntrecutului prozator

CEZAR PETRESGU
A P O S T O L

î — Rom anul celor 40*000 învăţători —
ntriui) volum compact de 400 pagini, autorul a zugrăvit cu neîntre
cutul său meşteşug, epopeea unei vieţi şi a unui saţ. E o operă literară, 
d»r şi un document al timpului şi ai moravurilor dintre anii 1908, când 

începe acţiunea, şi 1933, când se încheie romanul.

•Săptămâna viitoare, apare într“ft 
nouă ediţie, a revistei „Familia”* 
„.Romanţa Fără Note”» romanul d-lui 
M. G. Samarineanu.

s «
Interesante şi folositoare pentru preş 

fesori» magistraţi, ofiţeri, student!, e* 
levii şcoalelor secundare şi speciale, 
avocaţi» preoţi, etc., sunt: „.Dicţiona* 
rol de citate streine” (ediţia 6-a), pre 
cum şi „Dicţionarul de citate româ
neşti" ediţia 2-a), ale cunoscutului 
scriitor B. Ularîan.

Se vând la toate librăriile din fără»

A apărut No- 23 din 5 Decembrie al 
nouei reviste bilunare „Libertatea3*» 
economică- politică, socială, du Rurală 
de sub direcţiunea d-lui !• P. Gigurtu» 

*
A apăru t No. 104 din „La Ron» 

mani© Nouvelle“, revistă lunară 
de sub direcţia d-lui Jean Th. Fio» 
rescu, fost miniştri''.

A a p ă ru t  „Buletinul statistic al 
României“ pe al treilea trim estru 
din anul curent» publicat de către 
Institu tu l de Statistică peneraiă a  
S tatului.

4



V in e ri, 8  D e c e m b rie  1333 C U R E N T U L

Ş > ( c £ * 7 U t
Rele ce cer urgenţă Îndreptare

Multe rele pângăresc şi minează 
şcoala primari.

Le-ani semnalat şi le vom semnala 
mereu, luptând pentru îndreptare,

Mă opresc astăzi, in chip deosebit, 
asupra a două din ele: sistemul recru
tării directorilor de şcoală şi cel el re
crutării personalului de control.

Pentru ur.ul ca şi pentru celălalt, 
fiu găsim in legea învăţământului pri
mar prevederi cari să asigure selecţio
narea valorilor, recunoaşterea merite
lorhiazea in considerare a dreptului.

De aceea interesul politic de partid 
ia pus stăpânire şi pe direcţia de 
şcoală şi pe funcţia din control, ca 
pe nişte bunuri ce-i aparţin, ca pe cele 
mai atrăgătoare momeli ce-i stau ţa 
îndemână pentru conrupere şi proze
litism.

De aceea la fiecare schimbare de 
ţegim vedem o goană nebună pentru 
obţinerea unei direcţii sau a unui post 
In ierarhia de control — de se poate
de odată a celui mai de sus __ din
parteo colegilor, cari oameni fiind 
sunt supuşi tuturor tentaţiilor.

Şi vedem luptă intre colegi, ură şi 
duşmănie, care mai de care crezân- 
duse cel mai îndreptăţit la avanta- 
g.ile direcţiei sau la gloria unei tre
cătoare măriri.

Spectacol ct-ţi repugnă şi care tre- 
bue să umple de îngrijorare sufletul 
oricui mai păstrează o fărâmă de iu
bire şi de înţelegere pentru şcoală.

Şcoala, instituţie îngenunch ată îna
intea nu numai a bonzilor politici, ci

a tuturor mărunţilor electori de pro
vincie?

Şcoala' fiinţă fără suflet, în mâna 
oricărui potentat înălţat prin mânuirea 
meşteşugită a slugărniciei faţă de unii, 
a intrigii şi minciunii faţă de alţii?

Şcoala, arenă de luptă intre dui 
jitorii aăi?

Este o degradare naţională.
Şl este mai mult decât atât; este 

primejduirea viitorului acestui neam.
Să înceteze deci ruşinea, pe care o 

suferim de atâta timp.
Să se prevadă in lege condiţiuni şl 

îngrădiri serioase, pentruca direcţia 
de şcoală să nu mai poată fi incredm 
ţaţă oricui, după voia şi bunul plac 
al oricărui politician sectar şi fără 
conştiinţă' aruncat de împrejurări în 
fruntea unei primării sau a unei pre
fecturi, iar in posturile din control 
să nu mai ajungă de atâtea ori chiar 
şi unii dintre cei mai puţin chemaţi 
pentru un însemnat rol de ctnste şi 
răspundere'

Măsurile' de îndreptare în această 
privinţă nu mai pot întârzia.

N u numai le dorimi, ci le cerem cu 
toată stăruinţa, cu toată convingerea 
urgentei lor necesităţi.

Altfel cele mai bune şi mai cinstite 
gânduri pentru şcoală, cele mai gene
roase porniri pentru a-l câştiga spri
jin şi ocrotire, vor rămâne fără re
zultate şi chiar se vor dovedi sample 
zădărnicii.

D. V. Ţoni

d m  Átadatta aeneraia  
a  invatatoriier

Print:’o scrisoare adresată d-lui di
rector al ziarului „Universul“, iniţia
torul „Ligii antirevizioniste române“, 
de către conducerea Asociaţiei noa
stre, învâţătorimea organizată a dat 
aăeslunea sa la acţiunea Ligii.

Pentru at'ngerea scopurilor „Lig'i 
antirevizioniste române“, învăţătorii 
vor activa cu toată însufleţirea ti cu 
toată energia, îndeplinind astfel o 
poruncă a conşt inţii lor şi o sfântă 
datori* faţă de Patrie.

întrebaţi iarăşi de unii colegi în 
privinţa examenului de diferenţă pen
tru a fi socot ţi absolvenţi de liceu, 
răspundem:

Dacă până in primăvară nu vom 
obţine o prevedere în lege în acest 
sens, vom cere ministerului să decidă 
ţinerea unui examen — înainte de 
sesiunea de bacalaureat d'n Iunie 
viitor.

*
'Membrii comitetului şi cenzorii Aso

ciaţiei învăţătorilor din Bucureşti, în 
şedinţa ţ nută în ziua de 29 Noembrie 
a. c. au complectat cele două iocuri 
devenite vacante în comitet prin de
misia d-lu: I. Negoescu şi a d-Iui 
P. Petrescu (acesta din urmă numit 
inspector şcolar) prin cooptarea 
d-Ioi V. D*i.;.vrescu şi V. dări ba — 
colegi dir (  cp.tală.

Casieria Asociaţiei, deţinută până 
la dttnisonarea sa de către d. 1. Ne 
goescu, a fost încredinţată d-lui N. 
Teodorescu, directorul şcoaiei mixte
No. 5.

Casieria Asociaţiei învăţătorilor 
cLn Bucureşti, aduce la cunoştinţa 
membrilor săi că s’a ridicat delegaţia 
de încasator d-lui N. Lungu.

Numeroşi colegi, cari se găsesc în 
locuri de conducere, fie în asociaţiile 
judeţene, fie în asociaţia generală, au 
primit însărcinări administrative ori 
în controlul şcolar.

Cităm printre ei pe colegul Leon 
Mrejeru — astăzi prefect al judeţului 
Neamţ, pe I. Coman-Buzău şl-L. Cio- 
banu-Banat numiţi insp. şcolari, pe C. 
Lascar, numit revizor şcolar de Făldu.

Nu ne îndoim că în situaţiile ce li 
s’au încredinţat, îşi vor îndeplini ro
lul cu demnitate şi strălucire şi nă
dăjduim în sprijinul lor cel mai larg 
faţă de Asociaţia noastră, In cadrul 
căreia au activat până acum atât de 
'rumos şi cu atât devotament.

• *I
1 Colegul M. Ogrean din Cluj, pre
şedintele Asociat ei învăţătorilor din

Ardeal, a suferit filele din urmă o 
cumplită durere: şi-a pierdut tovarăşa 
de viaţă, soţia lui bună şl devotată, 
pe care moartea a răpit-o când n’avea 
decât 39 ani.

Exprimăm distinsului coleg şi vred
nic luptător M. Ogrean, simpatia 
noastră cea mai profundă în clipa 
când aşa de dureros a fost lovit de 
soartă.

Chiria directorilor 
şcoaieior

Art. 318 al reg. pentru aplicarea 
legii înv. primar obligă primăriile să 
plătească directorilor şcoaieior pri
mare chiria locuinţei acolo unde şcoala 
nu are. In foarte multe sate însă pri
măriile nesocotesc acest drept, iar 
prefecturile comit greşala de a tolera 
subalternilor această ilegalitate, care 
are ca rezultat întotdeauna înăsprirea 
raporturilor între învăţător şi auto
rităţile administrative.

Nu se poate oare îndrepta această 
lamentabilă situaţie care duce la pro- 
fanarea prestigiului şcoaiei şi al în
văţătorilor?

Nădăjduesc că d. ministru al in
strucţiunii va impune celor în drept 
respectarea fără ocoluri a drepturilor 
şcoaiei şi slujitorilor ei.

0  0  0  0  Q
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Lisa anB-rewizionisiăşt invaiaisrii

— Bine de Titulescu, c i p lead  «- 
cum după negocieri tn Cehoslova
cia!...

__Pe-un ger ca ista, trebue s i  «•
lergi ca ai te mai încălzeşti ]..

C ITIŢI
Curentul
focurilor

Cum se poate asigura frecvenţa
A face o legiferare în Invăţăm&n . 

tui nostru primar, fără •  consulta 
corpul învii(ătoresc:, cel ce este di
rect în contact cu realitatea, expe. 
rimentând zi de zi diferite metode, 
însemnează a se ignora totalmente 
rostul lor şi a se complace În vechea 
rutină. Fostul ministru, d. Guşti, ţi
nând seamă că unul dintre princi • 
piile şcoaiei de după războiu, este fi 
principiul democratizării înrăţămân. 
tulul, a găsit de cuviinţă — şi foarte 
just — că proectele de legi ale În
văţământului primer înainte de a 
deveni legi, să fie discutate, adno. 
täte şi amendate de către însuşi cor
pul lnvaţătoreec, ţinându-se astfel 
seama de expresia voinţei lor. Şi In 
proectul discutat recent, de asociaţia 
înv, judeţene, punctul nevralgic este: 
cum sa r putea asigura o frecvenţă 
regulată, In congresul general din 
11 Septembrie a. c. s’a discutat ches. 
tiunea destul de amplu, emiţându-se 
diferite păreri, chiar imposibile de 
realizat, dar aceasta, numai din prea 
marca dragoste a învăţământului, de 
a.şi vedea clasa, cât mai populaţi 
„Sâ-i dăui pe mâna jandarmului, sau 
judecătorul să încaseze amenzi, sau 
primarul”, etc., etc. erau păreri, au
zite în congres şi mai apoi, citite a. 
cum in ziare, cu ocazia studierii sus 
numitului proect, „ExecutftnduJ jan
darmul, judecătorul sau primarul, 
învăţătorul va fl scos din sfera urii 
părinţilor elevilor, au fost de părere 
alţi colegi. El bine: 1. Cine întoc
meşte lista de amenzi? II, Cine pune 
absenţele şi cine o semnează lista? 
Invă{ătorul! Singur, numai el rn fi 
cel urât, ameninţat de părintele in
subordonat, care nu-şi trimite copilul 
la şcoală, ort cine ar fi cel ce ar in. 
casa amenda aplicată.

Fiindcă actualmente, în fruntea 
ministerului şcoaieior se află un om

de talia d-lui dr. C, Anghelescu, cu 
ocazia prezentării proectelor de legi, 
să fie consultată asociaţia invăţăto. 
rilor dându-şi părerile ce numai In 
favoarea şcoaiei poporului ar fi. Al 
doilea: pentru a ae asigura o frec
venţă regulată, părinţilor de crţpii iu 
vârstă de şcoală, să li se acorde o 
reducere de 9—10 Îs sută din im
pozitele ce Ir ao la stat, ţinându-se 
seamă şl do câţi copii au la şcoală, 
dar, minimum de reducere să fie 9 la 
sută şi maximum 10 la sută, adică: 
clue ar avea la şcoală 1 copil, ar be
neficia de o reducere de 9 la sută, 
iar cel ce sr avea trei de iO la sută, 
minimum şi maximum, Dece statul să 
plătească remiză de încasări percep.  
tonilor, când sunt salariaţi? In loc 
de a ae mai plăti remize, perceptori
lor pentru ceeace... nu încasează, o 
datorie morală ar avea Statul să In. 
lesnească cetăţenilor săi, de a ae lu
mina prin şcoală,

încă un alt impediment ce se o- 
pune părintelui, de aş trimite fiul ia 
şcoală este problema cărţii. Ja-1 
d-le învăţător, dă.i cărţi şi să mă 
bată Dumnezeu, dacă nu-1 trimit zil
nic la şcoală, dar de... de unde sft am 
200 —  două sute de lei — pentru 
cărţi. In felul acesta, mă dăscălea 
un amărât de părinte şi dreptatea 
era de partea lui. Cărţile, sunt mai 
scumpe ca in 1926—1927, când d u . 
blul de grâu se vindea cu 140 lei. 
Azi, trebuie să vândă 9 dubli grâu 
să cumpere un rând de cărţi pentru 
clasa III sau a IV, iar dacă ar avea 
3—4 copil, ar vinde tot atâţia saci 
de grâu. Problema cărţii, trebue stu. 
diată, dând posibilitatea fiecărui elev 
•ăric, să-şi procure cărţile trebuin
cioase şi aceasta, va contribui la o 
frecvenţă mai regulată.

G. M anda-T aras 
Pleşol-R-ţi

Pe deasupra frământărilor politice 
interne ,ca in preajma oricăror oca- 
ziuni, când M. Ş. Poporul Suveran — 
sărmanul — este chemat a-şi spune 
preferinţa sa, dincolo, peste hotarele 
ţării, se ridică nori grei.

Sprijiniţi şi încurajezi, duşmanii 
de erj şi de totdeauna aţ neamului 
românesc, cu toată puterea mijloace, 
lor.necunoscănd nici limită şi nici 
morală, torpilează hotarele româneşti 
pentru a ştirbi din integritatea lor.

La Sofia şi in întreg cuprinsul ţă
rii, poporul bulgar, uitând noianul 
suferinţelor războiului de eri, târât 
de şovinismul unor interesaţi, in în
truniri spumegoase, au svârlit ură şi 
venin la adresa Europei, au cerut 
revizuirea traiului dela Neuilly.

iar ia budapesta, focarul cel mai 
puternic centru şovinst, centrul de 
unde pornesc în propagandă Íreden - 
tistă, groffyi, cari trăesc a doua co
pilărie, femei sensuale, cari împân. 
zesc lumea şi aur, care farmecă şi 
întunecă, în văzul şi cu sprijinul Ko
méi şi al Berlinului, zilnic „fii re
găsiţi al Europei”, se zdrenţui iese pen 
ţru revizuirea ţrataulni dela Trianon, 
Jonglând între ură şi minciună, fuin 
de puşcă şi came de om, maghiarii 
cerşesc pe la porţile întregej lumi 
mijă şi îndurare.

Sub influnţa acestor mişcări Ire . 
dentiste, 168 de deputaţi londonezi 
din cea mai nobilă adunare parla
mentară a Europei, Camera Comune, 
lor, au depus un protest, prin care 
cer revizuirea trata ului dela „Tria. 
non”, închegat prin jertfa atâtor 
sute de mii de suflete căzute pe 
câmpiile de luptă, după suferinji de 
veacuri şţ în urma celeie mai sfinte 
justiţii. i  H;

In contra acestor mişcări íreden • 
tiste, c i un răspuns imediat dat a. 
vântului pc care l-au luat, luptătorul 
patriot d. Stellán Popescu, lansează 
un călduros apel pentru organizarea 
unei „Ligii anti. revizioniste’’.

Subliniind primejdia care se ridi
că, Liga anti.revizionistă cheamă în 
jurul ei la luptă, pe toţi acei cari 
vorbesc, scriu şi simt româneşte 
Este concentrarea tuturor forţelor cu 
suflet românesc, chemate a da răs. 
punsul cuvenit acelora cari uiiă că 
poporul românesc prin oricâte jertfe 
i s’ar impune, nu vo ceda nici când 
din pământul strămoşesc.

In interiorul ţării, ţinând vie fia • 
căra apărării hotarelor româneşti, 
peste hotare, Liga va lupta pentru a 
arăta lumii întregi minciuna pe 

care o colportează Budapcsia şi 
celelalte centre iredentiste şi dreptr. 
tea sfântă o hotarelor româneşti de 
•zi. k v :-â *;<?,

La glasul acestei Ligi anti-revlzlo. 
nişte, creaţia a celor mai frumoase 
sentimente de iubire de ţară şi tron, 
•lături de toţi ceilalţi cetăţeni ai ţă. 
rii, învăţătorii români a; satelor şi 
oraşţdoţ dintre Tisa, Dunăre şi 
Nistru, prezenţi la posturile datoriei 
lor, intind cea mai sinceră mână de 
colaborare, pentru triumful luptei 
anti-reviztoniste.

Pătrunşi de importanţa acţiune!

lor, sprijiniţi şi îndrumaţi, prin cercu. 
rile culturale, cercurile regionale, a- 
dunările intime, şezătorii» cu elevii 
şi şezătprile săteşti şi contactul di
rect pe care-1 au cu populaţia între- 
gei ţări, până in cele mai îndepăr
tate colţuri ale ei, prin glasul lor, 
învăţătorii vor arăta tuturor drep
tatea cauzei româneşti şj furtuna de 
ură care ameninţă de peste hotare,

Prin glasul şi acţiunea lor, în ca
drul „Ligii anti-revizioniste” ţara 
întreagă se va mişca, va înţelege pe. 
ricolui care se ridică, şi nu v’a înceta 
lupta până când duşmanii nu vor fi 
îngenuncliiaţi.

Chezăşie a isbândei şi iubirii de 
patrie, pe cari învăţătorii o poartă 
în sufletele lor, stă întreg noianul de 
lupte şi sacrificii din trecutul pen
tru ridicarea neamului românesc.

învăţătorii, ostaşii de eri şi urmaşii 
lor, alături de părintele sufletesc de 
eri şi urmaşii lor.mai. —„iavea umbl 
eri şi de azi, dr, Angelescu, ministrul 
şcoaieior, punând toată perseverenţa 
idealului lor naţional, se consideră 
prezenţi la acţiunea deschisă de 
„Liga anti-revizionistă pentru ap ă .  
rarea ţării şi a tronului.

Dem ion

Î n v ă ţ ă t o r i i
Zi de zi şi an de an vă mistuit! 

trudnica viaţă, voi mucenici ai ştiin
ţei, stingându-.vi-se zilele vieţii ca 
şi o făclie, între cei patru pereţi ai 
şcoaiei.

Cu eâte iluzii frumoase nu plecaţi 
la drum dintre zidurile şcoaiei no- 
male?! Gândiţi cu drag la munca ce 
vă aşteaptă în satele unde sunteţi 
trimişi, ca să flti tot atâtea faruri 
de lumină şi să alungaţi negura ne- 
ştiinţei din mijlocul copiilor şi a să
tenilor-

Şi pe cât se pare de uşoară mun
ca învăţătorului. — ca şi a preotu
lui — pe at&t de grea — o spunem 
noi — este munca aceasta. Fierarul, 
lemnarul, sculptorul, sau alt meşte
şugar, are înaintea lui materia bru
tă pe care o suceşte, o învârteşte şi 
o modelează cum vrea el. Noi insă 
nvem o datorie sfântă să cizelăm a- 
tâtea caractere, afi. nivelăm atâtea 
asperităţi şi să scoatem pălămida din 
ogorul înţelenit al celor încredinţaţi 
nouă şi să semănăm sămânţa gându 
rilor bune, a Ideilor înfăptuitoare de 
bine In ogorul prelucrat al inimilor 
lor*

Vă aduceţi aminte de părintele din 
satul Sărăceni, din nuvela scriitoru
lui loan Slavici? Cât a trebuit să 
lupte el, ca să schimbe mentalitatea 
şi înfăţişarea acestei sat, ca eă facă 
din acest sat sărac şi din aceşti oa
meni cu vederi şi perspective îngu
ste şi învechite, un sate de oameni 
gospodari, binelnstăriţi şi cuminţit

t  t ira n a ié  ce nu mai poate
Î n t â r z i a

Fără de nici un fel de preocupare 
politică de partid, scriu aceste rân
duri pentru a vedea lumina zilei în
coloanele ziarului „Curentul”, care în 
nenumărate ocazii şi-a arătat priete. 
nie sinceră faţă de învăţătorimea ro.

I : , .Üv s icitMliitl 
Atât nouă învăţătorilor cât fi între- 

gei ţări li este pTefect de bine cu
noscut că în ultimul timp lipsa de 
iact a guvernanţilor ne.a adus să 
avem 7,000 de învăţăfjDri fără de 
posturi. ’ j . , i ;;

Şapte mii de tinere vlăstare pregă- 
tite pentru educarea pojiornlni. erau 
sortite să rămână fără de ocupaţie 
pentru care cu greu şi cu amar erau 
pregătiţi.

Şapte mii de suflete, îngălbenite de 
frig şi foame, făceau zilnic naveta 
pe la uşile „a tot puternicilor’’ pen. 
tru a li se asigura un post.

Şi mereu au tot cerut, sau mai 
bine zis au cerşit. Din toate cererile 
s’au ales bieţii tineri doar cu pro 
misiuni vagi. j*:i iw%,3i.kl

In timp ce li se promitea la Cluj 
de către primul ministru că se vor 
mai face încă 1000 de numiri, la Bu
cureşti li se răspundea că nu.s locuri, 
nici bani, I Ţ  j

Umblând bieţii băeţi dela Ana Ia 
Caiafa, fără să fie ascultaţi de ni - 
meni, într’o bună zi le-au venit o 
idele şi lor: s’au organizat înfr’un fel 
de Asociaţie a lor călăuzită de omul 
chemat penlrte această chestiune de 
către (1. D. V, Ţoni, cel vecinie bat
jocorit şi calomniat de către o mul

Pentru învăţători
Z iaru l CURENTUL a  h o tă râ t cond iţii excepţia* 

n a le  de ab o n am en t, p recum  u rm ează  i
I) A bonam en t specia l num ai p e n tru  cele  52 

n u m ere  să p tăm ân a le  de  Jo i, în  c a re  a p a re  P a t in a  
în v ă ţă to ru lu i.

Un an  (52 n u m ere ) . . . . .  175 |e î
II)  A bonam ente  p e n tru  t o a t e  n u m eriţe  z iln ic e , 

cu ta r i f  red u s  p e n tru  în v ă ţă to r i 1
I lună  . ■ ■ • * »  • 1 1 ■ 7 5  lei
3 luni • • • ■ • • ( ■ ( !  200 iei
6  lun i 350 lei
I a n  . . . . m .  . . . .  650 le i

A bonam en te le  se  vo r ex p ed ia  p rin  m a n d a t  
p o şta l la  a d m in is tra ţia  z iaru lu i „ C u ren tu l1, strad a  
S ă r in d a r  Nr. 4.

ţime de aventurieri, pentru că acel 
Ţoni se pretează la fapte dăunătoare 
Asociaţiei învăţătorilor, fapte cari 
s’ar putea număra în felul urm ă.  
tor i

a) . N’a lăsat-o şi şi-a pus In gând 
nici să n’o lase vreodată Asociaţia 
Învăţătorilor p* mâna celor ce do. 
resc s’o prefacă In trambulină poli
tică, pentru a se căpătui;

b) N’a aprobat acea trâmbiţată sin 
dic.ii iiare,

c) N’a aprobat şi n’a răspuns invita
ţiei de a trăi câteva clipe la Jilava, 
împreună cu un alt conducător de 
asociaţie, pentru a deveni erou;

d) A pus bazele revistei pedago
gice .„Şcoala şi viaţa”, a înfiinţat 
»•iaruŢ „C><vân)U4 Învăţătorilor” şi 
întreţine la curent pe toţi colegii, cu 
toată mişcarea învăţătorească prin 
„Pagina învăţătorului” ş. a.

Acţiunea tinerilor învăjţătjori, că
lăuzită şi sprijinită de acest bun 
rezultat. Se anunţă numirea pe cu
rând a încă unei mari părţi dintre 
învăţătorii fără posturi-

ci shvt. Domnului, posturi sunt, 
după cum a declarat şi d. ministru 
al instrucţiunii dr. C. Anghelescu, a. 
fimifind tot odată că aproape toţi cei 
îndreptăţiţi ia un pO»t vor fi n n . 
miff.

Nădejde mare pun deci tinerii to . 
legi fără posturi in d. ministru dr, 
C, Angelescu, care de nenumărate 
rânduri, a dat dovadă că ţine foarte 
mult ia slujitorii satelor şi aşteaptă 
dela d-sa sprijin şi dreptate.

Şi cu atât mai mult cu cât aceşti
7.000 de învăţători sunt produsul 
muncii acelui ce astăzi conduce mi
nisterul culturii naţionale.

Sunt produsul înneii, aceluia ce 
şi a dat perfect ie  bine seama că 
ca tni atunci ţara românească va 
înainta, când majoritatea absolută 
a poporului român va fi ştiutor de 
carte.

Din prima zi de când destinele 
şcolii au fost încredinţate acualului 
domn ministru al instrucţiunii, tână. 
ra. învăţătorime care încă până în 
prezent nu şi.a văzut idealul înde
plinit, s’a Încredinţat pe deplin că li 
se va face dreptate spre bucuria lor 
şi a părinţilor lor ce au cheltuit şi 
ultimul gologan pentru a-i vedea 
absolvenţi ai şcoaiei normale de învă- 
ţători.

E p ifan ie  R odniciuc
P o jo rîta—Câmpulung Bucovina

Şi câte decepţii nu vor fi culreera, 
prin inima lui, văzând că munca lui 
uu-şl produce îndeajuns rodul bine
făcător, aşa cum 11 dorea* A avat 
însă răbdarea, tactul şi prevederea 
lui Robinson Crusoe şi a Învins; bi
ruinţa lui a fost deplină şi opera lui 
a fost încununată de succes*

Cu cald idealism aţi pornit la 
drum- Precum farul laminează ,rin  
bezna întunericului şi corăbiilor bân- 
tuito de valuri le arată drumul cel 
bun pentru a ajunge la ţărm, tot ast
fel, învăţătorii sunteţi aceia cari J\i- 
minaţi minţile sătenilor, pentru ca 
ei să ajungă La limanul fericirii in 
viaţa lor şi să devină tot atâţia ce
tăţeni conştienţi şi tot atâţia membri 
folositori familiilor lor, satului lor şi 
socieăţii.

Şi în lupta aceasta pentru întro
narea a tot ce e bine şi frumos, In 
năzuinţa aceasta spre a merge tot 
mai sus, spre soare şi lumină, câţi 
nu cad cu aripile frânte, ca şi Icar, 
din mit'urile străbunilor noştri Ro
mani.

Mă gândesc adeseori la cariera 
grea a învăţătorului. Zi de zi i  se 
dstuie viaţa lui între cei patru pe
reţi ai şcoaiei. Câţi dintre ei nu sunt 
mistuiţi şi decimaţi de groaznicul fia 
gel al tuberculozei şi câţi nu cad In 
toiul luptei, înainte de a putea înfi
ge steagul pe vârful redutei* Rari 
sunt acei învăţători, cari după 30, 
sau 35 arii de serviciu, se pot retrage 
spre odihnă, pentru că să-şi .culeagă 
în tihnă roadele muncii.

Alături de preoţi, învăţătorii i>unt
Răsplata muncii lor să nu fie alt

ceva, atunci când cad înfrânţi de 
morburi, atunci când îşi pleacă ei 
capetele spre odihna de veci, răspla
ta muncii lor să nu fie altceva decât 
recunoştinţa sătenilor pentru binele 
cărora şi-au mistuit viaţa*

La împăratul Maximilian I al Ger 
maniei a venit odată un ţăran, care 
s’a plâns Împotriva untei ofiţer» pe 
care în decursul urmi războiu l-a 
ascuns In casa lui de groaza duşma
nului şi acest ofiţer drept mulţumire 
i-a aprins casa, casa aceea, care 
l-a scăpat dela o moarte sigură. Şi 
împăratul a dat o poruncă aspră şi 
anume: cu un fier roşu să i se im 
prime pe fruntea acestui ofiţer cu - 
vântul ,,nerecunoscător'‘. Păcatul ne- 
recunoştinţei să nu Încălzească nici 
binele şi prosperarea sătenilor, 
acela, cari m’unceso Ia sate pentru 
când inimile sătenilor, pentru tot bi
nele ce 11-1 fac preotul ş! învăţătorul, 
în activitatea lor purtată cu atâta 
zel şi abnegaţlune.

„Fiul înţelept înveseleşte pe tatăl 
său, iar fiul nebun întristează pe 
maică-sa — spune cu drept cuvânt 
înţeleptul Shomon în cartea sa „Pro- 
verbe‘‘ cap. 15 stih- 20 şi căt adevăr 
nu conţin oare aceste cuvinte, căci 
copiltel, sau fiul sufletesc cel înţe
lept înviorează munca mai marilor 
lui, iar fiul cel rău produce atâta 
decepţie în inimile celor, cari mun
cesc pentru binele şi prosperarea a- 
cestor fii.

învăţători români! Tovarăşi dragi 
de muncă în viaţa religioasă, naţio
nală, morală, culturală, socială şi e- 
conomică a satelor şi oraşelor noastre 
sunteţi vrednici nu numai de recu
noştinţa acelora în mijlocul cărora 
trăiţi şi munciţi, ci şi de recunoştin
ţa întreg neamului nostru domâneso 
pe altarul căruia zi de zi aduceţi 
jertfă din viaţa noastră.

P r. V a le r ia  C rişan
Şercaia

— Cine l-o li schilodit pe Nae in 
halul ăsta?... S'o fi 'mbătat de ono
mastică?...
_Nu]... A discutat puţină politică

Ia cheful lui cu prietenii, aseară].,

„ A  p  o  s  I  o  1
ROMAN DE CEZ AR PETRESCU

AC

D. Cezar Petrescu a dat la iveală 
in această toamnă un nou roman, 
-Apostol”. E zugrăvită amplu aci 
viaţa unul Învăţător, dlntr’o epocă 
de răspântie, In care se ciocnesc 
două lumi, e — bietul învăţător 
fiind sortit să lupte cu lumea veche 
ce se încăpăţânează să reziste şl 
cea nouă ce se desprinde din cărţi 
şi vine cu paşi repezi, să ia locul 
celeilalte.

Tipurile din acest roman sunt 
realităţi vii ce se întâlnesc în satele 
noastre şi cu care trăim  împreună. 
Mărturisesc că m’am regăsit pe mi
ne în  roman, cum se va găsi desi
gur, orice învăţător din ţara  noas
tră. „Nicolae Apostol’’, copil sărac, 
crescut de nişte rude, şi „premian
tul intâiu’’ în toate clasele, este nu
mit inv. în satul Ponoare.

Coboară intr-o haltă „de câmP”, 
intr'o toamnă, iar deaci pleacă cu 
căruţa lui Moş Colţun poreclit „Zá
rná lungă”, spre sat. Ploaia il bătea

In spate, iar in minte îi veneau cu
vintele directorului: „Nare să te 
Întâmpine nimeni cu pâine şl sare, 
nici cu urale şi flori. Breasla noas
tră  cere un eroism fără glorie. Un 
eroism mărunt, de toată ziua. Câte 
odată mă simt vinovat, Nicolae t 
Cât timp vă am- elevi, datoria mă 
face să vă pomenesc numal despre 
lucruri frumoase, răspunderi mă
reţe, o viaţă model ca pentru o po. 
vestire cu morală de abecedar. 
Când vă văd plecând în lume insă, 
mi se strânge inima, Nicolae. Ştiu 
ce vă aşteaptă. Deaceea vă sărut pe 
frunte, ca pe nişte flăcăi porniţi la 
bătălie, unde mulţi sunt osândiţi să 
cadă răpuşi. Tu n ai să fii insă din
tre aceia. In atâţia ani te am cu. 
noscut bine. Am toată nădejdea. 
Eşti un flăcău tare. Iţi dau numai 
un sfat, Nicolae. Taina, mă înţe
legi . tu  ? taina e să nu desnădăj- 
dueşti dela cea dintâi desamăgire 
Şi să n ’aţtepţi nimic dela nimeni.

Nimic, decât dela tine...” 
Intradevâr, aşa este. Nimeni nu-1 

aşteaptă cu alalu, cum s’a r aştepta 
acum un viitor deputat, iar şcoala 
o găseşte ,,sub chip de aşezare pus
tie, cu proptele In pereţi să nu fugă 
la vale”, iar In ochii oamenilor „in. 
tâlneşte aceiaşi nepăsare ca In ochii 
vitelor’’. (Şcoala mea are proptele 
Înăuntru să nu cadă tavanul pe 
copii). Nimic din ce-şi Închipuia, 
nimic făcut, ci totul trebuia trecut 
prin mâinile lui. Nu stă pe gânduri 
ci începe munca. Primul contact cu 
autorităţile îi arată că nimeni nu-1 
vrea, căci fiecare aştepta Învăţător 
o rudă a sa. Primarul, Ioniţă Ţapu, 
fost logofăt la „conul Lascarachi 
Sofian, proprietarul Ponorenilor, II 
atrage atenţia ca să-şl vadă de 
„diavolii lul’> la şcoală, iar nu „să 
ne înveţi cum şi ce trebue să fa
cem noi.’> (pag. 31). Iile Bosâncea- 
nu, notarul comunei, domn Stanică 
..carevasăzică” şeful de post, sunt 
tipurile politicienilor slugi ale co. 
nului Sofian, deputat, proprietar şl 
cm cu multă trecere în judeţ. A- 
ceştia voiesc să facă din Nicolae A- 
postol o nouă slugă a „conului So
fian”. El însă le răspunde :

„Ţin să vă spun dinainte, că nu 
fac, n ’am făcut şi n ’am să fac nici
odată nici un fel de politică. Am să 
le vorbesc oamenilor despre neca
zurile lor şi leacurile necazurilor a- 
cestora, despre folosul şcolii şl al 
Învăţăturii, ca să priceapă singuri 
de ce trebuie să~şi trim ită copiii la 
carte’* (pag. 36).

Aceasta e ţinta. Iui Nicolae Apos
tol, care se identifică cu a noastră.

In  luptă cu realitatea insă, mulţi 
dintre noi cad învinşi ca şi Andrei 
Colibăşeanu, înaintaşul Iul Apostol, 
iar alţii prin sacrificiu şi tărie de 
caracter se ridică spre ideal. încet, 
încet Apostol aduce copiii Ia cocioa
ba lui şl în el îşi găseşte mângâie
rea. Prin bunăvoinţă şi cu m ultă 
muncă se repară şcoala din Po
noare, dar nu după planurile lui 
Apostol, ci după unul sgârcit al 
domnului Sofian.

Deasemenea scapă şi el din casa 
hangiului Aizic şi locueşte intr'o 
casă a orfanului Blănariu. Intre 
timp, fără să ceară el, i se creează 
un nou post la şcoală şi-i soseşte ca 
învăţătoare, Ana Puşchilă. Fată 
dintr’o familie de dascăli, plină de 
ideal, începe şi ea să bată drumu

rile ce le călcase Apostol mai ina- 
inte, pela toţi boerii şl arendaşii 
din sat, pentru a-i convinge de uti
litatea şcolii şi a le scoate ceva 
ceva bani pentru clădirea unui lo
cal. Ea chiar Începe strângerea ba
nilor p rin tr’o listă de subscripţie. 
După primirea unei mU de lei dela 
d. Necşulescu, Apstol îi spune : 
„Domnişoară, încăodată îţi atrag a- 
tenţia că lucrurile nu sunt a tâ t de 
simple... Orice serviciu dela aseme
nea oameni, înseamnă un angaja
ment faţă de asemenea oameni. Fi
lantropia lor ascunde un calcul, o 
cursă.’’

Ana Puşchilă nu se dă bătută. Se 
căsătoresc. Răsboiul mondial chea
mă pe Apostol, la altă datorie. Du
pă trecerea răsboiului vine Apostol 
rănit, dar nu căzut; găseşte acasă 
pe soţia sa Ana şi fiica lor Nina, 
Găseşte oameni noi, pentru vre
muri noui. Acum începe vremea ,,a 
celor ce strigă mai tare”. Acum În
cep momelile pe lângă Apostol pen
tru a face politică. El îşi ţine crezul 
dela început. Caută ca prin ajuto
rul sătenilor să facă o şcoală a sa
tului contribuind fiecare cu ce 
poate. Politicienii îi aţin  calea,

Când ajunge cu clădirea la Juma 
taté, mai marii zilei, il opresc de a 
mai lucra. Face plângeri, caută să 
convingă în toate părţile, dar nu e 
auzit de nimeni. Atunci, mâhnit şi 
ponegrit fără vină, stă cu capul In
tre palme şi se uită cum se nărue 
clădirea lui din cauza răutăţii oa
menilor. Nu desnădâjdueşte. întâm 
plarea face ca în această stare sä 1 
găsească Tică Ştirbulescu, copilul 
ce-1 preparase el şl luase premiul I, 
azi mare cărturar. Acesta cunos
când nişte potlogării ale domnuiui 
Prefect, spune că le va da la iveală, 
: ,rţându-l să-l lase pe Apostol să-şi 
continue lucrările. Apostoi răspunde 
că prin şantaj nu vrea să ridice 
şcoala. T rist că nu poate să facă 
şcoala, trist că unica-i fetiţă e greu 
bolnavă, citeşte nişte însemnări ale 
înaintaşului său, Andrei Colibăşea
nu, ce pornise cu acelaş ideal, dar 
căzuse învins. Când nu mai avea 
nici o nădejde, îi soseşte o teleg-ra 
mă dela un prieten, care-1 chiamă 
imediat in  Bucureşti, pentru a i se 
da bani şi * voie să şi facă şcoala. 
Deoparte telegrama, dealtă parte, 
fetiţa pc patul de moarte, Apostol 
nu ştie ce să iară . După chinuri şl

lupte sufleteşti, se hotărăşte. Plea
că. Ajunge la prietenul său, care 
auzise din întâmplare, din gura nil 
Tică ştirbulescu, despre Apostol. 
Fiind deputat a putut să obţină 
pentru Apostol, dela Mnister „o 
oidonanţă de plată pentru o sumă 
care acoperea toate cheltuelile, 
până la ultimul mâner de uşă şi o 
adresă de mulţumire.*’

Prietenul îl aju tă de ia banii dela 
Ministerul Finanţelor, apoi pleacă 
spre casă cu gândul la Nina lui. 
Când ajunge acasă, fetiţa închisese 
ochii pentru totdeauna. Cu banii 
luaţi, Nicolae Apostol alădeşte 
şcoala după planurile Iul ce îngăl
benise în sertar.

Aci se opreşte acţiunea. Acum Ni
colae Apostol este către sfârşitul 
carierei sale.

In  aceste 404 pagini ale romanului 
se vede viaţa reală a învăţătorului 
român în luptă cu toate moravurile 
ce sunt în satele noastre, cu toţi 
politicienii de club, în decursul ce
lor trei decenii.

Orice dascăl va citi această carte 
se va regăsi pe sine.

I. V. D eaf cu
Jnv, Creţeşci-Mehedinţl
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Dlvîz’a hibernala

â§t match, art scor
C. F. R.-Bra$ovla 7-0 (2-0)

Pe un timp mal puţin lmproplce i B suficient Insă să relevăm ca a 
ta  cel ce DumirJcá, s’a desfăşurat! fost complectată eu şase rezerve, şl
eri, matchul C. F. R.—Braşovla, con 

. SUxnându-se astfel şi cel de al douL 
lea match al diviziei hibernale.

Numai terenul, insa acoperit de 
stratul de zăpadă Îngheţată, a  in
fix euiat controlul balonului.

Braşovenii au Început destul de 
Dine, şi tot pe at&t de bine susţinuţi 
de şansă.

Aproape 35 din cele 45 de minute 
nie primei reprize, situaţia era ne 
ceeisă, până ce luniorul Ţepeneag. 
profitând de imobilizarea lui Szika, 
Victima unui fault care purta pe.
Cetea lui Vasile Chiroiu _ nesanc-
ţionat însă de către arbitrul con. 
ducător — realizează, de aproape 
primul goal.

O alta acţiune ceferistă, readuce 
balonul in  spaţiul braşovean. Paul 
alunecă situaţie pe care Barbu. ştie 
so  utilizeze pentru a_l dobândi şl 
pe cel de al douilea punct.

l a  reluare, o centrare de la Vin- 
Tilă, înlesneşte lui Barbu să Înscria 
un nou punct, cărua Vasile Chiroiu, 
urraârit până atunci de un ghinion
exasperant, 11 adaugă — lnsfârşlt__
goaliil său.

Ai ciucllea şi al şaselea punct, 
sunt datorite aceluiaşi Barbu, unui 
contre aceste puncte fiind însă ob
ţinut cu concursul portarului res
pectiv.

Seria punctelor e Încheiată de 
către Ţepeneag, autorul celui de al 
şaptelea goal.

*
o. F. R.: Thelmler, Roşcuieţ, TJJ- 

lachi, Radu, Wetzer H, Cuedan, 
Vintilă, Vasile Chiroiu, Ţepeneag, 
Barbu, Oaiducovki;

BRASOVIA: Sedeiessi, Paul, SzL. 
ka, Eross, Covaci, Czaka, Lorînz, 
Gross, Ilieş, Balogh, Lusitlg;

întregul lot ceferist a  activat sa
tisfăcător, vădind o excelentă o m o 
genitate.

Vedeta silei a fost Vintilă, care 
Introdus, lnsfârşlt, la postul său de 
matcă, s’a Impus categoric. Barbu 
şi Vasile Chiroiu, primul, in  măre 
îorrnă de shoot, dozată Insă şl de; 
uh egal noroc, secundul excelent 
In Jocul de câmp, a  ■ păcătuit insă 
prin ţi’un joc prea savant. Juniorul' 
Ţepeneag, un element -cu promiţâ. 
toare calităţi •- -••*• » » »  !

Cin rest, -Apărarea imediat* bine 
nu să la punct- ^  mai alea Roşculeţ. 
^toovlt, Cuedan a sfârşit complect 
şters] Wetzer a distribuit bine, a- 
vând o şansă mult uşurată de Insu
ficienţa adversarilor. Radu, reintrat 
după o lungă absenţă, s’a  dovedit 
mai puţin dur, fiind astfel in ace
iaşi măsură util ecnipei.

Despre echipa învinşilor, nu se 
ppt scrie prea multe lucruri.

că doui din ceilalţi cinci titulari o- 
cupau posturi’ cu totul nepotrivite.

Astfel, Sedertssl,- centrul atacant,
a  funcţionat portar __ aciiitându-
se, dealtfel, conştiincios, cu excep
ţia celui de al şaselea goal primit».

Âl treilea match divizionar
nu va mai avea .os?

Tricolsrol anunţă că no face deplasarea- la Bucureşti
Până la urmă, se poate că vHtoW 

noştri, oaspeţi vor ceda, aşa cum au 
slârşit şi cei deia ^Ţârgu Mureş, 
cari Ia un jraiwjienţ ~4atJeţegrafiazâ 
şi dânşL câ fortatiează. ’ 

Deocamdată7’insă, ploeştenfâ ’9 
nemulţumiţi de" deciziile oficialită
ţii şi asta trebfue, în prim rând re
marcat.

Şi apoi, fireşte, faptul că nu vor 
vină Ia Bucureşti.

Mâine 1 seară,- Tricolorul tio* şe
dinţă extraordinară, ti eând se va 
decide în mod definitiv, asupra par
ticipării albaştrilor 1« Jocul de Du. 
mutică, -j», ^  . vî -

După cum susţine toşă 
r*scuf Jucătorii primi nemulţumiţi 
as organizarea acestui match vor 
reuşi sâ  determine' conducerea du . 
buîui ca torfăitul să fie menţinut.

.Iri acest caz, Venusul, a*tfel ban- 
d'capat de *bsenţa lui F*t*a Văl. 
cov, plecat qa Criş^na în turnen, 
va dobândi două -puncte preţioase, 
fărâ prea multă caznă.

IntâlnH eri la Roincomit, masi
vul fundaş pioeştean, Gheorglie 
Dragojuirescu, a declarat oficialilor 
că echipa sa na Se va prezenta Du
minică la Bucureşti.

După cum se ştie| programul hi. 
bemab prevede pentru Duminici 
pe arena Venus, matchul Veiwis- 
Tricolcrul fPloeşti), contând pentru 
clasamentul divizai naţionale.

plo0̂ tenii, complect neantrenaţi, 
nu vor *â *e prezinte in faţa Venu- 
sului, contra căruia, susţin dânşii 
au suficiente şanse atunci când 
matchul s’ar desfăşura în primă, 
vară, — în condiţiuni normale.

In toamnă, la dânşii ucasa( trico- 
loriştii au reuşit un draw contra a. 
restui adversar,. ceeace le justifică 
oarecum velei taţi1«.»

Decât învinşi pe teren repubtica. 
nii preferă să-şi sacrifice punctele, 
intT'un mod care să le satisfacă, in 
oarecare măgură, orgoliul __ ştim» 
du se, pe încă un an n*lnvinşi de 
Venusişti . .

Adunarea
icorpu.uî cjntablilor

£ r l  d im inea ţă , fiind p a tro n u l oor 
pulul cou tab lliló r, a  a v u t loc la  se  
diui a so c ia ţie i şe d in ţa  p le n a ră  a  
co rpu lu i con tab ililo r.

Ş e d in ţa  a  fo s t p re z id a tă  d e  d  
V. M. 10ACM IN. •

S e ia  cu n o ştin ţă  de s i tu a ţia  fi
n a n c ia ră  a  co rpu lu i p e  11 lum  şi 
se  a p ro b ă  p ro e c tu l d e  b u g e t p e  
anu l v iito r .

ln trâ h d u -se  !n o rd in ea  d e  z i se  
d isc u tă  ch e s tiu n e a  ca se i d e  a s is 
te n ţă  şi p en sio n are  a  m em b rilo r 
corpulu i pe b a z a  a n te -p ro ec tu lu i 
v o ta t  in  cong resu l d e la  C e rn ă u ţi 
cu  adăo g irile  fă cu te  d e  d e leg a ţia  
p e rm a n e n tă  a  corpuluL

S ’a  lu a t îq  a c e a s tă  p r iv in ţă  şl 
av izu l C a se i c e n tra le  a  asigurări«  
lo r sociale .

A u m ai v o rb it  d-nfl Al. B o tez , 
D ră g ău esc u -B ra te ş , d r .  G alan , 
J e a n  C o n st a n  tin escu , &  M . B lu
m enfeld, N. A rg h ir , A. M arinescu  
şi I. L a z ä r .

Grav accident de cale ferată 
in Bucorina

INTERNAŢIONALUL CHIROIU 
Fuudaşul C. F . R -u lu l

iar Szaka, interul dreapta al tea- 
inului, a fost Miersuü, pentru cir- 
cumstanţă, trecut fundaş stânga.

In  asemenea cantbţiuni, era fi
resc dar ca bucureştenll să albe In 

.fa ţă  un adversar prea puţin peru  
'culos, afară de. trei . ieşiri când bu- 
! tul Iul Thelmler a fost periclitat 

D. Xifando, care pe lânşâ alte 
calificative şl l-a asigurat, acum, 
şl • pe cel de „arbitrui-lrnoernaV’, a 

'a rb itrat bine. Şi totuşi, a  acordat 
primul goal, deşi faza îosesfe Înec. 
pută printrun fault, perfect vizibil, 
pe care d-sa, nu l-a penalizat In !
Să. ; ! •

Aa asistat aproape cind sute spec 
tatorl, In f a ţ a . cărora, echipaţi cu 
traiminguri deopotrivă de căiduroa, 
se şi de albastre, ceieiiştii au reu
şit o demonstraţie caracterizată d» 
rezultatul technic, in. urma căruia 
situaţia in seria A — in care au 
reuşit o ascensiune „  se prezintă 
astfel:
Í. Universitatea, 7 5,1 24:ÍX IX:
.2 Crişânâ, ,
3̂  Clünéznl,
4. C, F. R. ' "
5. Amfcfa. 
fi. Venns.
% ■  TriooWm*,- 
8. BTaşovia,

M a g a z in i n t e r n
CUPA, FERDINAND,, care dota 

competiţia grupărilor (ţin , cuprinsul 
ligii de vest a fost adjudecată de U. 
D. Reşiţa, fostul campion naţional, 
învingător In finală, asupra C  F. R- 
Simerla, cu 2—.1. j

*  '
ASTA seară are loc Ia sediul F, R. 

F. A., şedinţa biuroului federal, atee- 
tată exclusiv chestiunilor administra
tive. •' •; y  •

*
: ECHIPIERII; de foot-ball ai gru

pării Macabi, au făcut Marţi după *• 
miază un marş forţat, pe distanţa 
Cercul Militar — aşa zisul Arc dă 
Triumf — Cercul Militat, pentru

menţinerea suflului. Aceste morşori 
au loc săptămânal, fi programul vii
tor prevede o cursă poli-şportlvă ■*» 
Poşta Centralä-Tel Aviv...
; ■ '/ '. \  * V "

SUN TEM, rugaţi să-t am uţim  pe 
membrii secţiunii de tennis a grupă
rii Juventus, câ obiectele lăsate to 
cazierele cabanei depé arena Rom* 
comit, urmează â .fi ridicate cât mai 
neîntârziat^ comitetul Juventusulul. 
neasumându-şi vreo răspundere to 
cazul când ele .s’ar pierde,

? ; £ & * * *  'U  . -
IN .c a d ru l  u n e i , re u n iu n i ieşene, 

fostu l cam pion  #m i-rn ijlb c lu  a l  ţ ă 
rii, D u m itru ' C ăllnescu, v a  boxa con 
t r a  localnicului B ânpne C iudln. ....

H okey pe ghiată

o noua eohioa do hom y
in

7-4 3 0 17: 7 II: 
7! 5 .Ö. 2 jL7iX4«I(f; 
8 4 1 '3 " i3 :2b- 91

7 4 0 -3 X6-1L* 8;
r  i
r i  Í X « /X «= 2 1 3 ;

8 0 1 7 6:32= I;
ţ . ... ,w

Cfa tot protestul unora şi 5palma 
altora de a  np se înregistra vreo 

victimă a frigului, iată şi cel dje al 
douilea match hibernal lichJdat.»

—' V. f* -~

r . t

Macahi şi-a: înjghebat « secţiune specialista

Marile întâlniri
Anglla-Fran|a 4-1 (O-O)

răsit treptatj technics şi rutina 
inf«lariior fiind hotărâtoare.

•pitălă:
măi o fericită’ achiziţie pentru' echi
pa lor de foot-ball. - ] ' ; • -

Fried este un merituos polisportiv, 
al cărui talent e dozat de ó remar
cabilă tenacitate.

fftnă la venirea sa, Capitala nu se 
ştepta să-şi îmbogăţească patrimonial 
srortiv, cu încă o echipă de hokey pe 
ghiaţi.

ÖJJPrezenţa ce^aă^eapului Fficd 10 Cş grupaţi,̂ jţn.trrp. ^cîţţpl specUMv.-şi  ̂
)Ual3, -h’a- pri|Bttit •Marrábi«tíIorí m»V team 4 ţ hokşy pe, ghiaţă, .în .., iearer

In asistenţa a  80.000 de spectatori
s’a desfăşurat eri, la Londra, mat- 
chul dintre termur»le naţionale ale 
Angliei şi Franţei.

In  eotapa englfezá üú ti^nrau ja .  
cătorii t.Vrsenalaltii, al căror aport

După num era Şi de aşteptat, bri- ar fi modificat de aşa manieră re .
tanîcii au învins uşor, deşi albriase 
ra  o echipă cu mult inferioara ce*ei 
pe care a r  fi putut-o prezenta.

învingătorii nu s>au întrebuinţat 
prea mult pentru a stabili Scorul.

O notă interesantă o constiue re . 
/uitatul primei reprize, când gazde
le au fo^t ţinute în şah, neputând 
marca din cauza îndârjirii cu oare 
au activat  francezii, a căror prm- 
cipală — şi aproape unică calitate, 
in raport cm tecbnica adversari*or 
_ a fst ardoarea cu care an  acti
vat.

zultatu1, încât prcHigiul continen
talilor ar fl fost serios şdruncinat.

Pentru france®*, rţa iu taţai. e rt- 
reSc, iar scorul destui de onorabil,
fiind stabîlit la Londra __ element
suficient pentru a le furniza prima 
circumstanţă uşurâtaore.

Britanicii cari şâ.au luat cu acest 
prÜej revanşă, au aco rd a t. acestui * ' 
loc importanta pe care noi, de pil
dă, o dăm unui match cu bulgărit 

Dar nu atimej când le «■
chipe B. a ţa  tisă de cârlani, pe 
cari oficialii au alcătuit.o insa a.n

FRIED (Maeabi)

După pauză 1nsă, elanul i-a pă- gloabe..

BOX

M a c i i  P a r i s - ,
După eşecul suferit la Barcelona, 

.’’-campionul nostru naţional, Lucian 
Popesca, a plecat spre Paris, unde va 
rămâne câtva timp.

LUCIANPOPESCU

Compatriotul nostru speră să reu
şească câteva, angajamente, cari oda
tă cu sumele respective, sa-i tales« 
nea:,că posibilitatea de a-şi restabili 
reuniunile de - care - se fcuctuja pe 
ţentinent, şi mai ales ta Franţa.

lÁtcisen "Popescu • va - reuşi, - desigur, 
angajamente.

E interesant insă de urmărit, cu

cine va fi programat.
■Şi după adversarul ce i  se va reţi

ne, vom reuşi să ne dăm seama de 
efectele pe cari ultimile sale rezul
tate le-au produs în capitala Franţei.

Tată-1 dar din nou pe Lucian Po- 
pescu cu desaga pe băţ şi cu tătâne- 
său de mână, pe străzile Parisului, a- 
şa cum pot fi văzuţi diletanţii.

Un lucru trebue insă reţinut.
Lucian e încă la'vârsta când nimic 

nu pare prea greu, şi când timpul 
nu e încă pierdut.

In asemenea împrejurări, talentul 
s ă u __irosit cândva ta van — îl poa
te readuce pe puntea de comandă a 
pugillsmului românesc, depe care •  
fost smuls, atunci când se .. aştepta 
mai puţin, de valurile împrejurărilor 
mai mult sau mai puţin fireşti...

Iiangorarea sezonului 
local

Selecţiu nea de Duminică
Primul match d e  hokey pe ghtaţă al 
sezonului, se va desfăşura Duminică 
seara, la Otetelcşănu,- *
- El va primi două combinate- loca
le, facilitând astfel verificarea for
mei tuturor jucătorilor bucureşteni, 
fa vederea alcătuirii' teâmului' care 
ne va reprezenta culorile în jocurile 
Internationale din actualul sezon.4% ’ i.‘ 1 «►-

Iată insa că ta ultima sa şedinţă, 
conducerea asociaţiei alb.-albastre * 
decis înjghebarea .unei. secţiuni de 
tioKey pe ghiaţă care să activeze în
cepând chiar din acest sezon.

iniţiativa bucovineanului Fried •  
găsit un larg sprijin la domnii Lazár 
Herdan, Leonte Silbermann, Mica 
Blumenfeld şi Nily Taubmann, astfel 

ţ ca secţiunea va beneticla de ustensi-' 
liile necesare. . ,

Ea va reuni patinatori . talentaţi,

cor activa Fried, Weiss I, Weiss II s 
şi alte câteva eléfpente pe cari se 
contează, printre cari Haralambie !•' 
unescu, Aurel Éliás, Moscu, Margó- 
liu, foşti la Hokey Club Poliţia, fi 
probabil, Alfred . Eisenbeisser, inter« 
naţionalul de foot-ball şi hokey pa 
ghiaţă, campionul naţional al anului, 
la patinaj artisţic,

Hokeyul bucureşţean câştigă un 
noii club, iar ghiaţa. dela Oteteleşea- 
nu, noul — şi, desigur, — valoroase 
p a t i n e . . . ,

R ngul International
In cadrul unei reuniuni desfăşu

ra tă  la m ie , francezul Maurice Hu 
guenln l-a rlnvins riav puncte pe Pe. 
drito Ruta. Iar belgianul . Nicolas 
Petit Biquet, actualul campion aJ 
Europei la categoria cocoş, a-dispus 
în acelaşi m anieri de Young Pe-
rfs  y ; ; , '  -

Străinătatea
Tennis

O victorie neaşteptată, a dobân
dit australianul Jack Crawford, tn 
vingător cu 2—6; 6.-4, 6_3 pe en
glezul- Fred Perry, în  cadrul m at
ch ului Australla-L-Anglia.

Un m ori şl un grav rănit
CERNtAUŢX, 6. _  Noaptea tn . 

cută, s>a produs un grav accident 
de cale ferată in staţia Burdujeni.

Acceleratul No. 51 care venea 0>n 
Bucureşti, a călcat înainte de »  In
tra în staţia Bu«duj*nl pe ceferiştii 
Dumitiu Dragau şi Petre Man. 
dache. Roţile locomotivei an tăiat 
picioarele celui «tintáin. Iar cel de 
ai dotiea a fost dcasemenea foarte 
grav rănit.

MecamouI, care din cauza întu
nericului n’a putut observa nimic 
pe linie, a oprit locomotiva abia 
după nenorodre S’a dat Imediat il
lanna, iar personalul staţiei a aler
gat în ajutorul celor doi r&mţl.

Ambii au fost lm*dlat transpor. 
taţi lş  apitalul din oraşul Suceava. 
Pe drum Ansă Dumitru Drăgan a 
încetat din viaţă. Starea celuilalt 
rânU e disperată.
..organele cir. au întreprind o .an 
chetă, spre a stabili împrejurările 
in carj s’a produs nonerodres.

Sinuciderea unei tinere 
la laşi

IAŞI, fi. — O tragică sinucidere 
8’a întâmplat in localitate. Tânăra 
Olga Ctortiicluo slujbaşă la liceul m . 
te1 nat fiind părăsită de concubina] 
»ău Victor Toltál din str Păcurari, 
.s’a dus la locninţa tai, unde a avut 
mai mult* discuţii violente cu el şl 
cu soţia lui.

La un moment dat Olga a *cos
o sticlă cu *cid fehle, bându-1 coă- 
ţtnuâul.

In star« gravă *  fost dnsă Ia *pi.
tal, tinde a încetat dta
. S’a deschis o anchetă-

Partidul german din Banat
a ratificat pactui cu guvernul

Social-naţionaliştii parase sc  ostentativ  şedinţa, -ia 
Grave acuzaţiuni aduse vi itorului senator de drept or» — Tr“* »4-»«...*-•*« ———— :— D * -- —

rile  gut
Kevanşa naţional- socialiştilor

Citiţi tîr  H A M
(URSUL POLAR) 

de  CEZAR PETRESCU

mani na v* vot* lista pe care va fi 
trecut Fr. Krauter, a impresionat # . 
dine pe cei de iaţji.

Şi naţional-socialiştii 
se  declară contra

Krauter. — Trei deputaţi germ ani in Banat şi un se
nator. — Nem ulţum iri in rândurile guvernam enta

lilor. — Reva
TIMIŞOARA- — Eri s’a ţin u t la sa

dicii partidu lu i şvăbesc din B anat o 
şedinţă ex trao rd inară - a  com itetu lu i 
de. direcţie, pentru  d iscu tarea  pactu
lu i electoral In tre  partidu l germ an 
şi guvern- Deşi com unicatul dat de 
prezidiu d u p ă  şed in ţă  nu  vorbeşte 
decât despre ho tărârile  luate  şi nim ic 
despre modul cum  a u  u rm at discu- 
ţiun île , totuşi lucru rile  nu  s’au  pe
trecut îh  linişte.

Abţineri d ela  şedinţă  
P artidul germ an d in  B anat, se con 

duce după  s ta tu te  foarte  precise- Uo 
târârile  ca ri a n g a je ază  partidu l sun t 
lua te  de un  com itet de direcţie, nu
m it W olksrat” . Acest eom itet este 
compus d in  105 m embri- H o tărârile  
n u  sun t valabile decât când ele În
trunesc  m ajo rita tea  perfectă a  ace
stu i comitet, ad ică  În trun ire  a cel 
p u ţin  56 de vo turb  dacă ho tărârea  
se la  la p rim a în tru n ire . Or, la şe
d in ţa  convocată la sediul partidu lu i 
germ an, la  p rim a convocare nu  au  
p artic ipa t decât foarte pu ţin i mem
bri. Au lipsit d in  grupul naţional- jo 
cialist peste 10 m em bri, din g rupu l 
tinerilo r germ ani (ram ura Beller- Hă 
gel) 80 de m em bri şi d in  grupul 

M uth-B laskow lcs-K räuter aproape 
20 de membri- Evident a u  m ai lipsit 
germ anii de sfub conducerea Kautsch, 
adică germ anii Înscrişi de aproape 10 
a n i In partidu l liberal-

O şedinţă furtunoasă
Şedinţa a fost prezidaţi de dl. Kas 

par Moth, care a  luat cuvintul, pen
tru a a r i t i  Intr'o cuvântare introduc
tiv i cum Fa ajura la acest pact elec
toral, aprobat da partidul german să
sesc din Ardeal. Desbaterile ce au 
urmat acestui cuvânt introductiv au 
fost foarte furtunoase. Odati mai 
mult Fa pus problema intereselor per 
sonsle urmărite de conducători ş i tap 
tul c i la orice ocazie, reprezentanţii 
oficiali ai acestui partid cauţi să-şi 
aranjeze treburile personale.

Astfel gospodarul Uebes, unul din 
tré cei mai puternici electori a În
ceput s i  aduci d-lui Ft. Krauter a- 
cuzaţiuni precise. A fost «cazat viito
rul senator de drept al Banatului
(singurul senator .de..drept ce-1.....va.
da aceasti provincie)  dl. Krauter, că 
In toată trecuta sa activitate parla
mentari n’a ficut dacit afaceri, cari 
II interesau personal. Ca Încheiere, 
d-sa a cerut asistenţei ca prin votul 
cc-1 va da la sfârşit, s i  botirasci 
definitiv ca plugarii germani să-şi tri 
meată In Parlament candidatul' lor şi 
au  im simplu dm de aficert. - ; - •
: Acuzafiunile precise aduse de l ie 
bes si ameninţarea c i populaţia ger-

INFORMATIUNI
M. S. Regele se va Întoarce. Vineri | 

B amiază In Capitali J

D. ing. I. Mîclescu, consilier la m!« 
nisterul de comunicaţii, a demisionat 
din comisia speciali de numiri şl În
cadrări a personalului căilor ferata.

Preoţii şi medicii protestează
contra numirilor ilegale dela Eforia 

Spitalelor civile
Ieri' seară la orele 7, a avut loc, 

ta casa d-lui avocat Tudor Popescu 
o consfătuire la care au luat parte 
mai mulţi preoţi şi meedici, în scop 
de a se hotărî o întrunire de protes
tare In contra nuxnirei d-lui dr. Scu- 
pievski la Eforia Sp: talelor . C-vile..

D upă discuţiuni s’a  votat următoa
rea :

Moţiune
Preoţi, medicii şi farmaciştii r6-- 

mâni crept m ortodocşi, întruniţi as
tăzi-5 Decarnbrit  1933 in casa d-lui 
avocat Popesca Tudor, la chemarea 
sa, în scopul de a ne-.consfătai asu
pra chestiunei numitei unor cetă
ţeni români, streini de naţiunea şi re
ligia .noastră creştină ortodoxă la 
Eforia Spitalelor civile-şi la spita- 
ItieK eu  ‘ , “  t r . .. i- : Cxîr

Dtipâ ascultarea expiraţiilor gene 
rale date şi în special prtvţtpar^ la 
intenţia onor. guvern de a numi ca 
efor- pe d, dr. Scupievski' cetăţean 
român minoritar, şi catolic.

la Eforia este ilegală, este nedreap
tă  şi este jignitoare pentru naţiunea 
noastră dominantă ortodoxă'

Opinia publică românească Şi or
todoxă trebue luminată prtn întrun ri 
publice şi publicaţiuni asupra aces. 
tei chestiuni, cum. şi asupra chestiu- 
riei inlăturărei studenţilor stre.ni de 
naţiunea şi religia noastră de la ex
ternatul şi internatul în spitalele E- 
for.ei şi a tuturor eforilor, epitropi 
lor şl aşezămintelor spitaliceşti orto
doxe din întreaga ţară.

Votnţa noastră exprimată în în
trunirea publică-ce. va avea loc Sâm
bătă 9 Decembrie a- c, ora 6 p. m>. 
In sala ce se decide, o vom comuni
ca "Onor. Guvern. '" -■

Vom cere fi stăruţ pentru realiza
rea. d .

Declarăm-Că orice gând de a face 
politică din această chestiune este 
cu tőiéi F b sé ir  din mişcarea noas
tră. ,

Autorizăm pe d. avocat Popescu 
Tudor, iniţiatorul acestei mişcări să

Vineri 8 Decembrie a. e. orele 11.30 
d. prim ministru Dúca, va primi lu 
audienţi pe delegaţii Confederaţiei 
intelectualilor împreună, cu cei ai afa 
tutui Negustoresc şl Camerei de co
merţ cari urmează a-i expună dolean
ţele lor in legături cu tariful telefo
nic.

Căile fe ra te  au pus în circulaţie , o 
serie de trenuri circulare, cari v o r de
servi comunele d in  ju ru l Bucureştiu- 
lui«

D . prof. d r. N . f io r to lo m d  t  
co n fe re n ţia t zilele tre c u te  la  so 
c ie ta te a  s tu d e n ţilo r  în  m ed ic ină  de 
s p ie  tra ta m e n tu l ch iru rg ica l a l ul
ce ru lu i i g a s tr ic  şi duodenal.

C onferin ţa  a  fo s t u rm ă r ită  cu 
m ult in te re s  d e  aud ito riu l stu d en 
ţesc , a v â n d  în  v e d e re  ş i fap tu l că  
d . p ro f. H o rto lom ei se  o cu p ă  de 
foarte- m u ltă  .vrem e c u ' ch iru rg ia  
g as trică . v

Primim î * <
.Membrii tineretvhft noţioncU-tâ• 

rănesc, sunt convocaţi tn şedinţă 
extraordinară astăzi 1 Decembrie, 
ora 9 seára la sediul central in str. 
Clemenceoa No. 9. Toate secţiunile 
sunt rugate să trimeată delegaţi'.

O d e le g a ţie  d e  fu n c ţio n a r i  de 
b a n c ă  ş t d in  în t r e p r in d e r i le  f i 
n a n ţa te  d e  b ănc i, în  f r u n te  eu 
d -n ii: 6 .  A . Io n escu  c o n s ilie r  la  
C am era  de m u n că ; I .  B ră n iş te a  
nu, I ,  R o th b a r t ,  N- Io n e scu  ş l  •  
şo ca t T h e o d o ry  s’a  p re z e n ta t  d -ln i 
C. D im itr iu  m in is tru l  m u n c ii şi 
(!. G b e o rg h iu  s e c re ta r  g e n e ra i 
sp re  a - i  în c u n o ş ti in ta  d e  a lc ă tu i-  
te u  nonei o rg a n iz a tio n ! p ro fe s io 
n a le  „co rp u l fu n c ţio n a r i lo r  de 
bancă". D e le g a ţia  so lic ită  s p r i j i 
n u l m in is te ru lu i  m u n c ii.

Duminică, 10 Decembrie, la orele 
4 d a-, d. ing. Loewenthon va juca 
un simultan de şah, la sediul' cercu
lui de sah „Turda” <5in str_ Sf. Vi
neri U, ..

Am ţionştatat câ numirca strein lor orgunzez* întrunirea publici.

Ltci! 4 D ecem b rie  1933. a  a v u t 
lo c  la  T rib . I 'fov , S . N o taria t; au 
te n tif ic a re a  ac tu lu i co n s titu tiv  şt 

.a l s ta tu te lo r  „A sociaţluned ro m â
n e  co n tra  can ceru lu i“ .

I*  A. N . C. org. C a p ita le i ţin e  
ş e d in ţă  p u b lic ă  az i J o i  7 Decern 
b r ie  o re le  8 jo m . s e a ra  la .  sed iu l 
d in  s t r .  O la r i  4.

A so c ia ţia  fo ş t i lo r  e lev i ş l  a  p ro 
fe s o r i lo r  liceu lu i Sp-. H a r e t  tino  
ş e d in ţă  a s tă z i J o i . o ra  8 p . m . In 
c a n c e la r ia  lio eu lu i S p ir a  H a r e t .

Cercul provincial a l brăilenilor» va 
tin e  Joi 7  Decembrie a- e-, o ra  7 sea
ra . adunarea  generată  In sa la  Cercu-, 
lu i In tim  al dem obilizaţilor, s trad a  
Academ iei 16 etaj-

C om andam en tu l. Unic a l foştilor 
com batanţi şi tinerilo r luptători in 
v ită  pe m em brii săi de a  lua parte  la 
şed ln ţia  ce-o v a  ţine  Vineri 8 Decem
brie, o ra  7 seara  la  sediul său  din 
S tr. Academ iei Nr- 16 e ta j.

M em brii com itetului executiv  a! U. 
N. S- C- R-. su n t convocaţi In şedinţă. 
Vineri 8 Decembrie, orele 2 l  la se
diu- L a ordinea zilei: congresul gene-1 
ra l studenţesc.

Societatea .Ajutorul elevilor să
raci roagă toata institutranile şi 
oamenii de bine sâ vină în  ajutorul 
copiilor săraci dăruind orice suma 
de bani.

Sumele pot fl trimise Băncii Na
ţionale In contul societăţii sau 
d-lui Clinceanu la şcoala de bâeţî 
No. 5 din star. Q. A. RocettL

Cercul studenţesc tulcean, ţine 
adunare generală extraordinară Joi 
7 Decembrie, ora 10 a. m„ In caz 
când adunarea nu va fl In număr, 
se va ţine In aceiaş zi ora 7 P- m-, 
cu őrire număr de m em bri

BERNA 6 (R ado r). —  COnsiltal 
F e d e ra l a  a fe c ta t so m a d e  91 mi
lioane franci e lv e ţien i p e n tru  bu
getu l a p ă ră r ii  n a ţ io n a la

Gaz scos din lemne!
B ER LIN  6 (R ador). —  S o c ie ta 

te a  d e  tram v a ie  d in  loca lita tea  
R o sto ck  (M eck 'em burg), a  p u s ta 
c irc u la ţie  un nou  om nibus m işca t 
d e  tin m o to r c a re  în tre b u in ţe a z ă  
g az  sco s  din lem ne. Noul om nibus 
c  tinge v ite z a  de 60 k ilo m e tri pe 
ori.

Noul s is te m  tó té  m ai eftîn  decât 
au tobuze le  puse  în  m işca re  cu 
benzina . El ^utilizează resturx’e  de 
lem ne din in d u stria  fo restie ră . 
N oul om nibus, t ra n sp o r tă ' 50 de 
p e rso a n e  şi p en tru  un 
p a rc u rs , consum ă 
g ra m  de lem ne.

Naţional-socialiştii luând cunoştia- 
ţă. do condiţinnilo pactntai - pe cazi 
la socotesc umilitoare, au afixmat c i 
la lotmazea pactului, atât liberalii 
cât şl germanii au incarnat să sa tn* 
şale reciproc. Cu alta ouvinta» Ubezalij 
cred a fi siguri că ou alutorul vota- 
Oloi gasmans vor reuşi aă-şi ia c i 
majorităţi fa judeţele cu populaţia 
germană, iaz pe de altă paria, bătrâ
nii dala conducerea partidului german 
*u crezut momentul cel mai opor
tun pentru a sa scăpa da tineret şi 
iri aceiaş timp sft-şi asigure alegerea 
în Parlament, cu ajutorul primei ma
joritare guvernamentale.

Dar şi unii şi alţii s’au Înşelat A* 
ceasta sa va vedea la alegeri. Naţio- 
nal-socialiştii din Banat, cazi Îşi au 
asigurat concursul tineretului german 
şi la caza se vor adăogi şi germanii 
mizaţi acum 10 ani In partidul. li
beral, vor face astfel ca balanţa sâ 
nu Înclina pentru profitori* Rupând 
disciplina şi unitatea ei vor acţiona 
independent

După aceate decluiaţiuni, un grup 
loarte numeros compus nu numai d'n 
delegaţii naţional-socialiştilox ci şl 
din celelalte ramuri germane, au pă
răsit ostentativ şedinţa.

Cine vor fi aleşi
Rămânând numai câteva persoane 

din anturajul grupului Muth-Blaske- 
wics şi b au tet, s’a dat Încă odată ce
tire condiţiunilor puse de guvern, 
care au fost toate acceptate prin a- 
clamaţii. După îndeplinirea aceetsd 
formalităţi grupul restrâns a desem
nat, pe viitorii candidaţi pentru ti* 
aţele guvernamentale şi can  suntl 
dr. Fr. Krauter şi Hügel vor candida 
pe locul al treilea şi şaselea pa lista 
guvernamentală din Timiş-Torontali 
la Cameră: d. Bans Beller pe lista ga 
vernameritală dala Arad şl d* Bm- Rai 
tar pe lista dala Senat în judeţul TU 
m>ş*Toroutal>

S’a mai hotărât ea eu extremă ur
genţă aă. ae comunice hotărârile lua
te, Înainte ca presa locală şl cea diri 
Bucureşti aă aducă iniozmaţiuni asu
pra modului cum a decurs şedinţa, 
pentin a sa ocoli oiicazi alta diiiouU 
tăţi.

Cine va f i  înşelat?
In siptămina trecută »CURES* 

TUI,” iniotmase guvernat aztípra ai* 
tuaţiei germanilor tn Banat; ficind. 
unele pronosticuri cari Fan tfalizat 
astăzi. Pactul cu germanii ao . v s se r
vi guvernului, in torma in caro-a fosă 
ficut. El va servi aceloraşi profitori 
şt mat alea serveşte deputatului Krau 
ter care va fi ales senator de drept. 
In ce priveşte morala acestui pact, 
credem a nu na înşela afirmând a» 
prtn sacrificarea germanilor Înscrişi 
In partidul liberal, va constitui un 
exemplu pentru acei minoriţari, cari 
ar vroi s i  se integreze în partidele 
româneşti. Faptul c i Fa trecut cu 
uşurinţă peste meritele acelor cetă
ţeni germani, cari la prima chemare 
românească au răspuns cu entuziasm, 
lăsindu-i şt mai departe a fi asupriţi 
de clienţii partidului german, va de- 
moi »liza minorităţile şi va Întări pu
terea partidelor politice minoritare.

Cât priveşte aportul electiv-al pat 
udului german din Banat, dezorgani
zat astăzi, se va vedea In alegeri. Mai 
facem o afirmaţie: germanii din Ba
na t nu v o r vota cu K rau ter ci vor 
vota fie eu partidul maghiar, fie cu 
cu riştii, dacă pactul ce se tratează 
Intre aceştia şi naţional-socialişti se 
va încheia. Asistăm in Banat la a 
luptă politică de cea mat mara im
portanţi. P in i In prezent, afirmaţia- 
nile noastre Fau realizat. Paradoxul 
este că voturile roniâneşu vor da Se 
natului un senator de drept... german*

____ I. Ţarină

Atitudinea blfleriştUor saşi
SIB IU  6. —  In  o ra şu l n o s tru  » 

a p ă ru t o  ed iţie  spec ia lă  a  oficiosu
lu i h ltle ris ţ cu  un  com unicai din 
p a r te a  na ţioual socialiştilo r, c a ri 
sp u n :

..p a c tu l s’a  făcu t fă ră  ap ro b area  
n o a s tră . No! am  p ă ră s it şed in ţa  
când  s ’a  tăcu t v o ta re a “ .

M ai d e p a r te  spune com unicatu l 
c ă  guvernu l nu a  iu ten ţl°na t  nici
o d a tă  d e s ţiin ţa rea  bata lioanelo r de 
a s a lt  naţionaliste , ci num ai schim 
b a re a  anum ito r fo rm e e x te r io a re  
c a  av ân d  un  p ro n u n ţa t c a ra c te r  
m ilitar.

D. H ao s  O tto  R oth  e s te  învinuit 
d e  a  li d e ru ta t p e  saşi, c a rt  dacă 
c b ta r  v o te a z ă  cu  guvernu l o v or 
face  cu  Im m a zd rob ită .

Şi te rm  mă spunând  c ă  v o r duce 
tu p ta  m al d ep a rte , v iito ru l fiind nu 
m al ai national -socialism ului.

Suspendarea consiliului 
judeţean de Iaşi

M inisterul de in terne a  dispus 
R uspendarea ccn síliv M  Judeţean 
teşi-
, A fo st n u m ită  ó comisie in te ri
m ară , com pusă d in  d -n ti: X. Zlppa, 
Ed.„ Lăzărescu, Io n  Banta?. D inii, 

k ilo m e tru J tr ie  Ţ acu. N Stroia, p reo t .S a v a . 
c irc a  un kilo* P opovld , P e tre  Rivaleb şi T . laco-

* . î xactu-
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economica
Producţia mondială

Ultimei« date statistice asupra 
producţiei industriale a lumeî, a- 
rati Că expansiunea rapidă a ac
tivităţii lndustr'ale din perioada 
Manie-Iul1« s’a oprit si a început 
declinul sezonier de iarnă. După 
datele hu „Institut hier Konjuok- 
turforschug“, indicele producţiei 
industriale mondiale a evoluat
după cum urmează (1928 =
fără Rusia):

1930 90.5
1931 77.9
Í932 66.1

1933:
Ianuarie 67.S
Februarie 66.6
Martie <&â
Aprilie 68.9

Mal * 754 :
Iunie 82.3
Iul|e' 86.4
August 524
Septembrie 79.3

După ce producţia mondială cres
cuse cu 3i la sută intre Martie si 
Iulie, la sfârşitul lunei Septembrie 
indicele producţiei se găsia cu 8 
la sută sub nivelul atins la t Au* 
gust.

Ep1ceiitrul nou«i depresiuni este 
în Statele Unite, unde plánul de 
redresare al preşedintelui Roose
velt a eşuat.

Indicii producţiei industriale in 
principalele ţări producătoare suut 
(1928 =  100):

A n u l Canada Franţa Germania Japonia Anglia .fctatele*
Unite

1930 9».7 110.2 E0-1 105.6 97.8 86.5
1931 76.7 97.6 7J.6 100.7 88.5 73.0 •
l9o2 62.8 75.6 61.2 10/.9 88.0 57.7

1 9  3
Ianuarie .

3 :
52.8 78.7 627 v U7.2 89 9 5?.6

Febiuarie • 51.7 81.1 642 1150 89.9 56.8
Mart e . . , 53.1 82.7 647 129.9 89.9 541
Apr fie • . 51.3 843 66.1 125.4 91.7 59.5

IMai . 1 , 1 61.7 85.8 68.y iâJ.6 91.7 70,3
unie , « . 67.7 87.4 70.4 1 ‘9.9 91.7 82.9

Iulie . . . 7i).l 88.2 71.4 126.9 91.7 90.1
August . . 76.0 87.4 71.6 126.9 91.7 82.0
Septembrie 7o.6 86.6 72.0 — 71.7 75.7

Cu exceptia Canadei şi Germa. tulul internaţional mişcările de as-
nlei. ti>ate celelalte tán producă- censiune şi decadenţă se transmit

Să S8 clarifice definitiv
ţtuaţla ia municipiu

Declaraţiile d-lui D m  I. Oobresco

toare au pierdut mult din avansul 
cucerit în primăvară. In special, 
este de remarcat scăderea simţi* 
toare a producţiei americane: de 
la 90.1 la finele lunei Iulie, indi
cele a trecut la 75.7 ia suită ia 
sfârşitul une] Septembrie.

Mişcarea ascendentă a econo, 
ntiel americane in lunile de primă
vară a antrenat o mişcare simi
lară In restul lume], iar stagnarea 
economiei americane a dus la 
stagnarea economiei europene. 
Aceasta dovedeşte încăodatâ că 
plata mondială este stăpână lutnei, 
in pofida tuturor teoriilor. Faptul 
că la volumul actual al comer-

imed'at, înseamnă că fluxul si re
fluxul economiei mondiale este 
elementul d°minant al economie' 
noastre.

întrucât ne priveşte, producţia 
Industrială a Hubei ne y a ‘in
fluenta desigur. Scăderea preţuri
lor va duce la reducerea exportu- 
lui nostru, ceeace va influenţa În
treaga situaţie industrială a Ro
mâniei. De altfel. în aceeaşi direc
ţie lucrează şi forţele Interne ale 
economiei româneşti; slaba capa. 
citate de consum a ţărănimii duce 
intr’acoio.

M ercato r

D. Dem. I. Dobreseu, primarul Ca
pitalei, a făcut, cri, la Sinaia, urmă
toarele declaraţiuni reprezentanţilor 
presei: ’

La deplor aţi unite date presei de că
tre administratorii geranţi ai muni
cipiului : Bucureşti in baza delegaviu- 
nii date de mine, răspund, fără in
tenţie de polemică, întrucât vreau să 
respect cel puţuri eu, angajamentele 
luate reciproc cu mandatarii mei.

Ce a  fost adm inistraţia  
din trecut

S’a spus că adiministraţia mea a 
fost dezechilibrată. Desigur că pen
tru aceia cari au stat zeci de ani în- 
ir'un stagnant echilibru al neprice
perii, lucrările mele nu pot fi înţe
lese, Întrucât contrastul este prea 
mare. Manifestul călduros făcut in 
favoarea mea de patru şefi de parti
de ;i de mart intelectuali, literaţi, ar
tişti şi profesori universitari, răs
punde Îndeajuns - pentru cei cari n"au 
înţeles sau n'au vrut să Înţeleagă 
opera mea edilitara.

S*a spus deasemeni că tiebue sa 
se restabilească încrederea in admi
nistraţia primăriei. Această Încredere 
este probată cu creditul care s’a a- 
«óidat municipiului într’o proporţie 
pe cate nu u poate avea mei statui. 
In aceste timpuri de criză ara obţinut 
lucrări de aproape cinci sute de nu* 
lioaue pentru pavarea Capitalei in 
doi ani şi plata lucrărilor In şase ara. 
în eondiţtuni de eftinătate excepţi
onale; am făcut contractul pentru 
largul de vite dela abator, In va
loare de peste una sută doua zeci mi
lioane; am inceput asanai ea lacuri
lor, etc.

Atu propuneri precise pentru aco
perirea Dămboviţei, pentru o socie
tate comunală de autobuze, pentru 
construirea palatului comunal, salu
britate, industrializarea subproduse, 
lor abatorului, amenajări la Snagov,

Ştiri economice
„United States Notes0

.... fiarele, de peşte ocean aduc ştirea, 
eă guvernul, america» - intenţionează- 
t i  plătească' împrumuturile scadente 
tn luna Decembrie, în sumă de circa 
Un miliard dolari, printr’o,-; ţ emisiune

10, 20, 50, 100,: 500 şi 100Q dolari care 
se găsesc şi acum in circulaţie, sunt 
cpnsjderaţe camijlaace .fje, plată lega- 
te. Da - yc^umulv^r.;'etşţ«; -jta; eacteul Jo* 
tregii circulaţii fiduciare, de-însemna
ţaţe cu. totul .secundară. Ia  compara-

echivalentă de bilete de bancă, fără ti* cu celelalte mijloace de plată, vo- 
acoperire aur. In acest scop, ar urma iurmii biletelor' „United States Notes’ 
ea se emită a§a numitele „United Sta- le. Dar columul lor este în cadrul în
ţes. Notes” asemenea bilete a U 2, 5, arată următoarea evoluţie:

IN CIRCULAŢIE 
(milioane dolar)

lrceputul
a i u l u i

1932

laceputul 
• anu m

1931
1 Martie

1933
I  Oetom- 

bne
1933

United States Notes . . . 
Bilete de bancă in circulaţie 
Totalul mijloacelor de plată

287.8
2603.5
5646.8

. 294.4 
2715.7 
5674.9

300.6
3404.9
6545.1

279.9
2966.0
5649.9

Cum se vede, biletele „United Sta
tes Notes”, actualmente în circulaţie, 
reprezintă abia 5 la sută din totalul 
mijloacelor de plată. Prin noua emisi
une proectata, cota de participare a 
biletelor neacoperite s’ar ridica la 
cea 20 la sută.

De relevat este faptul, că, deşi po
trivit nouilor dispozlţiunl de acope
rire, guvernul american ar putea sa 
sporească circulaţia fiduciară, eu atât 
mai mult cu cât stocul de aur al băn
cilor federale de rezervă este în con
tinuă creştere, totuşi volumul bilete
lor de bancă n’a înregistrat decât o 
creştere relativ mică (circa zece la 
şută) faţă de epoca corespunzătoare 
a anului trecut.

R ecolta de cerea le  a  
Germaniei i 24.9 m ilioane  

tonaţie
O ficiu] de s ta t is t ic i  al R eicbu lu i 

p u b lic i c ifre le  d e fin itiv e  re feritoare  
la  reco lta  de  cereale din campania  a- 
aulu i 1933. D a tele  adunate de  „S ta tis 
tisches R e ich sa m t” arată următoarea  
s itu a ţie  la  1 N o em b rie : secară de iar
nă 8.635.000 tone , secară de vară, 

,92.000 t„  grâu de iarnă 4.925.000 t., 
g r iu  de  vară 677.000 t„  o rz  de iarnă
713.000 t., o rz de vară 2.754.0(fl t„ o- 
văz 6351.000 tone.

E va luările  d e fin itiv e  con firm ă , tn  
genere, re zu lta te le  u ltim e lo r  e s tim a  
ţin n i o fic ia le , fă c u te  la  în cepu tu l lu 
nei S ep tem b rie  1923. La secară, cifra  
d e fin itivă  e s te  cu 0 3  la su tă  sub  eva- 

' luarea d in  S ep tem b rie ; la  to a te  cele
la lte  cereale rezu lta te le  su n t superioa  
t e  es tim a ţiu n ilo r  p ro v izo r ii d in  Sep 
te m b r ie :  grâul cu 1 3  la su tă , o rzu l 
d e  iarnă cu 1 3  la su tă , orzu] de vară  
cu 1.4 la su tă , ovăzu l cu 1 lasută.

R eco lta  de  cereale 1933, ca te  se  r i
d ic i  la cifra  to ta lă  de 24.9 m ilioane  
tone , e s te  a s tfe l cu 1.5 m ii. t., (6 .5  la 
su tă )  m a i m are decât reco lta  d in  1932 
F a ß  de  anul trecu t, se  consta tă  o 
creştere  de  363.700 tone  ( 4 3  la su tă)  
la secară, una de 604.800 t .  (11.7 la 
sută) la grâu, de 88.400 to n e  (14.2 la 
su tă ), la  o rzu l de iarnă, de  163300 t. 
( 6 3  la su tă ) , la o rzu l de  vară ş i o 
creştere  de  300.900 t.  (4:$ la  su tă ) la 
ovăz . .............  \

,, U ngaria  cu ltiv ă  o leag i- 
j  noase  in  locul g râu lu i
1 Ultimele date publicate de minis- 

- terni agriculturii, arată o restrângere 
« suprafeţelor însămânţate '-'-cu grâu, 
cu 5 la sută, faţă de anul trecut, Pră 
fcuşirca preţurilor răpind orice ren

tabilitate pentru cereale, cultura grâu 
lui a fost înlocuită cu plante oleagi
noase.
R en ta b ilita tea  în tre p r in 

d e rilo r  am ericane
Un număr însemnat de socie

tăţi americane din branşele cele 
mai diferite, publică dări de sea
mă asupra rezultatului activităţii 
desfăşurate fn cel de al treilea tri
mestru al anului in curs. Tabela 
de mal jos, extrasă din „Frkf. 
Zlg.”,. arată care sunt excedentele 
cu care şi-au soldat bilanţul în 
trimestrul 1 Iulie — 1 Octombrie, 
14 mari întreprinderi americane 
(în milioane dolari):
v~ .......... ! Trim. III

Numele Întreprinderii -■ •
1933 1932

American Hide E. Leatbar 0.31 0.15

Comercial Solvenţi 0.64 (130
; Crosby Radio; . 0.06 0.02

Hupant ’ il.98; 5.53
(Jenaral,-Baking,.. 0.91 OM

v General Motors '» j. . 33.34 4.46
International Cement OM 0.52
Midcontinent Petrol 0.71 0.21

' Pittsburgh Serero & Boit O.lO 0.19
Standard Brands 3.67 3.24
Wheeling Steel 0.26 0.78
Continental Can 6.22 4.47
Marshall Field 0.96 1.71
Johns-Manville 0.44 0.28

Pe când In anul trecut, opt din 
Întreprinderile «numărate mal 
sus, au avut pierderi, in anal a- 
cesta toate au lucrat ca benefi
ciu. O ameliorare se constată, in 
special, Ia societăţile petrolifere. 
Explicaţia rezidă in faptul că pre
turile ţiţeiului şl a produselor de
rivate au înregistrat urcări apre
ciabile de preturi in trimestrul in- 
cbeeat. Prin Scumpirea gazolinéi 
cu 3  centi pro gáton, încasările 
industriei petrolifere au sporit cu 
aproape 450 mifoane dolari, aşa 
că ridicarea salariilor cu cca 150 
milioane dolar), pe care o preve
de N. R. A., a putut fi uşor su
portată. Tablou] ce urmează, ara
tă cât de mari sunt excedentele 
obţinute de zece mari societăţi 
petrolifere, in intervalul 1 Iulie— 
/  Octombrie 1933, în comparaţie 
cu perioada corespunzătoare a a- 
nufui trecut (in milioane dolari):

MUMELE ÎNTREPRINDERII Trim. III
1933

Trim. II
1933

Trim. III 
1932

Tide • • «  • • • • • 2.46 1.41 1.40
Continental Oii 2.90 2.13 0.36
Phillips Petr. . , • , i.19 3.14 1.19
Atlantic >fg. . . . . . « . • 5.71 2.12 1.06
Standard Oii Culifornia . . 4.67 1.92 5.09
Mid. Cont. Letr. 1 * , > ! . » • 0.71 1.23 0 2 1
^ol. Bcâco^ • • • o' # a © 0 .12 0.93 0.71
Skelly Oii - • • • • •' # * • • • 1.01 0.87 0.23
Simms Petr. . • « . »5 • , « 0.05 1.15 a04
Plymouth O il. - . . . . . 0 .2 0 0.06 0.50

Piaţa cereáie or Situaţia Băncii Naţionale
»a Brăila La sfârşitul săptămânii din 25

Piaţa internă a cerealelor se mea- Noembr^ stocul total de aur era
ţine staţionară la toate piodusele. de 9.847 milioane, iar stocul de

Se remarcă o uşoară an maţie la devize 303 milioane. Portofoliul
orz, pentru care sunt eerert' din' străi
nătate. .

Transacţhraile au fost azi reduse 
din cauza sărbătorii; Pe linie in port 
şi docurj au sos t cca 15 vagoane cu 
diverse cereale. S’a încheiat o par
tidă de orz de 66 jum. kg. cu 4 la 
sută corpuri negre şi albe cu 17.650 
porto vapor.

Orz de Muntenia de 58 kg. cu 6 
la sută corpuri streine s’a vândut 
cu 15.000 linie port predarea a lvrer. 
•Pentru orzul de caritate-mai bună

se plăteşte- până" lâ 15.500- linie póri.
Se: tratează' porumb dinte:, de cai Ia

21.000 predat ex şlep. Porumbul nou 
uscat arti£ic.al la 1-9-.500—20.000 
bórdo.

La Orz de Dunăre 23;000 bordo.
Fasole de rând" Moldova 1S.5C0— 

19.500 iinie port

comercial 8.992 milioane. Portofo
liul agricol 3.198 m'Hoane.

Proviziunl pentru devize 2.046 
milioane.

Emisiunea 20.676 mü toane con
turi ţi depozite la vedere 7.684 
milioane.

Angajamente la termen 4.073 
milioane.

Conturi diverse 2.141 mtitoane.
Raportul dintre s'ocul total $i 

acoperire 35.80 îa Sută,

cari se ridică la un total de aproape 
două miliarde. Aceste realizări a <u 
cere mei O centima investiţie di» 
partea Comunei şi ar produce im
portante venituri, nooi, cart ar tace 
posibilă "degrevarea treptată a cetă
ţeanului de taxe şj biruri-

Ce este  cu datoriile mani« 
cipiului ?

Chestia , datoriilor Municipiuiu pu
ne în evidenţă strălucita adimuusu«- 
tie a consiliului meu comunal.

a) Am arătat negru pe alb împărţi
rea datoriilor Municipiului piopnu 
zis (a crac ea prmărie) în datorii l i 
sate de celelalte consilii comunale şt 
In datorii făcute de mine, pentru ma
rile mele realizări. Pentru datoriile 
celorlalţi ara atătat că ele se plătesc 
conform convenţiunilor Incnetala u  
origine şLconform convenţiunilor lu- 
«.fteiate de noi pentru plata lor.

Am arătat şi repetat că datoriile 
făcute de mine se plătesc cu complec
tă regularitate, conform prevederilor 
on getului în curs şi că din aceste Că
derii nu mai trec în bugetul viitoi 
decât CU 23.CKd.O00.

Fac apel ta cavalerismului d-lul 
Dan, ca eă-mi răspundă cinstit daca 
nu este singUtă. datorie care mai trees 
în búgétól viitor, pentru toate ma
rile mele realizări. Repet pen tin  , a 
treia oară această dedarâţiune şi ni
meni nu are cura jól să-mi răspundă. 
Tot üsttel repet că această strălucită 
situaţie financiară am obţinut-o ca 
toate că am redus bugetul cornutei, 
numai la municipiu (a cineea primă
rie), cu 183.ÓÓÓ.0QO lei faţă de buge
tul consiliului comunal precedent; cu 
roate ca am răscumpărat din datorii
le vechi aproape 120.000.000; cu toa
te că statul îmi datorează aproape 
lOu.OOC.OOo lei: penuu apă şi lumina: 
eu toate că fondul comunal, care sub 
vechiul consiliu se ridica la 160 mi
lioane- 1«1 s’a redus la 38.000.000 lei 
şi cn toate că am redus toate taxele, 
toate impozitele şi toate cuinile co
munale înţr'o proporţie importantă.

D atoriile antebelice
b) Tn comunicat ciudat îmi dă o 

«tisiacţie neaşteptată când vorbeşte 
de datoria antebelică In  valoare de

■ Pentttică este ade
vărat câ: ani moştenit această datorie, 
care nu a főst plătită de predecesorii 
«aei timp de zece ani. Ei aveau naiva 
credinţă- că datoriile antebelice vor 
putea să nu : fie plătite ; este adevă
rat că mi s'a cerut să plătesc aceste 
datorii 100 Ia sută aur, in diferitele 
ccnterinţe avute cu creditorii, dar ea 
graţie rezistenţei mele şi graţie eom- 
fcinaţiunli inventate de mine, am reu
şit să răscumpăr aceste datorii cu 
preţuri variind între 7*20 la sută aur, 
după emisiune, a modul acesta, da
toriile pe cari giranţii mei cel puţtu 
imprudenţi, le cifrează la 2.700.000.030 
lei, dacă sunt lăsat, cu aranjamente
le făcute de mine, le reduc la maxi
mum 300 C0ÖfOQ. lei. Am făcut ope
raţia răscumpărării, pentru ca să pot 
reduce enorma datorie; deşi nu eram 
obligat să le lăscumpâr; întrucât' sunt 
obligaţiuni amortizabile pe termen 
lung. '■ ţ

Intr’o ţară inai puţin politicianistă, 
chiar dacă nu aş fi realizat nimic alt
ceva, aşi fi fost lăudat pentru această 
străluciră reparaţie a unor greşeli an
terioare. -----

Eu mul? unse imprudentului comu
nicat, care a-j-us în evidenţă opera* 
ţia mea financiară.

Ce e ste  cu exproprierile  
şi cu procesele municipiu  

lui ?
e) Exproprierile la Municipiu (* 

c<ncea primărie), despăgubirile ce
rute de cetăţeni pentru ilegalităţi şi 
erai e posibil să mai fie cerute in vii
toi, sunt naivităţi făcate de oameni 
iară răspundere, la cari nu găsesc de 
demnitatea mea ca să răspund-

Tot astfel am cerut să mi se dea 
lista proceselor de la Municipiu (a 
cineea primărie) pentru ca să demasr 
«avtnţftnie« cu creşterea numărului 
proceselor, întrucât aproape toate pio 
ce sei e sunt o moştenire pe esra n'atn 
puiat să o primesc sub beneficiu de 
inventar, dela fostele consilii comu
nale.

.. •
Am înregistrai Faci declaraţia- 

nile d-iui primar general Dem. L 
Dobreseu- cu conv'ngerea că ele 
vor facili tu punerea Ia punct a si
tuaţiei de«a Primărie, întrucât ele 
sunt menite să desmitr.a s»u mal 
bine zlş sa pună in altă tuminâ 
i-eja afirmate şi de d. Em. Dan 
şi de a'UtOrtf său d. Át. Berceanu.

In urma acestor noui declara 
('ani, se împtiuo acum, mai mult 
ca Oricând o clarificate DEFINI
TIVA a situaţiei dela municipiu. 
îndHereirt de „angajamentele rec»- 
P»oce” de cáré pomeneşte d. pet»
L D°bresct'. îa deeiera-
tiudiJni sálé.

r s;  P ol. G. T uîovsan

C O N T R A
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Tresari speciale 
pestre regmnse vinicole

Faţă cu reclamaţ unile prim te  din 
regiunile vinicole, prin care podgo
renii arătau că stau cu vinurile cepo- 
ziiate pe rampele c. f. r. d n  lipsă de 
vagoane pentru transportul cantită- 
ţlo r  acumulate aci, minisierui agri
culturii a intervenit la c. f. r. in ve
derea remedierii acestui neajuns, Gra- 
ţ e acestei intervenţiuni, s’a dispus ca 
un inspector al min sterului de agr.- 
cu tură şi unul al c, f. r-ului aă lu
creze la organizarea transporturilor 
de vinuri pentru descongestionarea 
staţiunilor In care se află vinuri de- 
poztate.

In chipul acesta se vor satisface 
toate dezideratele negustorilor şi pro
ducătorilor de vinuri din ţară.

Conferinţa economică 
franco-italiană

PARIS 6 (Rador). — Eri după a- 
miază şi-a Încheiat lucrările prima 
conferinţă economici franco-italia- 
ni. Conferinţa s’a pronunţat in favoa 
rea unor negocieri, tinzând la resa- 
bilirea curentului tradiţional de 
schimburi comerciale între cele două 
ţări pe baza unor principii vamale 
care, timp de ani îndelungaţi,- au În
găduit o mare stabilitate şi siguranţă 
in afaceri. ' ' _

PretuT ţiţeiului
şi cerealelor la Ploeşti

inaugurarea incaiuiui
scoală de fete Wo. 2o din lap.tâll

Eri la ora Î l  a. m. a avut Ioc,' D-na Elena Marineu, directoarea 
inaugurarea localului şcoalei de ie .. ' şcoaici, evidenţiază câ politica oricâ
te No. 25 d in  Capitală, d in  str. j rei tărl se razmiâ oe şcdală şi biaeii- 
Bârbătescu (carcierul Rahova) in! iă- Spt.ne că d- ministru dr. Angeles* 
prezenţa d Iul proí. dr. C. Angeles- j cu, este printre puţinii oameni cari
eu ministrul instrucţlunel, dr. Cos 
linescu, M. Berceanu, Anastasescu, 
membrii corpului didactic şl mem
brii comitetului şcolar.

Serbarea a inceput piintr’un servi
ciu religios oficiat de preoţii Nicolae 
Lonslantinescu şi Sandu' PredesCu do 
‘a biserica Bărbătescu Vechi’u.

Exact' la slârşitul serviciului divin 
zoseşle-d. dr- Angelescu, ministrul in- 
«trucţlei. care este primit de preotul 
N Constantinescu-

Părintele face istoricul şcolii ce se 
inaugurează azi, cu concursul cl-lor 
Berceanu, arhitect Şerbănesca şi fo
sta directoare Lucreţia l’opovici- Ter
mină, cerând, pentru cartier şi o bi
serică mare, — cea de acum fiind r.e- 
Incäpätoare.

au avut drept urne postulat în viaţa 
politică, şcoala. Aduce în numele cor
pului didaciic ai elevilor şi părinţilor 
lor, omagii d-nei Popovici — fosta di
rectoare a şcolii—şi mulţumeşte d-Iui 
Berceanu, care cu o superioară Înţele
gere a susţinut să se construiască In 
etajul şcotii, locuinţe pentru daäcäii. 
Deasemenea d-Ior Costinescu şl c e i 
lalţi care au contribuit ridicării ace* 
stei şcoli

Vorbeşte de munca depusă pentru 
înzestrarea şcolii cu  cele necesara şi 
spune câ azi ,se hrănesc zilnic, lu 
cantina şcolii, substanţial, 110 eleva 
sărace. Deasemenea şcoala a creiat a* 
teliere profesionale pentru cursul com 
phmentar şi are o grădiniţă cu 90 Ü« 
copii.

Cuvântarea d-lui ministru al instrucţiunii

t 1 ţ 3
re turile  ptÓín- 

lui pro vagon de 10,000 kgr. «a 
fost astăzi în oraşul nostru urm ă
toarele:

Buştenari uşor Iei 6500.
B uştenari mediu lei 6300.
Buştenari parafinos lei 6000.
B uştenari greu Iei 5000.
Băicoi uşor lei 6500.
Moreni dacian nşor lei 5200.
Moroni dacian greu lei 4300,
Moreni parafinos Iei 5000.
Gnra Ocnita dacian nşor lei 5000,
G ura OcQiţei parafinos Iei 5000.
Ochiuri lei 5000.
Ţintea lei 4000.
CEÍEEALE: In  obornl de cereai» 

din oraşul nostru s*au încheiat în 
careul zilei de azi, urm ătoarele 
tranzacţii: • -

Grâu cu lei 186—270 h!,; porumb 
vechiu cu lei 150—160 hl«; porumb 
nou cu lei 95—120- bl-; orz cu lei 
85—90 hl.; dughie cu Iei 0-85—J.pO 
kgr.

D- dr. Angelescu începe prin a ară
ta că în- anii trecuţi ai guvernării li
berale» s’a început o mare campanie 
de construcţii şcoiare- S'a’a ndicat 

_ peste 5OOO localuri din cele vre-o 70t)o 
J începute- Campania începută atunci 
va trebui însă'continuată.

îlu suntem decât la începutul 
ei. Dintrio statistică a Sou. N aţin 
tiílöp ám văzut că din 53 stat», tn*- 
cute1 acolo, noj eram  a. %2 ta râ  a 
culta rti', după noi ne mai fiind de 
cât Turcia.

Or, dela 1931 încoace şi T urcia  
ne-a luat înainte, înfiin ţând 20.000 
posturi de învăţători. N’aş avea 
decât să iau statistica elevilor 
btini de şcoală din Bucureşti, ca 
să vedem că m ai m ult de 1/3 din 
aceştia nu merg la şcoală din lip
să de localuri şi învăţători.

Vedeţi îm prejurul nostru, ten ta
tive de dezmembrare a  provinciilor 
ce V an  unit, dela trupu l tării- Să 
ni se ia  adică, eeiace cu je r tfa  sa
telor de mii de morţi, am făcut.

Hotarele acestei ţâ r i  insă un  se 
pot menţine neştirbite nnmai cu 
tonuri şi m itraliere. Avem nevoe 
de sofletnl cultivat a l poporului.

Fac nn apel călduros, pentru  în. 
ccputul campaniei din ana l viitor 
căci doresc s i  continuăm eu mal 
maFe intensitate şi însufleţire, ceia 
ee am început acum 5—6 anL

Dela Soc. „Cărăuşia publică“

M O N S T R U  M A R I L O R
e ultimul volum (29) apărut în colecţia „AVENTURILE 

SUBMARINULUI. l OX*
68 pagini, coperta colorată. Lei 5

O delegaţie a asoc. „Cărăuşia pu
blică” compusă din d-nii Iancso-Bra- 
şov, Voina Braşov, I. Argintaru Mo- 
ineşti, Sneiberg-Tg. Neamţ, Dimtiriu 
Tg. Ocna, Coman Sibiu, av. Galeria, 
Al. Bădiţă şi L. Peietz, a’au prezen
tat Luni la ministerul comunicaţiilor, 
la d. M. Nicolau directorul transpor
torilor rutiere, căruia i-au expus do
leanţele profesioniştilor automobi* 
ţi şti din ţară, cerând: revizuirea con
tractelor de cărăuşie şi scăderea re- 
dovenţelor in raport ca sîtaaţia eco
nomică, îngrijirea dramurilor, modi- 
ficarea legii cărăuşiei, cum şi' alte 
chestiuni in legătură cu nevoile bres
lei.

D. director Nicolau a ascultat şi 
şi-a arătat toată solicitudinea pentru 
•loleanţele exprimate. ‘ - ■ - •

Audienţa la d. m inistru  
Pranasovici

Aceiaşi delegaţie a lost primită erl 
rfumneaitâ de d. Franasovict ministnil 
comunicaţiilor.

D. L. Perete a expus d-lui mini» 
tra Pranasovici situaţia grea In car*« 
se află aatomobiliştii profesionişti ce 
rând urgenta soluţionare a revizuiri*

— Alte pSliiîi, site blănării...
— Tő ştiam reacţionarŞtii... Ca 

să sărbătorim sacceeul partide!o» de
î  dreapta, iu Spâni al*

contractelor de cărăuşie, scăderea ra 
devenţelor, refacerea drumurilor etc.

D. ministru Franasovtci răspunzând 
delegaţiei, a declarat e i va 6atîsf»ee 
doleanţele expiUnate In limitele po- 
wbilitătilor.

Iu ce priveşte refacerea drumuri
lor d. ministru a anunţat o campa
nie de lucrări de şosele în cursul a- 
oului viitor, executate de unităţile 
militare de pioneri.

întrunirea avocaţilcr
statUiUi

* . .  — :------------------ , '
In ziua de 5 Decembrie orele 6 

p. :n„ în sala bibliotecei Baroului 
de Ilfov, a avat Ioc adunarea ge 
ntrală extraordinară a avocaţilor 
statului , şi' instituţiumlor publice 
din Bucureşti. A Juat< parte un 
foarte mare număr de avocaţi ai 
Statului.

A prezidat-d. .Iorgu Í Petrovici 
»reşedinţele asociaţiei şi după mai 
multe' discutiuni la cari au luat 
parte avocaţi dia diferite institu- 
tiuni aje statului, s’a hotărât urmă 
toareie:

Să se Intervină pe lângă d. mi
nistru al justiţiei în scopul de a se 
rectifica încadrările can s’au fă
cut cu călcarea dispoziţiunilor for 
male ale legii; cei nedreptăţiţi prin 
încadrare, să iacă acţiune în con
tencios.

Adunarea generală extraordina- 
iă Se consideră în continuare pen- 
♦ru bâmbâtă 9 Decembrie orele 5 
D m., în sala bibliotecei baroului, 
pentru când, toti avocaţii statului 
•simt rugaţi să îa parte

Să lăsăm la  o parte politica mes 
chină şi să dăm stabilitatea eova* 
uită corpului didactic şi toţi cel 
oare simţim româneşte să ne 
m âna pentru ridicarea şcolii.

Fac din nou, apel la  oamenii d* 
inim ă cari sunt Costinescu. B ert ea 
uo ş i Anastasescu. ea in primă* 
vara  viitoare să înceapă campanie 
de eoostroetti in  Capitală pen* 
t r a  ca  să--nu se m al afle uni 
sigur copil fă ră  ştiin ţă de car*! 
te. Căci este o ruşine ea B u-' 
cureşti, C apitala ţă rii să álbe o 
treim e din copii şi adulţi, an a li a* 
oen. • \\

Să dăm apoi avânt lnvăţămsn*. 
tului complimentar eare a  dat şl- 
va trebui să dea roade In această 
ta ră  şi să-mi dea voe părintele 
Constantinescu, să-i ofer din par*: 
tea  mea personal — care am  fost 
c ita t p rin tre  ctitorii bisericii d ia  
cartier cu sum a de lei KUtiM şi să 
dea Dumnezeu să fie in tr  au  eeaa 
bun. pentrnea in curând să inau
guram  şi localul lui Dumnezeu, 
după cum am inaugurat şl locaşul 
culturii naţionale.

D upă term inarea cuvântăm  
d-lui dr. Angelescu d. arhitect 
Pândele Şerbănescu, preşedinteia 
com itetului şcolar donează suma 
de 5000 lei pentru noua biserica. 
Au mai vorbit d-nii Anastasescu, 
p rim arul sect. Ill A lbastru care 
declară că sectorul a re  azi 26 
şcoli, spunând că se va face ua 
îm prum ut şcolar, d. Begu, dir. 
scuaiei Lucreţia Popovici fostă 
directoare, Hie P. Calciu, în nu
mele cartierului care aduce mul
ţum iri d-Iui ministru.

D. Dr. COSTINESCU Spune: 
Vă promit în  numele Capitalei că 
Io 3 ani să term in toate clădirile 
necesare culturii. CapUaia să stea 
astfel în  fruntea tu tu ro r oraşelor. 
Cultura tine viu, focul sacru, al 
naţiei. Si\ facem efortul de a  tre
ce înaintea tu turor.

D. M. BERCEANU elogiază ac* 
tiv itatea d-lui dr. Angelescu 41 
devotamentul d-lui Costinescu-« 
nule m inistru  cele două batal ioa- 
Preotii şi învăţătorii, sunt dom
ne de asalt care vor desăvârşi to
péra dv.

D- m inistru  ANGELESCU mul
ţum ind tu tu ro r i-a îndemnat -ia  
lucru**.

Serbarea a  lua t sfârşit la oră 
1.30 după care s’a servit asistentei 
o gustare. ■

Expoztia Orientului 
- german :

BF.RLIN, 6 (Tel. part.). — S 'a  
deschis cu fa st m arc ExDOztfia (J‘ 
rtentului german, menita a urata le- 
gălara strânsă ce există intre Ger
manul $t regiunile fostului imperiu 
german, cari, după tratatele exist«m 
te  au rost cedate Poloniei ş i Ce* 
hosloxacteL

M hdstfal d e  in tern e Frick tn  d is 
cursul său a subliniat sa sz isa  le 
gătură neclintită d in tre Ger m ânut 
ş i te n to n ile  sale, despărţite  dela  
trunchiul impei\iealui g e rm a n ..

Ş L l 't î f »

Mica puMIsLlata
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APARTAMENT nou da închiriat trei
cameri mari boll bae etc. faianţa cri
stale, eventual garaj- Strada Paris 50 
A. Parcul Bonaparte. 34367

(Lel m aâ  { ru m o s  c a d o u  
p e n fira  copii»

est©  ro m a ra c l i
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MICA PUBLICITATE
Âenneiarile se primesc ia Administraţia ziarului
Str. Sărindar 4 dala 8-12,15-20
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CÂRTI 8Í Biblioteci mari plăteşte 
bine pentru literatură, juridice ştiin
ţă. matematici, istorice. .Juliu“ Casa 
Anticarilor 1. Scriţi, telefonat! 371/0Í.

1-34476

CENTRU cameră mobilată, bae pen
siunea S ft Apostoli 67, partere fată-

34869
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată liauşti- 
lă. în plin centra, str- Sfinţilor 15 A

CANAR, csnarite de Hart vând 100— 
400 lei ucata» la comandă trimet a- 
casă pentru probă; vând clocitoare 
ocazie, strada Nigger 16, Bucureştii 
Noi.
DE VÂNZARE Ford turism camione
tă în perfectă stare cauciucuri noui 
Besner, str. Logofătu Nestor nr. 10.

141
CARŢI-Biblioleri, juridice, artă, isto
rie, literatură» Bisericeşti vecbi-Teo- 
logie plătesc bine numai „iuliu". Ca
sa Anticarilor 1- Scrieţi, telef 371-04-
CUMPĂR ocazional maşină de scris 
bună stare. Oferte ziar „Jacq ies”.

1-34485

ÎNCHIRIEZ cameră mobilată intrare 
separată. Str. Eroului 13 (Cişmigi’J).

1-34426
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată electri
că, teracotă, acces bas. Transilvaniei 
No. 18. 1-33193
ÎNCHIRIEZ cameră frumos mobilată 
confort modern eventual pensiune 
Saita 4 Et. III stânga (B-du! Domni
tei). ___________  1-34388
PERECHE caută cameră elegant mo
bilată, acces bae. pensiune complec
tă. Adresaţi zia sub: ..Aproape Liceul 
Lazăr". 1-34430

a n t ic h it ă ţ i, obiecte artă, 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

CeWu aedefr
- i£ c u 'Ü w t7 ÍÍu e

j j - * * * culta, lost lunctioua- 
H-ft birou, lipsită complectamente 
le mijloace, caută orice serviciu 
I domn bine situat. A se adresa 
I ziar sub: fostă funcţionară’ •

^l'ANARA, cultă, astăzi iâ râ  mei 
Iun sprdin, caută post menajeră 
( a familie onorabilă sau persoa- 

iă singură bine situată. A se a 
resa la ziar sub ».TANARA”. ' 

«X»— —
CONTABIL autorizat, bun bilanţier 
fiscal. Aranjează registre, orice între
prindere. Aleea» Transilvaniei 40.

2-34500

BAEŢI la coloniale caut urgent Con 
umul Isbânda calea Văcăreşti 229.

143

Ib u ik  maşter 6 cilindri de vânzare 
tip 1927 preţ 60.000- Romană 132.

134

BUCATAKSASA la toate are ajutor- 
Argentina 41. Parcul Bonaparte.

144
BUCĂTĂREASĂ perfectă fără bărbgit
eaiă bună angajez, Or Lister 66.

BUCĂTĂREASĂ perfectă fără bărbat 
angajez imediat Lăzureanu 72, colt 
Antim. 148
BUCATAREASA bună fără bărbat, 
acte recomandaţii caut. Llcurg 4.

149
BRODEZE perfecte cu maşină fin i
re caută ureent Rosette. Călăraşi 33.

MENAJERA transllvâneancă curios- 
Când la perfecţie bucătăria şi tot ce 
priveşte gospodăria doresc post la per 
soană singură bine situată. Adresaţi 
ziar „Ads A“*
DOMNIŞOARA cunoscând dactilogra
fa , franceza, germana, engleza, polo
na şi diferite lucrări de birou, caut 
post funcţionară. Adresaţi ziar ,.0- 
rion". 31806
DESENATOR technic, de mobile, 
achite, proectiunl, etc. Adresaţi: Dri- 
Btorului 89- 1-34380
IJUT'OR-contabil, dactilograf ruti- 
lat lucrări birou caut post. Z iar 3000 
». 1-J4359

DOI STUDENŢI caută orice serviciu 
în schimbul oricărei rcfrlbutluni C-ao 
locuinţă, pensiune). Scrtti Coman, 
Polonă 63. 1-34302
CAUT post ca avicultor, Bucureştii' 
pjoi, str. Aristide Basilescu No* 65.

m
FECiOR sufragiu om de Încredere 
.vorbesc farceza germana garanţie ma 
terîală, Valelnin. Vasile Boerescu 9-
!• 34039

TANARA prezentabilă caută servicia 
garderobiera. Garantie morală foarte 
bună. La ziar ..Garderoba’'. 1-34381

FATA de douăzeci de ani caut ser- 
viei la fini Re ungară Calomfirescu 9 
Katy. 34186
DACTILOGRAFA perfectă cunoscând 
lucrări de birou caută post eventual 
Passieră. Adresaţi Văcăreşti 81.

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

1-34464

COVOARE persane modele spleudide 
desfac eftln. Primeşte reparaţie, spâ 
lat. Terzian. str. Iancu Căpitanul 6 
(Foişor). 139
DORMITOR studio holl sufragerie 
modernă cubistă, vând ocazie colosa
lă. Văcăreşti 126 140
CHILIPIR vând automobil Chevrolet 
închis 18.000 lei. Teodorescu, Mace
donia 23. 136
DORMITOR elegant modern, costat 
84.000 iei, vând 18.000. Floreasca.
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J fa tA ilie /U
T-t É J£eu a ip ă n tu f >

1—2 CAMERE» bas, se închiriază str. 
Ştirbei Vodă 198. 3-34482

LEluNE uscate 680 Mia Cer Fug 
tăiete transportate, vinde Vaselor 29
(prin Moşilor) Telefon 236-19.

6-84467
MOBILE moderne» dormitoare, sufra
gerii» birouri, modele splendide, cea 
mai avantajoasă sursă Kamiéi, Ro
mulus 58. înlesniri. Expediem pro
vincie.

ÎNCHIRIEZ cameră mobilată intrare 
separată- Sfinţilor 23._______1-34195
CAUT cameră şi hol sau sufragerie 
mobilate, acces bucătărie, bae, oferte 
detailate cu preţui la ziar pentru 
„Contabil“. 1-34505

ia MICA PUBLICITATE 
a z sro'si nostra

PROVINCIAL- găseşie cameră mobi
lată cu bae personală Intrare sepa
rată. Cameră mică mansardată gă
seşte D-nă. D-şoară seml-mobilată 
600. 15 bis G-ral Eremia Grigorescu. 
Parter, sunaţi. 1-34431
BULEVARDUL Elisabeta 38 A închi
riez garsonieră. 2 camere bae apă 
caldă, calorifer şi cameră mică.
ELEGANT mobilată, calorifer, bae, 
închiriez persoanelor distinse- Co- 
bâlcescu 4l etaj II corpul din dreapta

1-34415
DE ÎNCHIRIAT trei camere, antreu, 
bucătărie, cămară, bae, pivniţă, elec 
Irică, apă, teracotă, preţ convenabil. 
Silvestru No. 17. 1-34428

TABLOURI
■ splendide, pictori cunoscuţi cu re-1 
[pu ta i^  vftn-4 cu pr«*wl m * 
b r e «  d e  red u s«  mai convetta- 
,.>11 „a on unde, colecţia msure, j
.urs» cea u a l eftln A» V iritat

S spre convins«»'«
Vizibil rilnic ouinai intre 2 - ,  

«Jurainica, «amatori toata siuat 
S  tr . Y urtu re ia  s  (urin Labirint,' 
x  Tramvai 16 (staţia iobacu)

VÂND cca 10-000 mărci româneşti in 
bună stare. Adresati-vă la ziar, indi
când preţul oferit, sub ,>M.

2-3487S

ÎNCHIRIEZ plin centru, cameră 
goală, intrare separată, acces 
baie. calorifer, confort, preţ con 
venabil. Bd- Elisabeta, Piaţa Co 
gălnicenu 8 (Turingeî)» Aura a-#  
partamentul No. 4. 1-344091

BiCHIRlEZ cameră mobilată, fru
moasă, teracotă, baie, centru, foarte 
convenabil. Splaiul Unirii 75.

1-34503

ÎNCHIRIEZ parter 1 cameră antreu 
bucătărie, pimniţă, electrică, teracotă 
încă 2 camere, una mică separat. Ra 
hovei 80. 1-34425
BATIŞTe i 15. cameră bine mobilată 
separată, citiră, domn serios. Adre
saţi clădirea stânga Popovich

1-34409

csOMSOANELE 
Menthomol , Eg 

jer’’, opiesc Imediat tuşea, 
răguşeala, dizolvă flegma. 
Cutia lei 15.

LINGERIE fină brodată', aşternuturi
____ ___ „ Inat, masă, toledO, turc, plin, execuţie

.INGINER caut cameră separată par- jprimă materialul clienţilor, conve
ner Ministerul Industriei- &tar ,,Mo- 
bilată“,____________________ 1-34504
500 LEI cameră mobilată, mică, mo
destă. absolut separat- Vasile Lascar 
146 etaj 11 stânga-__________ 1-34512
IAU IN GAZDA 0 elevă» familia ono
rabilă» on «an iăză pensiune. Strada 
Ştiuţilor 13 A.___________________

VÂND ceas-brâtară briliante, blană 
dame nurcă Popa Tatu 35 Dentist.

2-34492

Ş O M E R I

VEREN OCAZIE 20.000 m2 la 10 j 
minute de tramvaiul 8 fa comu 
,a Dudeşti vând cu 30 lei m2-

DE ÎNCHIRIAT cameră elegant mo
bilată. intrare separată» acces bae, 
eventual provincial sau două peţsoa- 
ne. Biserica Enei 14. etaj 11 dreapta-

DOAMNELOR, ^TERMOFORUL 
,BEX” încălzeşte (constant) căru
ciorul! copilului: Încălzitul costă, 50 
bani pe oră. ,.BEX’* MIGNON pen- 
tru  încălzitul manşoanelor. ,,TER- 
MOFORUL BEX” este medicul ca
sei contra tuturor răcelilor.

NCHUtlEZ cabinet medical. însta- 
aţie complectă. 3 camere, informaţii, 
telefon 4.03.35» 1-34331

AUR, Inele, Cercei, Bijuterii cumpăr 
preturi mari- Ceasornicăria, Belvede
re No. 8. 1-34501

RADIERA mobilată intrare separată 
electrică, vând maşină cusut. Lumi- 
nei 17- 1-34490

CĂRŢI DIFERITE, franceze, române, 
germane, Istorice, artă, juridice şi Bl jNo, 16 
biioteci Întregi plăteşte bine numai 
„ludu“ Casa Anticarilor L Scrieţi— 
Telefonaţi 371/04. 1-34509

CAUT urgent colegă cameră funcţio
nară, studentă 600 lunar. Parfumului

2-34483
CAMERA mobilată contort prefer ci
vili sau domnişoare serioase. D-tor 
Leonte 32. Cotroceni. 1-34487

la MICA PUBLICITATE 
. . a  ziarului so s ir i '

CAUT fată singură harnică, inteli
gentă, acte servit. Luterană 19.

1-84404

CĂRŢI literatură, artă, Juridice» bi
sericeşti plăteşte bine H. Fach» Casa 
Anticarilor 8. Telefonaţi 3/35'76.

1-34498
OCAZIE RARA* 3 costume haine a* 
proape noui. palton, ghete. Vizibil zii 
piu 2—5- Constau Unache Caracas 61 
etaj stânga-,_______________ 2-34422
ATENŢIUNE. Mare chilipir Dorohoi. 
130.000 imboil 5 încăperi mari. gră
dină. 10.000 m- p. Mitroi» Dudeşti 65 
Bucureşti.__________________1-34466

CAUT ajutoare la veste bărbăteşti. 
Calea Ha hovei No. 13S. 134428

CARTOFI mari aleşi săpunari, tran
sportaţi domiciliu, cântar garanatt, 
lei 1,60 kgr, Bd. Ferdinand 124.

1-34463
ATENŢIUNE. Pianine, Piano Bech- 
şteiu, Stenvay orga Eotichevlci pie
se rare- SfâDtul Ştefan 22- 130

ÎNCHIRIEZ două camere mobilate 
convenabil. Popa Tatu 3 etaj 11.

1-34444
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. 500 garaj. 
Silvestru 30. 8-34443

nabil, remailat, încăp’utat ciorapi. Au 
rel Vlaicu 21. Telefon 200/17-

1-34510
U l V b t i a b

I le u  c u v â n tu l

Î M P R U M U T U R I
I Seta c u u n n t u i

10000 lei caut urgent, garanţii solide. 
Adresaţi ziar „G. N.“. 1-34269
L E C i lu N i  ş i M E D IT A Ţ II 

I le u  c u v â n tu l
TIMPUL ESTE BANI! Nu-1 pieidoji 
zadarnic! ASIGUBAŢI-VA EXiSTBN 
ŢA I Numai In patru săptămâni ab
solut ORICE PERSOANA» indiferent 
vârsta sau cultura, poate învăţa „Sta- 
ncdactyiugrafia", corespondenta tso- 
merciaiă şi lucrările de biurou, obţi
nând certificat de absolvire* ..Şcoala 
Centrală”, strada Academiei 28- în
scrierile zilnic. Cereţi astăzi prospec
tul gratuit.
DOMNIŞOARA predă conştiincios; 
germana, franceza, polona, engleza, 
foarte convenabil. Adresaţi ziar 
„Arcadia” 28305

DOUA camere antreu goale sau mo
bilate, parter înalt electircă sobă te
racotă închiriez 1600 lunar. Făgăraş 
7 (Ştirbei Vodă). _______ 1-34489

DOAMNA simptică predă franceza 
35 lei ora centru. Ziar sub „Simpa-

0 rcv.stă utilă
De 6 ani apare în C apitală „Re

vista pentru m oralizarea deţinuţi
lor“. Această publicatiuno, înfiin
ţa tă  şi condusă de d. Simion Nicu« 
lescu, subdirector general a l peni
tenciarelor şi institu telor de pro 
ventie, apare în fiecare lună şi are  
scopul de a  pune la  îndem âna ce
lor închişi în  toate penitenciarele 
tă r ii  o lectură folositoare şi scrisă 
pe înţelesul lor. Editând revista 
pentru  m oralizarea deţinuţilor di 
rectorul ei d. Simion Niculesc” 
săvârşeşte o fap tă  lăudabilă. Ţ i
nem să adăugăm  că revista se lu
crează şi se tipăreşte în  atelierele 
penitenciarului Văcăreşti, de că- 
tro  deţinuţi.

Spicuim d ia tr’un num ăr sosit la  
redacţie urm ătoarele sem nături, 
ale celor cari colaborează cu vei- 
suri, bucăţi de proză şi Învăţături 
m orale: Simion Niculescu, R. Mis- 
lea, (3. Banu, M. Sadoveanu, N. N. 
Beldioeanu, G. D. M ugur, Ap. Cu- 
lea, Niculescu Varone, G. Goran, 
Vasile M ilitară, Gh. Brăescu, p re
oţii: G. I. Gibescu, Palanca, 1. 
TrLfa, V. Anastasiu, Dr. M. C. Io- 
nesou. etc., etc.

Dela „Legiunea Români“
Aseară a avut loc la sediul „Legiu

nei Române” din str. Cometa No. 
50, o mare adunare a 1 osiilor luptă
tori, prezidată de d, general Dimi
tri e Rălulescn.

O. Col. IO AN BALANESCU, cerc 
insistent a se tace intervcntmnile cu 
venite pentru împroprietărirea foş
tilor luptători, membri ai „Legiunei 
Romín»”.

D. g-ral DIM ITRIE RADULES- 
CU, face o amplă descriere a situa
ţiei foştilor luptători.

D. general de divizie ALEXAN
DRU MUNTEANU, In câteva cu
vinte descrie meritele foştilor lup
tători cărora 11 se cuvine recompen
sa naţională „împroprietărirea”.

D. MIHAIL BREZQIANU, se 
cretarul general al „Legiunei”, cere 
insistent ca toţi străinii să fie scoşi 
din posturile pe cari le ocupă azi şl 
să fie înlocuiţi cu elementul românesc 
toşti luptători.

Au mai luat cuvântul d-nfl colonel 
Dimitrie Gr. Cristidc, maior invalid 
Dimitric Vasilescu, comandor A. Ne- 
gulescu, Dimitrie Papadopol, avocat 
Mihail Cristescu, Ion Georgescu, Gh. 
Săvulescu ş. a. G

Epidemie de scariatină 
in Mehedinţi

STREHA1A. —  In întregul judeţ 
bantué ep idem ia  d e  scarla tină. in  
spitalul local sunt 26 de  cazuri.

D. dr. U. A m ţescu, medicul şef 
ai spitalului, a luat întinse măsuri 
pentru combaterea epidemiei de  
scurlaană. ,

0 nostimă păţanie a nnni 
pmui’ mu juu. haiţi

BĂLŢI, 4. — Pretorul Orest Cro- 
veţchi, ritmatul postului din plasa 
Paşcani, ne rîind mulţumit de 
său, a crezul că va putea prof-ta de 
schimbările în administraţia judeţeană 
şi fără ştirea pie.ectului de judeţ d. 
Hm. Catteli, a plecat la Bucureşti, 
unde în urma unor intervenţii a ob
ţinut transferarea în postul plase, 
din Slobozia-Bălţi, care se află la o 
mică depărtare de oraşul nostru, in 
locui d-lui pretor Ursu, care urma să 
preia conducerea preturel din Răş- 
canL

Biind sesizat despre cele de mai 
sus, d. prefect Catteli, care o socotit 
isprava pretorului ca un act de in- 
d-sc plină, a intervenit telegraf c la 
Bucureşti, cerând revocarea ordinului 
de transferarea pretorului Croveţchi 
la Bălţi.

Min stenii de interne însă, în locul 
pretorului Croveţchi a num t la Răş- 
cani pe d. I. Oodreanu, iar pe d, 
Croveţchi l-a chemat... la dispoziiţa 
ministerului.

Reţinerile din salariu 
la C.F.R. cu ocazia 

sărbătorilor

Capitala
9

A gresiune  | Până la sosirea, pompierilor focul t
A lexandru Constantinescu, de 44 j ‘ost stins de locatari, 

ani, din calea Rahovei 275, pe când 
se a fla  îu tr ’o cârcium ă din strada 
Măgurele, a  fost răn it cu două lo
v itu ri de ciomag aplicate în  cap.
R ănitul a  fost pansat la Salvare, 

în c e rc a re  de  sin u c id ere  
T ânăra Măndica Dunutrescu, de 

18 ani, din strada M arin Craiovea- 
uu 29, fiind în neagră mizerie, a 
încercat să se sinucidă luând o 
can tita te  de sare de măeriş. In  
sta re  g ravă a  fost dusă ia spitalul 
Brâncoveueso,

Incend iu l d in  s tra d a
F e rm e i

Eri dimineaţă s'a declarat un inccn 
dlu la proprietatea Iui Petre Buset, 
din ntrada Fermei 4- Din cauza ’anui 
-os detect s’a aprins o bucătărie car« 
a ars In întregime.

Un g a rd ia n  agresiv
Gardianul Stan Glieorghe cu a r  

rra No. 888, din postul străzei Lip
scani, colţ cu Smârdan fiind îb 
stare de ebrietate, s’a legat asea"

( ra pe la ora 8 de un funcţionar 
comercial. i

Intervenind mai mulţi trecători 
gardianul a scos revolverul cu ca 
re a ameninţat mulţimea. Tocmai 
în ace! timp trecea De acolo comi
sarul ajutor lomescu, dela servi
ciul de informaţii.

Văzând pe gardian cu revolve 
nil întins comisarul i-a răsucit 
braţul imobilizându-l de a mai fa
ce vreo mişcare.

Gardianul a fost apoi condus ia 
oreieciura de poliţie unde a fost 
reţinut pentru cercetări.

Gaia cerceiaşu  din r t z M
In sala de festivităţi a liceului La

zăr a avut Dumnicâ adunarea ge
nerală a Asociaţiei de sub preşiden- 
ţia d-lui colonel adjutant Gr. Bérűi
déi.

După ce s’a făcut apelul morţilor 
de război, s’a citit darea de seamă 
începând cu toastarea M. S, Rege
lui Carol II înaltul Protector al Aso
ciaţiei şi fost comandant al membit- 
io<- asociaţ el. S’a urat sănătate Voe 
vodului Mihai şl A. S. R, Principe
lui Nicolae preşedintele de onoare al 
asociaţiei.

S’a constituit biroul asociaţiei sub 
prezidenţia d-lui lt. colonel Pana’tes- 
cu ajutorul directorului Cercetăşiel, 
cu d-nii loan Dimitriu Buzeu, dr. Iul. 
Seg. Săvescu, avocat Alexandru Scai 
lat şi Ionescu D. Gh., Se dă descăr
care vechiului comitet asupra gestiu
ne! anului 1933.

Se alege persoanele ce vor forma 
noul comitet, membrii supleanţi, cen
sor! şl censori supleanţi, compus din 
colonel adj. G. Berindci preşedinte,

colonel Sâmboteanu, lt. colonel Pa' 
naitescu, Dumitr-u Buzeu, avocat Vi» 
şolanu, judecător VoicUiescu, avo
cat Creţu, avocat Sisnici, inginer V« 
a‘liu Belmont, căpitan Scarlat Lo
vai, avocat Popescu C. doctor io. 
nescu Const., avocat Marin Gh., !o 
cot. Marinescu, Constantinescu A- 
lex. Virgil Petr eseu, Const. Andre, 
eseu, locot. Stratulativ, locot. Moş 
teoru şi C. Soldan.

Se hotărăşte fixarea unei noi a- 
dunări generale extraordinare pentru 
modificarea statutului şi punerea sa 
în legătură cu legea persoanelor mo 
rale şi juridice. De asemenea menţi
nerea aceleiaşi cotizaţii, ştergere» da
toriilor pe 1929—1930.

Asociaţia în întregul el aderă tn 
Liga Antireviziomstă.

Se hotărăşte ca zl de festivităţi o 
asociaţiei ziua morţii Cercetaşei E« 
caterina Todorolu.

Adunarea sfârşeşte plia °  masă 
camaraderească

Un senzaţional furt la Paşcani
Reprezentantul societăţii „Discern“ jefuit le o im

portantă sumă le bani
PAŞCANI. __ Organele poliţie

neşti din lo c a n te  au prinpt recla- 
maţinne din partea d-lui lonas Hei- 
nic din paşcani, reprezentantul so
cietăţii ,,Discom”, care aduce la cu- 
noştiinţa autorităţilor pojiţien^ti 
că ieri noaptea a fost victinia unui 
furt depe urma căruia * 8’aiu furat 
suma de 100.000 lei numerar şi 20 
mii lei reprezentând timbre poştale, 
Dscale şi culturale ce se aflau in 
prăvălia sa şi au fost furate u i lip
sa sa de acasă.

Comerciantul reclamă că eri pe 
Ea orele 8-9 seara pe când era plecat 
in oraş, Ia ta tă l săp, împreună cu 
soţia sa, necunoscuţi au pătruns, 
cu chei potrivite, în locuinţa sa, de 
unde din prăvălie i-au furat itim-

brele Jn valoare de 20.000 *ei şi din 
tejghea suma de 40oO lei în  banc
note de 500, monete de 100 şi 20 lei 
ce se aflau în tejghea, apoi au pă
truns în locuinţă de unde, dintr’uu 
şifonier, au ridicat 95.0(j0 lei c® ®e 
aflam acolo in bancnote de câte 
jOOO şi 500 lei precum şl u n a  p*. 
reche de cercel cu diam ante.
. .E curios faptul că nu s’a  găsit n1- 
mic răvăşit.

Imediat d. Vasi'e Dănulescu, şeful 
poliţiei locale, ^condat de către co- 
misarul de serviciu Teofan Repc* 
s’am prezentat la faţa locului pen 
tru cercetări. In acest scop d-sa a 
arestat mai multe persoane certate 
cu justiţia, printre care şi servito» 
lea victimei

CHILIPIR vâud maşină de cusut 
„Singer” 2500- Şos. Iancului 25.
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OiiwA Hosen leld str. Băcani No. 4, 
caută bune lucrătoare la mantouri. 
__________________________ 1-34103
FATA tânără caută casă liniştită la 
toate, două persoane- Mita, str. Ing. 
Pi-Hini 12. 84203
FAT A de douăzeci de ani caut ser
viciu la familie ungară. Calomfirescu 
Nil 9 Katy- 84176

ii*.,.- uomu.şuaiâ tânărăj drăguţă 
pentru menajul unui domn. Oferte de 
tailate cu prelenţiuni la ziar pentru 
„Contabil”. 1-34507
CAUT germană cu practică să ştie ro
mâneşte pentru fetită trei ani. Mi- 
băescu« Moşilor 287. 1-34496
FATA lânăia caută casă liniştită la 
toate, două persoane, Mila, bir- log. 
Pisoni 12- 34203

carnet provincie caut servi
ciu pâîTcuIâf. întreprinderi. Serviciu! 
militar satisfăcut, având scriere rrj- 
moasă, servesc biurou. pretenţii mo
deste,» £4123

AUR. Bijuterii, Ceasornice uzate, 
cumpără preturi mari Ceasomuana 
Melvederf 8
LAVOIR oglindă, cartoiileră stejar.
masă. dormeuză, cuier, vinde avocat 
Knăchitfl Văcărescu 14 bis.________
CRAiSnE^ 6 tlas inchs perlectă func 
tie 24-000. Elena 3 (Colentina).
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CAMERA mobilată de închiriat con
fort. Kahovei 5. Pasajul Niresrher. 
scara C, etajul 11. _____34339

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

1-34450

PROPRIETARI

f l  H K A ^ L lH T iT I
î sssta:

ELEGANT mobilată, calorifer, bae. 
telefon, închiriez persoanelor distin
se. Cobâlcescu 41 etaj II corpul din 
d r e a p t a * _______________ 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, bas ultra modern mobilată- 
Lei 2500. Popa Tatu 88. 1-34477

DE ÎNCHIRIAT o cameră modernă. 
Cometa 37- Prefer doamnă^_________
CAMERA mobilată» spaţioasă intrare 
separată modestă închiriez perechei 
900. Făgăraş 7 (Stfrbey Vodă).

1-34394
ÎNCHIRIEZ aproape gara Nord, trei 
camere mari, bucătărie, bae complect 
instalată pimniţă. Strada Cernati 23. 
Bulevardul Basarab. 1-8440Î
CAMERA mobilată contort. Făinari 
19 (Viitor) apartament dreapta uşa 2
CAmER MOBILATĂ închiriez strada 
Victor Emanuel 10, intrare separată, 
teracotă, electrică- A se adresa în 
fundul curţii- 1-33796
DE ÎNCHIRIAT mai multe garsonie
re confort modern strada General Tp|| 
No. 11. 3-34383

tică” 4-34506

LECŢII de patinaj predă rapid şi con
venabil studentul Roştan Vladimir 
din str- Ion Maiorescu No. 61 etaj la 
d-na Swircewsky-

SA N A TO R II 
i {eu c u v â n tu l

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

C o tva p o n d eriţe
as tt cttad * iu fKH

a ,_ „ t* t t l l i  ! Cea mai eftină sumă 
Diogueria ».Sfântul Gheorghe” colţ 
Eărăţiei.____________  4-34494
POŞTA nimic! îmi dai să ’nteleg că... 
m’aştepţi de vacanţă. Tiell,

1-34499

B. R. Ţi-am spus doar Pauza scăde
rii temperaturii. Cum te poţi dar în 
doi? Acelaş — absolut acelaş — dar 
condamnat Ia tăcere. Numărul tău
62333. 1-34502
GARMENCITTA opera m’inquiétat 
suis venu chaque soir a’ato lieu incli- 
qué malheureusement impossible voir 
Aujourd’hui ma soeur téléphona tout 
va bien suis heureux hier étais Gri- 
vizla rendre visite a’ax tiens priames 
pour tói ma pensée te suit courage 
in es pressentiments se réahseront at
tends impatiemment ta rentrée pour 
' ‘ yuiours a toi- Toreador. 1-34508

Reţinerile legale pentru stat. casa 
de pensiuni, respectiv Casa de ajutor, 
ratele din împrumuturi şi cotizaţiile 
către casa funcţionarilor publici, ca
sa de credit a Casei autonome pen
tru ocrotirea şi ajutorarea persona
lului cfr.. cum şi sechestrele, pen
siile alimentare, restituirile de dotă, 
sechestrele pentru plata impozitelor, 
cum şi orice alte reţineri ordonate 
prin hotărâri judecătoreşti, adkă In 
general reţinerile cari interesează al
to autorităţi sau persoane străine şi 
cari sunt aplicate cu forme legale» 
se vor executa în mod obişnuit,

Aceasta întrucât Regia cfr. nu are 
Ireptul legal să amâne astfel de 
plăţi- ..

ifcttiiie&tenfi'j«
In  n o a p te a  de  7 Decemb«’.

A. Albini Calea Victoriei 36 (tel 
»32/63); I. Constantinescu Frunză, 
B-dul Carol 9 (.telefon 227/73): Vic
tor Giumberg Calea Dudeşti 58 (te
lefon 315/36), Al. B. Nicolescu Caiea 
Şerban Vodă 147; I. Lozinea, Caiea 
Călăraşilor 300; A. Belcot Calea Gn 
viţei 176 (tel. 300/74); I, Repano- 
ricl, Calea 13 Septembrie 33, (te
lefon 308/74); I. Alexi şoseaua 
Bulevardul Pache No 137 (Telefon 
253'68); Lelia Nico.aescu. strada 
Maica Domnului l  (teleion 207/51); 
V 
2

Ultimii martori in procesul 
incendierii Reichstagului

BERLIN,  6 (Rador). _  A genda  
W o l f f” comunică:

In şedinţa de  azi a procesului In
cendiatorilor ReichstaguliM, s'a pro 
cedat la audierea ultimilor martori.

Van der Lubbe a întrebat dacă 
sentinţa nu va fi dată curând•

Dimitroff,  sub pretex t eă pune a- 
numUe întrebări, sa,' dedat la pole
mică cu presa şi cu funcţionabil.

Preşedintele tribunalului l-a am e
ninţat că-l expulzează dUi sală ducă 
va  mai avea câtuşi de pufin o. ase
menea attudlne, , _  „ L .

«•
BERLIN 6 (Rador). — In şedhi 

ţa do azi a procesului incendiato
rilor Reichstagului, preşedintele 
tribunalului a declarat terminată 
administrarea probelor.

Vi'toarea şedinţă se va tine îa 13 
Decembrie.

Conferinţa economică 
pan-enropeană

VIE N A  6 (Rador). —  Conferinţa 
economica pan-europeană şi-a înche
iat eri lucrările, după adoptarea re
zoluţiei propusă de d. profesor Ma- 
aoilescu, prin care se hotărăşte crea
rea unui birou permanent, cu sediul 
la Viena, pentru studiul problemelor 
economice europene.

D. Dcudenhove Calergi, preşedin
tele conferinţei, a cetit un manifest 
prin care se atrage atenţia opiniei pu 
blice europene asupra actualului de
zastru economic şi financiar. ,fiare 
nu va putea fi înlăturat decât prin 
crearea unui vast şi unic teritoriu e- 
conomic european, grupând peste 320 
milioane consumatori, şi prin procla
marea unei doctrine a tui Monroe 
pentru economia europeană’%

0<»laUri une?) Rom lor
Uniunea generală a  RomRor din 

România, comunică membrilor săi 
din cartierul Baicului, că s 'a  des
chis a doua grădiniţă de copîi romi 
în  Parcul Moşoiu, str. Pantazi 6.

Uniunea, sub directa supraveghe
re a d-lui G. A. Lăzurică, organl 
zeiază în  prezent un mare şi orlgi. 
nai festival artistic al romilor.

Uniunea roagă pe toţi prietenii 
el romi din Capitală, care au talen t 
ia cântece, jocuri, muzică instru-

Unentală. declamaţii şi artă  drama- 
Gheorghiu str. Duiliu Zamfirescu tică să se înscrie ia sediul Uuiunel. 
Hie loanid str. Sfinţii Apostoli tn  flecare Joi şi Sâmbătă diminea.

52 (Tel, 306/15) ţa , intre rele 9-11,

Situaţia în China
NANKING 6 (Rador). — In ve

derea luptelor apropiate, care se 
vor desfăşura între trupele guver
namentale şi bandele revoluţiona
re, guvernul a luat măsuri să eva
cueze pe străinii cari locuiesc în 
interiorul provinciei Fukien. Eva
cuarea a şi început. Prima grupă 
de străini cari au părăsit provin
cia Fukien este alcătuită din călu
gări catolici şi din metodişti a me. 
ricani, provenind din Ven Ping.

Tancuri Iranceze pentru 
Germania ?

PARIS, 6. (Rador). — In tim
pul congresului dela Vlchy al par
tidului radical, unul dta delegaţi 
a adus la cunoştinţa congresului 
svonul că o mare firmă industrială 
franceză ar fi furnizat tancuri Ger
manul prin Olanda.

D. Daladier a precizat că nici un 
fel de material de războia nu 
poate fl exportat fără autorizaţia 
guvernului; că guvernul nu a dat 
náci o autorizaţie de export de, 
tancuri firmei indicate Şi că gu
vernul nu are cunoştinţă că u» 
asemenea export s’ar fi eiectuat 
fără autorizaţie.

Spania rămâne deocamdată 
republicană

MADRID 6  (Rador}. -  
Ziarele anunţă că cel pu
fin până la nottilc alegeri 
generale, Spania va ră
mânea parlamentară.

Ar f i  dealtfel surprin
zător, scriu ziarele, de a 
vedea Spania parcurgând, 
în decurs de căfiva ani, e- 
tape pe care alte ţări le* 
au parcurs in mai multei, 
zeci de ani.

-*
MAORID, 6 (R ador). -  

R ezu lta te le  defin itive  ţ i  
o fic ia le  a le  a leg erilo r ge
n e ra le  su n t u rm ă to a re ie i 
d re a p ta  ob ţine  207 m an . 
d a te , c e n tru l ob ţine  167, 
d in tre  ca ri 104 su n t lu a te  
de  ra d ic a li;  s tân g a  ob ţine  
9 9  m an d a te , d in tre  c a r i 
58  rev in  socialiştilo r.
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Campania electorală
C andidaţii p a rtid u lu i

tărănist-radical
JUD ARGEŞ: Dumitru Vlădesco.
BISTRIŢA: Victor Pop, St. He- 

lescu, Muhai Buta.
BACAU: Coast, Damian.
BOTOŞANI: loan Apeteanu, Mii

ből Filip, Vasile Lupu, Nicolae Hla- 
de, Petre Păduraru.

BRAILA:: D. G. Vârnav, Cons
tantin Ştefănescu, Cezar Vlâsceanu, 
loan Gb. Răduleseu, Stan M. Rădu- 
îescu, Aurel Cristcscu. SENAT: Col. 
Universal, loan Gh. Răduleseu.

BRAŞOV: Dr. Olteanu» Ioban 
prânz, Nicolae Suraru.

CAMPU-LUNG: G. Beri eseu, Du- 
initiu Gherman.

COJOCNA: Dr. loan Giurgiu.
CET AT FA ALBA: Const. Stere.
CONST AN'J A: Aurel Vulpe, fost 

Prefect.
COVURLUI: Vlad Dimitriu,
CĂLI ACRA: Dr. D. N. Păcurar a. 

SENAT, col. Universal: N, Lagara.
ALBA: Nicolae lua ian.
BAIA; Virgil Tempeanu, Lázár 

Peltz.
BIHOR; Alex. Mateescu»
BUZĂU: Alexandru Scăreanu, Pre 

lor Grigorescu, N. Ialomiţeanu, Gh. 
lonescu, Radu 1 crescu, G. Plenicea
un.

BĂLŢI; G. Le ancă, D. Calistru, 
Tb. Mustaţă, H. Hotiman, St. Plro- 
gan, A. Deciu. SENAT, Col. Univer
sal; A. Mâţă, Ion Pascu. SENAT, 
Cons. Comunale: C. Leancă.

CIUC: Iosif Cohen, Dr. Anton Me
ran, T. Moldovanu.

CERNĂUŢI; Grigore Iunian, Dr. 
Vladimir Zalezieschi, Prof. Dr. Ni
colae D. Costeanu, Daved Copcenco, 
Ion Tudoreanu, loan Jucovshi. SE
NAT Dr, Vladimir Zalezieschi, G. 
Serbeniuc.

CĂLI ACRA: Em. Papaszîsuţ, Co
lin Icerenschi, Iacob Hagi Abdula, 
N. Lagara, fost preşed. Cons. jud. şi 
cam. agric.

DOROHOI: Const. Gh. Stroici. 
Petre I. Boiu, Mihai Costache Cos- 
taş, Ion Dumitru Creţu.

DAMBOVIŢA; Constantin Stra
vel ca.

DUROSTOR: Aurel Al. Negoeseu, 
Zâne Colef, Seri Hafua Mustafa, Va- 
Sile Drăgănescu.

DOLJ; Horia Tălpianu, Dr. Adri
an Poenaru, Nicu Popilian, G. Al. 
Gusside, I. Petralian, G. Socoţeanu, 
G. Verdeşeanu, I. Tănăsoiu, I. Lua- 
gulescu, Mircea Popovici.

FAGRAŞ: Dr. Leon Răduleseu.
FALCIU: L Nachtigal.
GORJ: Grigore Iunian, L t Col. P. 

Petrescu, N. Mischie, N. Manolescu, 
L Piţulescu. SENAT, Col. Universal: 
Preot G. Pope seu. SENAT. Cons. 
Comunale: G. Valentin Bibeseo.

HUNEIDOARA: L t CoL P. Pa- 
trescu.

HOTIN: loan Floreses.
ISMAIL: C. Paras chi ves cu BăM- 

ceanu, Antim Boghea, A. Baghoa, 
Gbeorghe Ceicu.

IALOMIŢA: Prof. Petre V. fia- 
aeş, AL Niţescu, M. Topescu, D. C. 
Popovici, O  Răduleseu, Preot Süni
en Pătraşen.

ILFOV: Grigore Iunian, Ing. C.

Costandacbe, Grigore Conduratu, lo- 
sef S. Cohen, Col. I. Căîinescu, Dr. 
Alex. Radu, G  Valjean, Prof. univ. 
Mircea Florian, Prof. univ. Plautiu» 
Androne&cu, Ion Eunea, Ing. C. Du 
mitrescu, Ştefan Holescu, Ion Popes- 
cu, I. Nachtigal, I. Solomon, Col. S, 
Nicolicescu cavaler Mihai Viteazul, 
Gh. Obrişcâ, C. Oteteleşeanu, Leon 
Răduleseu, Ing. Tudor lonescu. 

LAPUŞNA: Const Stere. 
MEHEDINŢI: Alex. Spmeanu. 
MUREŞ: Dr. losef Vancea, Preot 

Victor Fái caş, Matei Pompei, Alex 
Al. Danciu, Ion Dranea, Simion Mol
dovanu.

MUSCEL: Gr. Iunian, D. VISdes- 
cu, Romulus Onofrei, Gică Ştefănes- 
cu. SENAT: Prof, Ticăloiu, D, Vlă- 
descu.

NEAMŢ: Nie. Lazaride,
ORHEI: AI. Alex. Mâţa. 
ODORHEI; Tudor lonescu, loan 

Borcoman, Fracisc Zippenfenig, Gy- 
orgi Matei.

OLT: Nunucă Protopopescu, Vic
tor Puşcariu, Stancu Păunescu, Vic
tor Popescu. SENAT: Ion Coamă, 
SENAT comunal; Ion Popescu Bu
şeşti,

PRAHOVA: Gică Ştefănescu, 
RĂDĂUŢI: Prof. N. D. Costeanu. 

SENAT: Dr. Zeno Herbai, 
ROMANAŢI: Ion Marian. 
ROMAN: Mircea Ştefănescu, N. 

G. Petrescu, Herşcu Aizic, Vasile 
Trişcău.

R.-SARAT; Mircea Manolescu. 
R.-VALCEA: AL I. Dem. Colteştl, 

Radu Tinctorescu, Valeriu Oancea. 
Marin Niţulescu, Matei Diaconescu.

SATU-MARE: Nunucă Protopo
pescu.

SUCEAVA. Zaharia Rosea.
SOR OCA: Cost Stere, Ion, Co- 

dreanu, G. Lupaşcu, Petre Hriţcn. 
Vladimir Muciuţchi, Trofim fi» ima. 
ţui. SENAT: Ion Codreanu, Petre 
Sfeclă.

SALAJ: G. Porumb, Vasile Bre- 
ban, Gavril Tănaş, T. Curtean, D, 
Ardelean, D. Ticăoan,

SIBIU: Ştefan Holescu, Dr, Glo- 
rogaru.

SOMEŞ: Dr. Aurel Mărgîneanu, 
Preot Augustin Fărcaşu, loan Dan- 
ciu. Petre Mărgîneanu, Gavrilă Stâ
nă.

TARNAVA-MARE: Ion Boreo- 
man, Michael Radier, Iosif Gáspár, 
Damasebin Sârbo,

TARNAVA MICA; Alex. Mari-
aeseu, I. Tatomir, Andrei Klein, 
Cândea DorofteL

TECUCI: Prof, N, a  Popovici- 
Lupa.

TELEORMAN: Const Fur cui es
eu.

TIGHINA: Victor Bocanc ea. 
TUTQVA: Mihail PaleologuL 
TURDA: C. Costandache,
TREI SCAUNE: Nicolae Ionian. 
VASLUI: Nae Crăciunescu. 
VLAŞCA: I. Marian Pariseşti, A- 

lex. Em. Bădescu, Pândele Popescu, 
Chiritl Far mázon, Ion G. Popescu.

STOROJINEŢ: Dr. Vladimir Za- 
Ioziecki, Gheorghe Serbeniuc, Gh*. 
orghe Găină. SENAT: Denis Maier 
Mihal skL

întrunire naţionaHărănistă
l a  G i u r g i u

GIDRGlU 6. — Astăzi a  avut loo 
fa sediul organizaţiei naţicnal-ţără 
Eiste întrunirea sfatului Judeţean 
pentru cotnplectarea listelor de can
didaturL

La Cameră lista a  fost alcătuită 
astfel: D. R, Ioaniţescu, AL Carto. 
Jan. Cristofil lonescu, T. Popescu 
preş. camerii agricole, Q. Pedlă a- 
vocat, preot ştefan Burileanu; iar 
la Senat: C. Anastesescu şl Rădu- 
lescu, avocaţi.

La colegiul cons, comunale: D.
K. Ioaniţescu,

Din proprie Iniţiativă au remin, 
(tat la candidaturi d-nll: dr. Bortei, 
L Constantlnescu, M. Marinescu, A- 
ehlm preşedintele tineretului, prof. 
Teodorescu din Grădiştea, prof. 
Glonţ. Haralamble Bădulescu şi F. 
Pragomlrescu,

D. D, R. Ioaniţescu a făcut apoi 
un expozeu asupra situaţiei politice 
insistând asupra popularităţii parti
dului naţional ţărănesc.

După ce combate mişcările extre
miste epune că partidul naţ. ţără
nesc va lupta singur în actualele a- 
legerl, nefâcând nici un cartel. De 
asemenea arată numeroasele opere 
Înfăptuite în Jud. Vlaşca _  peste 
60o construcţii _  lntr’un singur an.

xncnele cerând guvernului depli
nă libertate În alegeri.

Au mai vorbit d-nil: Cartoj an, Fe
cală. CrlstcAil lonescu, HaralamM, 
Bădulescu, C. Târnăcop, primar, Lu 
pea meseriaş, Marin Popescu. Dăs. 
câliu şl alţlL

Apoi in corpore s’au du« la trî. 
bunalul local unde au depus lista, 
după care a avut loc o masă,

Propagandă luoistă
Ieri, d» Alexandru Tellei, vie® 

preşedinte al culorei de Verde în
soţit de d. Nae Mibăescn şi de aă- 

, teanul Dumitru A. Zanga au yizi- 
' ta t şi au luat contact ou membrii 

organizaţiunilor lupiste din comu
nele Giuieşti, Rudeni, Zurbaua. 
Dragomireşti din Vale şi Chiajna.

Peste tot au avut loc consfătuiri 
şi s’au împărţit manifest®.

Complectate de liste la Dolj
CRAIOVA 5. — Parte din organi

zaţiile politice cari au pus capete de 
liste la alegerile de Cameră, au com
plectat azi aceste liste.

Astfel lista. No. 5, a partidului na
ţional agrar (Goga) s’a complectat 
după cum urmezi:

Iancu Isvoranu, Gh. Pîeşa, Emil 
Sgoanţă, Mih. Cismăreseu, Aurei Şte 
fănescu, Iancu Constantinescu, Gogu 
Stăncescu, Gr. Chifuiescu şi generai 
Iosif Gârleşteanu.

Lista No. 9, ţărănişti radicali (Io
nian) s'a complectat astfel:

Horia Tălpianu, doctor A. Poena
ru, Nicu Popilian, G .Al .Guside, î. 
petrarian, Gh. Socoţeanu, Gh. Verde 
ţanu, I. Tănăsoiu, Dinu Nicolaescu 
®i Marcel Popovici, i

Caniidaiurile averescaoe 
la Constanta

CONSTANŢA, 6. — Comitetul e- 
xecutiv al organi^aţ.eţ averea cane din 
localitate ţinând eri şedinţă a ftx«ţ 
pentru alegerile parlamentare urmă
toarele candidaturi: d-nál prof. dr. D 
Gerota, Traian Constantnescu avo
cat, Al, Demetriad ziarist şi preşe
dinte la Camera de muncă; I. Mihail 
avocat şi 1. Kupferman, funcţionar.

Lista partidului averescaa este a 
zecea.

Lista guvernului la Arad
La Cameră;
Dr. M ihail M ircuş, şefu l organiza- 

(iei; dr. D um itru M anolescu, prof. 
universitar; dr. Gheorghe Henţia, a- 
vocat Ineu ; dr. Rom ul Co(oiu, avocat 
Arad; Hans Bellen, reprezentantul 
şvabilor. Un loc rezervat persoanei 
designată de centru. Dr. Ş te fan  Po
povici, avocat Chişweu-Criş; Dr. 
Iancu Adam, m edic Curtici; N iţâ  Ar
deleana, preot Micălca.

La Senat:
Nicolae Pâuşeşti, avocat Arad; Un 

loc rezervat centrului; Gh. Pleş, în
văţător dir. fo s t deputat.

La consiliile comunale.
Petre Ugliş, înv . dir, din Gurahonţ,

incăerare intre gardişt1 
şi cuzişti ta Cbişmau
CHIŞINĂU, 6* ■— Azi dimineaţă la 

orele 10 un grup de legionari ai Găr
zii de Fier din localitate, înlâlnin- 
d’a-se cu un grup de cuzişti au por
nit ln corpore. In oborul de vite, din 
localitate, unde ca de obiceiu se 
strâng sătenii inculţi, — încercând 
sâ facă propagandă şi împărţind di
ferite manifeste electorale.

La un moment dat un grup de pro
pagandişti s’a luat la ceartă şi apoi 
la bătae*

Intervenind poliţia beligeranţii au 
putut fi evacuaţi din obor şi conduşi 
ia poliţie pentru cercetări*

S’au înregistrat cu această ocazie 
20 răniţi. Gardiştii şi cusiştii, an în
cercat apoi o maniiestaţie de stradă 
prin diferite puncta ala oraşului au 
fost Împiedicaţi la timp de autorităţi.

Procesul unor „gardişti’ 
ia Constanţa

CONSTANŢA, 6. — In cursul zi- 
lei de mâine, tribunalul urmează să 
judece procesul studenţilor Carată- 
nase şi M. Rizescu, membrii ai 
Gărzii de fier, implicaţi in inciden
tele dela NisiparL Ei au cerut pu
nerea In liberate pe cauţiune.

20 grade in nordul Bucovinei
GRIGORE GHICA-VODA 

— De câteva zile atât în lo
c a lita te a  G rigore  G hica 
V odă cât şi îm p re ju r im ile  
au to st acoperite cu un i 
strat gros de zăpadă, ia r  
tem peratura se  ridică la  
25 g ra d e  sub  O. E x p o rtu l 
o u ă lo r  şi al păsărilor este  
periclitat şi cu tot gerul 
seci d e  vagoane ies  din 
fără zilnic.

Furtună ln Calabria
ROMA, 6. (Radorj. — Furtuna 

coutinuă să bantué cu fur1© In Ca' 
labria. Ploii© torenţial© căruţe 
în ultimele zile au inundat câmp'l 
întinse, pricinu'nd pagube însem
nate şl întrerupând comunicaţiile.

Din cauza inundaţiilor, «joua 
case s’au prăbuşit.

Sunt doi morţi.

Grav accident de săninş 
la Galaţi

GALAŢI, 6. — Eri după amiază 
un grav accident de săniuţe s’a

întâmplat pe str. Movilei Trei 
copii veneau cu săniuţa din deal 
spre str. Principesa Maria. La 
un moment dat sania s’a răsturnat 
şi au iost grav răniţi cOpij Lazăr 
AbramOvici din str. Movilei <14, 
Avram Nachman din Piaţa Negri 
16 şi David Isrzohn din str. Movi
lei 70.

Ajutoarele !e=au fost dat© la o 
far mac1© din apropiere.

Starea copilului Lazăr Abrarao. 
vici, est© disperată şi a fost trans
portat la spitalul Israelit.

Cercetările asupra acestei ne
norocire se fac la b'roul judiciar

Lucrările pentru salvarea 
vaporului „Agamemnon“
CONSTANŢA «. __ Din xuzla 

»e anunţă că săpătorul „King 
Lear“ face eforturi colosale pen
tru  salvarea vaporului grec „A- 
gamemuon“ eşuat lângă capul 
Caliacra. Până acum salvatorul 
n‘a reuşit să mişte din loc vasul 
împotmolit. Situaţia este foarte 
dificilă.

Partidul maghiar
in viîtuareie alegeri

C L U J, 5. — A m  publicat că intre 
partidul liberal şi partidul maghiar se 
angajaseră in  ultimul tim p serioase 
discuf. unj m  vederea indices ii unui 
cartel electoral care însă nu s ’a  putut 
efectua aşa incát p a rid u l maghiar in 
ultima şedin{& a comitetului de  co n 
ducere a hotărit ca partidul să mear
gă singur in  actualele alegeri, nein- 
cheind nici un acord electoralt cu 
toate că mai mulţi fo şti parlamentari 
erau pentru încheierea unui acord.

In  calea acestora s’a pus insă ho- 
t&ritea dárzá a contelui G h. Bethlen, 
care este pentru ca  partidul să se 
prezinte în alegeri cu liste separate. 
D e c e ? P o a tţ că orientarea contelui 
Bethlen se datoreştp in mare parte şi 
evenimentelor de peste graniţă unde 
după cum  se ştie  se deslăşoară cam
pania revizionistă şi in  favorul ei se 
încheagă şl această luptă electorală 
a partidului maghiar in frun te  ca 
contele Bethlen, Ş i kotăritea conte
lui Gh. Bethlen esie explicab lă căci 
Ungaria in această împrejurare n’ar 
vedea  ca ochi bunt un cartel electo
ral intre partidul maghiar şl oricare 
a lt partid românesc din Ardeal.

In  consecinţă partidul, cu toată in
sistenta mai multor foşti parlamentari 
din partidul maghiar an acord na s;a 
putu t Încheia şi partidul se va  pre
zenta cu liste separate. liste care In 
majoritate au fo s t depuse In aproape 
toate judeţele din Ardeal,

M anifestu l partidului către poporul 
maghiar a fo s t întocm it în  zilele tre
cute ş l semnat de  contele Gh. B eth 
len, preşedinte şi dr. Iu l iu Dean; se. 
creta? general.

Ce se spune ia Ceneva
despre revizuirea paciu l Ligii Haţîuni or

G E N E V A  6 (R adorj. — Deoarece 
la Geneva nu se cunosc încă dezide- 
ta tele  guvernului .talian cu privire la 
revizuirea pactului Soc te tiţe i N a ţiu 
nilor. de care consiliul fascist con
diţionează viitoarea colaborare a Ita  
t e i  Cu Societatea Naţiunilor, cercuri
le  diu juru l Societăţei Naţiunilor se  
abţin pán i acum de la orice comen
tarii.

Se  observă însă că ultim ul articol 
al pactului, adică articolul 26, pre
vede levizuirea  pactului. A cest a rti
col are următorul test;

A m endam entele  privitoare la mo
dificarea pactului ar intra în  vigoare 
îndată după ratificarea lor. de către 
membrii Societăţei Naţiunilor ai că

ror reprezentanţi compun consiliul,
şi prin majoritatea âcclora ai căror 
reprezentanţi formează Adunarea. 
Dacă până in  22 de luni după votul 
Adunărei, numărul ra titicăn lor ce
rute nu va f i  întrunit, rezoluţiile de 
amendament rămân fără efect".

Fiecare membru a, oocietaţcl 
Naţiunilor est© deci liber a pro 
pune revizuirea pactului, dar pac
tul Societăţsi Naţiunilor fiind un 
tratat care leagă pe toţi membri 
Sockdi'ţei, această revizuire tre 
bu'e să se opereze în interiorul 
■societăţei Naţiunilor, prin consiliu 
•■au prin Adunarea RocietŞfei Na 
UunHor.

Cutremur putem c 
In 6rec a

ATENA it (Rador). — In 
Caleitlica s ’a  ieri
un putertiie cutremur de 
pământ, care a durat l t  
secunde. Numeroşi locui
tori ai provinciei, înspăi
mântaţi de cutremur, au 
rămas toată noaptea sub 
cerul liber, neindrăznind 
să intre în casă, de teamă 
să nu fie îngropaţi subt 
ruine. Teama lor *’a  do
vedit neîntemeiată, de
oarece nu s'au înregis
trat pagube de nici un 
tel.

ytv.nov va întâlni 
pe von Naurath

BERLIN, 6 (Rador). — D. Litvi
nov soseşte Ia Berlin Vineri dimi- 
ueaţa şi va rămâne o zi în capitala 
Reichului. Se crede că comisarul 
sovietic al afacerilor străine se va 
întâlni cu d. von Neurath, mini
strul de Externe german.

După conversaţiunile Litvinov 
Mussolini, cercurile politice ger
mane atribue o deosebită însem
nătate vizitei şi întrevederilor d-Iui 
Litvinov ia Berlin.

„Operaţia este inevitabilă, boala este 
prea avansata \ . . .  declară medicul

totuşi operaţia de hemo
roizi poate fi evitată dacă

CONS T1 PAŢI A
este combătută Ia prima ei ma
nifestare. Un flacon cu pilule Artin nu trebuie aă lip
sească din casa Dv. La cea mai uşoară manifestare de 
nefuncţionare normală a intestinelor, luaţi A rtin , laxari- 
vul care îşi face efectul pe nesimţite, fără crampe, fără 
greţuri.

PREŢURILE. LEI 2 0 -  3 0 -  88—

Ä R I l i
|*J) sccelarearS evacuarea din iniasfne Tf\
»jj lără a provaca ir beţia ţasuturilor ţ i !

Proectul de refacere financiară
r a n f e i

PARIS 6 (Rador). — D. Jac- 
quier, raportorul budgetului, a 
terminat aseară redactarea ra
portului său asupra proectului de 
refacere finauciară.

Raportul aminteşte primejdiile 
cari rezultă diutr’un deficit de 
peste şase miliarde franci şi diu 
epuizarea progresiva a tezauru
lui şi afirm ă necesitatea restabi
lirii unui echilibru integral.

Reducerile de credite prevăzute 
prin scrisorile rectificative mic. 
şorează deficitul net la 4.736 mi
lioane.

Proectul comisiuuii aduce re
surse de 4.781 milioane franci, pe 
câtă vreme proectul guvernamen

tal nu aduce decât 4.74S milioane*
Proectul prevede dispoziţiuni de 

amiustie fiscală. Reia sistemul 
cărţilor de identitate fiscală, eon« 
tra  fraudeL

Proectul coml8iunii prevede nani 
Încasări rezultate diu baterea 
monedelor, dar adevărata inova
ţie pe care o aduce este suprima
rea scutirilor de taxe votate !n 
cursul ultimei legislaţluni,

*
PARIS, 6. (Rador). — Carnet* 

a ţinut astănoapte şedinţă până le 
ora 2. In cursul acestei şedinfo 
proectul de lege rclat'v la grâo 
a fost adoptat cu 670 voturi ooatrg 
11.

Discursul il-lui prim-minlstru Unea
Programul ce-1 are de Înfăptuit actualul guvern

Convorbirile
dintre d-nii Boncour ş j  Hânderson

Aseară d. I. G. Duca, preşedintele 
consiliului de miniştri, a ţinut urmă
toarea conferinţă la Radio:

«Guvernul, pe care am onoare să-l 
prezidez, are de îndeplinit o mare o- 
peră de refacere materială şi morală. 
Ţara aşteaptă dela o muncă construc
tivă de consolidare naţională. Precum 
am mai spus-o, suntem hotărâţi, ori- 
cari ar fi greutăţile, să ducem la bun 
sfârşit misiunea ce ni s’a încredin
ţat de către M. S. Regele.

N’am să desvolt in amănuntele lui 
programul nostru de guvernământ 
El a fost publicat şi ţara il cunoaşte. 
Ţin insă să reamintesc aci câteva din 
directivele generale de cari ne vom 
inspira in activitatea noastră.

In primul rând, înţelegem să ră
mânem credincioşi regimului par
lamentar şi constitu'ţoual, pe te
meiul căruia România a putut să 
se desvoite In ultimele decenii şl 
să se transforme din două Princi
pate, puse sub. suzeranitatea străi
nă, tn România liberă şi Întregită 
de astăzi

In gl doilea rând, vrem să resta
bilim cu orice preţ şl cu otice 
Jertfe echilibrul bugetar si chib
zuita gospodărie a finanţelor pu 
Mice. In situaţia de astăzi, mai 
mult decât oricând, prosperitatea 
şl liniştea naţiimilor este în func
ţie de buna stare a finanţelor pu 
blîce.

Impozitele trebuiesc reduse Ia 
putinţa reală de plată a contri
buabililor. Economii severe tre- 
bnesc făcute pretutindeni

Toate crcaţiunile parazitare. Re
giile Autonome $î altei©, cart, fără 
de nici un folos Încarcă bugetul 
Statului, urmează să fie desfiinţa
te fără întârziere.

Totdeodată, ne vom strădui ca 
«ă atenuăm urmările pe cart, în 
chip lata!, criza mondială le are 
$1 asnpra economiei noastre na
tionale.

Problema conversiunii datoriilor 
va fi, in această ordine de idei, 
preocuparea noastră de căpetenie 
Sarcinile debitorilor trebuesc nea
părat reduse, căci in împrejurările 
actuale ei nu pot să facă faţă o- 
bîîgaţiur.Hor pe cari le-au contrac
tat când condiţlunlle economice 
erau cu tot«! altele.

Conversiunea se va face în ra
port cu capacitatea totală de pla
tă a debitorilor şi ţinând seamă de 
scăderea preţului produselor. Dreo

turtle câştigate vor 0 respectate 
chiar lărgite când dreptatea o va 
cere.

In acelaş timp guvernul va solu
ţiona problema datoriilor urbane, 
Iar creditul trebue sa fie reînviat 
pentruca viaţa economică să-şi 
poată relua mersul ei normal

In line , se cuvine să stim ulăm  e> 
nergiile productive, să ajutăm  agri
cultura, principalul izvor de bogăţie 
al ţării, să încurajăm industriile ne
cesare propăşirii generale, să norma
lizăm  condiţiile de dezvoltare ale co
m erţului, să ocrotim  munca naţionala 
sub toate form ele şi în toate direcţi
unile, şi să dăm tuturor ramurilor de 
activita te  putinţa să lupte cu cât mai 
m ulţi sorţi de izbândi îm potriva cri
ze i care b in tue  in  omenirea întreagă.

Deasemenea grija noastră de fie 
care ceas va f i  îndreptată spre per
fecţionarea ş i simplificarea aparatu
lu i adm inistrativ al Starului. Siste
m ul legiferărilor pripite şi al nesfâr
şitelor reoganizări trebue s i  încete
ze. In  genere, nu e nevoie atât de 
legi noui, c i t  de aplicarea efectivă  şi 
cinstită a celor existente, de muncă, 
de stăruinţă şi corectitudine în  toate 
adm inistraţiile centrale ca şi perife
rice;

Pe de altă parte, vom continua re- 
atizarea marelui program cultural pe 
care partidul nostru şi l-a fixat del® 
răaboi încoace şi care cuprinde, ca 
i-iuncie principale: combaterea anal
fabetismului, desvol tarea invăţămân 
tulul profesional, buna pregătire a ti
neretului în şcolile secundare şi ne
contenita sporire a prestigiului ştiin
ţific al Universităţilor noastre.

Bisericile şi în primul rând Biseri
ca dominantă se vor bucura pururea 
de viia noastră solicitudine şi vom 
veghia necontenit ca raporturile cu 
toate minorităţile şi cu toate confe
siunile să fie stabilite pe o bază d» 
armonioasă colaborare §i de frăţeas
că încredere.

Armata, întărirea şi înzestrarea ei, 
vor fi o preocupare permanentă a 
guvernului, oricât de pacifică ar fi 
politica noastră externă.

Pentru a putea realiza însă acest 
mare şi mântuitor program de reface
re naţională, se cere muncă încorda
tă, cinste neîntinată şi ordine deplină.

Munca şi cinstea depind exclusiv de 
guvern. Ne luăm angajamentul so
lemn să îndeplinim misiunea noastră, 

ica muncă fără preget şi cu cinste

fără prihană.
Ordinea !nsă, adevărata ordine, 

nu depinde numai de vigilenţa au
torităţilor. Ea depinde şi de ţară, 
de hotărârea ei de a respinge agi
taţiunile, de discernământul, de 
conştiinţa şi de disciplina sufletea
scă a fiecărui cetăţean in parte. 
Poporul român, ©are dealungul 
veacurilor a biruit vitregia vremu
rilor prin ponderaţi unea organică 
a spiritului său, n’a practicat nici 
odată o politică de ură distrugă 
toare. Aşa dar, azi ca şl ieri, po 
porul nostru nu trebue să se lase 
ademenit nici de ură de clasă, nici 
de ură de rassä.

Când situaţiunea internaţional 
este atât de gingaşă, România tre
bue să opună naţionalismului vio
lent şi destmctlv, un naţionalism 
creator, ordonat şi fecund, in rea 
Uzările Iul şi să resp:ngă deopotri
vă extremismul de stânga ea şl 
cel de dreapta.

Când chestiunea revizuirii tra 
ţaţelor ia forme din ce în ce mai 
cutezătoare, România nu trebue să 
dea spectacolul păgubitor al desbi. 
nărilor intestine, c> spectacolul im
punător ai solidarităţii tnturor fii
lor ei.

Patriotismul luminat cere să ne 
arătăm o naţiune conştientă de Im
portanţa momentului istoric, pe 
care H trăeşte; o naţiune hotărâtă 
să fie, in această parte a lumii, un 
lactor de ordine, de progres şi de 
civilizaţie.

De aceea, adresez ineă odată tu 
turor cetăţenilor ţării, celor albUi 
do muncă si experienţă, ca şi tine
retului întotdeauna frământat de 
avânturi generoase, un apel căldu
ros şi stăruitor, ca să lase lacpar* 
te patimile aducătoare de vrajbă 
şi de slăbiciune şi să colaboreze 
cu toţii într’un singur gând, într’un 
sentiment do supremă înfrăţire na
ţională Ia o operă care nu are alt 
scop decât întărirea, propăşirea 
şi strălucirea României”

Fuziunea a trei mari ifinci 
iu m şti

CONSTANTINOPOL. 6 Decern 
brie (prin telefon). — Banca Cen
trala, Banca Funciară şi Banca A-
c r ic n lă  a 7 n rc ie l au  f u z i o n a t . __

PARIS 6 (Rador), — Agenţia 
„Havas” anunţă:

După convorbirile dintre d-nii 
Boucoui «I Henderson, se cons
tată lipsa complectă de temebi a 
informaţiilor relative la vreo 
pretinsă evoluţie a punctului de 
vedere francez. Căci după cum a 
precizat aseară d Boncour In 
faţa  ziariştilor, «lucrările pentru 
dezarmare vor putea să decurgă 
numai pe terenul bine delimitat 
prin discursul pe care l-am pro
nunţat de euiând la Cameră“.

In aceste condiţiuni, d. Boncour 
a putut să declare d.lui Hender
son că F ranţa rămâne pe poziţiile 
stabilite, în deplin acord cu An
glia, America şi Italia, la Geneva 
iu ziua de 14 Octombrie, când s’a 
produs retragerea Germaniei.

D. Boucoui a precizat deaseme 
nea eă dela întrevederea dintre 
d-nii Poncet şi Hitler, ambasade 
rul Franţei nu a mai discutat cu 
cancelarul Reichului, ceeace uu

implică însă că o nouă întreve
dere ar fi exclusă.

Iu sfârşit, d- Boncour a satis- 
făcut principalul motiv al călă
toriei d-lui Henderson, infonnân- 
du-1 asupra ideilor sale cu privire 
ia garanţiile de executare a con
venţiei de dezarmare. D. Boncour 
prevede în această materie a pro
cedură bazată pe constatarea ne» 
îndeplinirii dispoziţiilor conven
ţiei, Sancţiunile prevăzute merg 
dela avertisment până la aplica
rea măsurilor de constrângere: 
iar dacă prin aceste măsuri no 
se obţine nici un rezultat, contra
venientul va fi considerat ea a- 
gresor şi va pune in mişcare me
canismul de asistenţă mutuală 
prevăzut în procedura Societăţii 
Naţiunilor.

lu concluzie, d-nii Boncour şi 
Henderson au căzut de acord că 
lucrările conferinţei de dezarma
re pot şi trebue să continue.

D . C h a m b e r l a in
susţine ca pactul dela Locarno e un puternic 

eiement de pace
L O N D R A , 6 (R ador). — D. A u 

sten Chamberlain şi-a încheiat astăzi 
in , D a ily  Telegraph” seria de ar ti. 
cole privitoare Ia înţelegerile dela 
Locarno.

In uit mul articol, autorul se Intrea-
bă in ce măsură pactul dela Locaino  
afectează securitatea britanică. El
respinge teoriile susţinute de partiza
nii splendidei izolări_

N u  numai că suntem legaţi de 
pactul Societăţii Naţiunilor, scrie d. 
Chamberla n. dar trebue să ne amin
tim că asasinatul dela Serajevo din 
1914 a incendiat lumea întreagă. Este 
exact că chestiunea Coridorului po
lonez sau a Sileziei superioare nu ne 
priveşig directs dar m  conflict cate 
ar isbucni din cauza acestor c h e s t, 
uni ne poate târî şi pe noi to t aşa 
cum  am fo st târâţi în 1914, cu toată 
distanţa dintre Londra şi Serajevo,

Independenţa Belgiei şi Olandei, 
continuă <L Chamberlain. a fo s t tot 
deauna un principia esenţial al poli
ticei britanice. Soarta Beig e} este in
disolubil legată de a Franţei, iar se
curitatea noas'ră e legntâ de a aces

tor două ţări. Suntem  ta adăpost de  
orice prim ejde, atât atim p căi stai»» 
tu! teritorial gl Europei apusene este 
m enţinu t: prin Locarno, gara 'And 
frontierele Belgiei şi Franţei, i* ga
rantăm şi pe ale noastre.

Fostul ministru de extern* inchee, 
subliniind că Locarno nu e îndreptai 
contra nimănui ? e un puternic ele
ment de p a c e : exprimă dorinţa ca d. 
H itler să pună in concordanţă actele 
sale cu declaraţiile sale  pacifice.

Tod Mackensen a Împlinit 
84 ani

BERLIN. 4 (Rador). — Feldma, 
reşalul von Mackensen a împlinit 
azi vârsta de 84 ani- Cu prilejul a- 
cestei aniversări, oficiosul guverna 
lui, „Voelkischer Beobachter* pu
blică un articol în care arată că 
Mackensen a fost „campionul ne
obosit al deşteptării forţelor celor 
mai puternice ale vechiului Reicht 
croit de Bismarck*.

CITIŢI

Curentullocurilor
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n partidul naţionai-ţărănesc
s ’a  agravat din nou

Furtunoasele desbateri ae com.siei centrale electorale
Vaidiştii ameninţă iar ca retragerea din alegeri

Cu toate ca 
decât trei zile 
pirâ termenul de-a se depune can
didaturile şi deşi şedinţa de Marti 
seara a comitetului central elec
torat al partidu'ui naţional-ţără- 

r.ist se terminase cu bine şi cu 
perspective că lucrurile vor fi re
zolvate in aşa fel încât neînţele
gerile din ultimul timp să fie în
lăturate, ieri, certurile acestea, 
dintre maniişti şi vaidişti, au is-
bucnit din nou, complicând iarăş 
situaţia.
O SCRISOARE A PARIM 
ŢELîil MmN CĂTRE Bi. 

MIHALACHE ____
In ce constă conflictul se poate 

âănuj dela Început: după rezolvi, 
rea neînţelegerilor deia Cluj si 
Caraş prin dee*ziunea comitetului 
electoral ca d. Ilaţieganu sa ca»; 
dideze cap de listă in ambele ju
deţe mai rămăsese în suspensia 
nl treilea şi ultimul caz dific'l a- 
cela al candidaturii părintelui Di- 
ra'trie Man la Someş.

Părintele Man şi alături de d-sa 
'oţî vaîdiştii nu vor sub n>ci un 
cuvânt să accepte soluţia condu
cerii partiUiiui ca in acest Judeţ 
să candideze în fruntea listei d. 
Mihai Popovici iar al doilea pă- 
i'uncie Man.

D ealtfe l, d-sa a adresat 
ieri o scrisoare d-îui Mi- 
Etalache, preşed intele  par 
tidului, prin care arata că 
nu în ţe lege  să fie  ostra
cizat după ce a lup lat a- 
lâta tim p în  fruntea  ace
stei organizaţiunî, pentru  
sim plul m otiv că nu este  
sim patic d-iui Maniu.

P e  de a ltă  parte, părin
te le  Man a declarat în co
m itetul electoral că l-a a» 
t a c a t  în adevăr pe d. 
lu liu  Maniu, atunci când 
Ca şi acum  d ealtfel nu era  
decât un sim plu membru 
a l  partidului, dar că nu 
cunoaşte în programul 
s a u  in statu tele  partidu
lui delictul de fése-M aniu, 
pentru care e pedepsit.

Aceasta era sltuaţiunea pălită 
Ieri la anriază; iar comitetul elec
toral care trebuia să ţină şedinţă 
de dimineaţă a amânat-o pentru 
idnpă masă deoarece unii dintre 
membrii com'tetului au plecat in 
propagandă electorală.

Astfel d. Virg*f Madgearu a fost 
la Olteniţa unde a prezidat o adu
nare a partidului naţional-ţărâ- 
njst.

CE SUSŢIN VAÎDIŞTII
E ste  interesant de şitat, fără inda- 

ială, cum îşi justifică vaîdiştii atitu
dinea.

A ceştia  spun că n’ar fi  nimic ca 
părintele M an  să candideze ai doi
lea dacă n ’ar f i  să % împiedice prin 
hotărârea de-a nu accepta o  mane
vră a  maniiştiloC'

Ia tă  în ce constă, după explicaţii
le va diştilort această manevră : D . 
M ihai Popovici nu vrea să candideze 
la Som eş în  capul l stei nu fiindcă se 
terne să nu reuşească Ia Satu-M are, 
unde d-sa este ?ef de organizaţie şi 
'unde s’a ales întotdeauna.

Ci pentru alt considerent: Ia Sa - 
tu-M are, al doilea pe listă [  gurează 
d. Augustin  Popa Pe care d. luliu  
M aniu ţine să-l vadă din nou în Par 
lament, Aleg&ndu-se in amândouă ju 
deţele■ adică şi la SatuM are şi ta So  
rneş d. M ihai Popovici va trebui să 
opteze pentru Som eş ca astfel să m . 
frg In Cameră partizanul d-lul M o 
rţiu, Pireşe, în cazul acesta, părinte- 
le M an  ar rămâne pe din afară. Ş i 
deaceia se opun vaîdiştii. care sunt, 
pe', această chestiune, extrem  de în
dârjit..

F . nu se sfiesc  chiar să

nu ne mai separă declare, că dacă partidul 
de data când ex- hotărăşte îm potriva voin

ţei Ier, toţi vaîdiştii se  
vor solidariza cu părinte
le  Man, iar drept protest 
vor refuza să candâdeze 
in aceste  a legeri d-nii Voi 
cu Niţescu, Em. Haţîegan  
V. V. I illea, Ion CoStor, 
Mihail Şerban, Adam Po
pa, Coriolan ESăran şi Mir 
cea Vaida. Tot aceştia  
spun că nu în ţeleg  prin a» 
ceasta hotărâre să se re- 
tragă din partid; ei făgă- 

" duiesc chiar să participe, 
deşi nu vor să candideze, 
la  propaganda electorală, 
nu însă în ju d eţe le  lor, ci 
în a ltele , ori unde va dis
pune partidul.

ÎNTREVEDEREA 
VAIDA- Ml HALACHE

In  această atm osfera s’a ţinut şe
dinţa de aseară a comitetului central 
electoral' L a  desbateri, cari au înce
pu t la orele cinci şi-au luat sfârşit 
la şapte nu luat parte d-nii Ion M iha  
lache, Virgil M adgearum M ihai Po
povici, Ed, M irto, Voîcu N iţescu  şt 
D ' R  Icaniţescu.

A  fo s t chemat şi părintele M an. 
Jn toiul unor discuţiuni foarte vio
lente preşedintele organizaţiei de  la 
Someş l-a apostrofat pe  d. Mihai 
Popovici: „înţeleg să mă lup t cu d, 
M aniu, dar nu po t pricepe ce ie de
termină pe d-ta să f i i  călăul meu".

D e s b a t e r i l e  î n s ă  n’au

d u s  la  n i c i  u n  r e z u l t a t ;  
i a r  d e l a  ş e d i n ţ a  c o m i t e t  
l u i  d - n i i  - Io n  M ih a la c h e  ş i  
M ih a i  P o p o v i c i  a u  p l e c a t  
Ara d .  V a id a - V o e v o d  a c a s ă ,  
c u  c a r e  a u  a v u t  o  l u n g ă  
c o n s f ă t u i r e ,

I i i r o u l  c o m i t e t u l u i  e l e c 
t o r a l  s e  v a  î n t r u n i  a s tă z i  
d i m i n e a ţ ă  la  o r e l e  z e c e  ş i  
j u m ă t a t e .

D. Dinu
le 1  Ciiaulemps

PARIS. 6 (Rador). -  Conti
nuând întrevederile sale cu oame
nii politici francezi, d. Const. Brá- 
tianu, ministrul Finanţelor, a vizi
tat în cursul dimineţii de azi pe 
d-nii Ciiautemps, preşedintele con 
siliului, Pierre Cot, ministrul ae
rului şi Caillaux, preşedintele co- 
misiunii senatoriale a finanţelor.

In cursul acestor întrevederi, d. 
Brătianu a discutat chestiunile fi
nanciare şi economice şl proble
mele in legătură cu situaţia gene
rală. Aji

P A R IS . 6. (Rador). — In cursul 
zilei de azi, d. Const. Brătianu^ mi
nistrul de finanţe al României a avut 
o întrevedere cu d. Tardieu.

La această întrevedere, d. Const' 
Brătianu a fo s t însoţit de d, Cesianu, 
ministrul României la Paris.

I POLITICE
înlocuirea consiliului 

loteriei de stat
D ' Sever A lexandrescui şe fu l con

tenciosului mirt:sterului sănătăţii, a 
fo s t însărcinat să facă o anchetă a- 
supra activităţii Consiliului de admi
nistraţie al toter e i de stat,

D. ministru D im itriu f examinând  
concluziile anchetei d-lui Sever A le-
xandcescu, a hotărât înlocuirea mem
brilor cons ţiului loteriei de stat

0. luliu Maniu,
in campanie electorală

D. luliu Maniu a plecat în cam
panie electorală în judeţul Sălaj, 
a-sa a declarat că nu s t va ame
steca în discuţiile ce se duc în ju
rul fixăni candidaturilor, deoarece 
sarcina desemnării candidaţilor re
vine in întregime comitetelor elec
torale ale partidului[

U.E.R. şi viitoarele alegeri
După cum am anunţai deunăzi, 

tratativele dintre guvern şi Uniunea 
Evreilor Români în vederea unui car
tel electoral nu au dus la nici un re
zultat.

En după amiază) a avut loc aduna
rea generală a Uniunii pentru discu
tarea propunerii partidului evreesc, 
ca reprezentanţii Uniunii să candide
ze pe listele acestui partid. Adunarea 
oenerală a Uniunii Evreilor Români 
a respins cu mare majoritate această 
propunere de cartel, urmând astfel Ji- 
nia politică păstrată până acum, adică 
împotriva izolării şi separatismului 
evreiesc în viata publică a tării.

U. E. R. nu va candida în aceste a- 
legsri. In schimb va fac® sa apară a~i 
un comunicat, prin care îndeamnă pe 
evreii români să voteze cu partidele 
româneşti de ordine, fiecare după 
cum li dictează împrejurările.

Guvernul şi onomastica 
principelui Nicolae

Cu ocazia zilei numelui Principe
lui Nicolae membrii guvernului, înal
ţii demnitari ai statului, ofiţerii gene-

PRINCIPELE NICOLAE

rali şi membrii corpului diplomatic 
s’au Înscris în registrele deschise cu 
această ocazie în halul Palatului R e- 
gal.

Vizita Suveranilor 
Bulgariei la Belgrad

BELGRAD, 6 (Rador). —
A genţia „Avala“ comu

nica I
R egele  Bulgariei şi Re

gina Ioana, întovărăşiţi 
de principele Cyril, vor 
fa ce  vizită oficială  Suve
ranilor jugoslavi in ziua 
de IO curent.

Suveranii jugoslavi vor fi înso
ţiţi şi de preşedintele consiliului 
de miniştri al afacerilor străine 
hulgar, d. Muşanoff; d-na de onoa
re, d ra Petrowua-Cloinakowa;eon 
silierul Curţii regale, d. Gruefl; 
primul adjutant regal, colonelul 
Panoff; ofiţerul de ordonanţă, Bro 
daroff şi secretarul ministerului de 
afaceri străine, d. Naumoff.

Suveranii bulgari vor 
sosi în ziua de 10 Decem 
brie, ora 15 şi vor pleca  
în ziua de 14 Decem brie, 
ora 14 şi 30.

Control internaţional 
asupra Chnei

MOSCOVA, 6 (Tel. part). — 
După ştirile primite din Tokio, gu
vernul japonez, constatând că pro
cesul dezagregării din China con
tinuă cu o rapiditate uimitoare, a 
adresat guvernului englez o notă 
cu propunerea ca Anglia să la 1- 
niţiativa pentru convocarea conte 
rinţei puterilor interesate pcutru 
organizarea controlului internatio
nal asupra Chinei, cu scopul de a 
Înlătura mişcarea de anarhizarc şi 
haosul complect în treburile chi
neze.

Se amână sesiunea 
consiliului Micii înţelegeri

PRAGA, 6 (Rador). — Ziarele 
anunţă că deschiderea sesiunii Con 
siliului Economic al Micei înţele
geri va fi, probabil, amânată până 
la data de 19 Decembrie.

D. Beneş, ministrul Afacerilor 
Străine, pleacă astăzi la Bratisia 
va. In acest oraş, d. Beneş işi va 
tncepo seria de conferinţe, pe care 
o va continua în alte 7 oraşe slo
vace, despre „ideea unităţii ceho
slovace din punct de vedere inter 
«aţional”.

La l i  Decembrie d. Beneş se va 
întâlni la Kosice cu d. Tituje- 
scu, apoi se va înapoia Ia Praga, 
in zliia de 12 Decembrie.

Situaţia la Universitatea 
din Budapesta

BUDAPESTA 6 (Rador). -  A- 
genţia telegrafică ungară anunţa:

Rectorul Un'versităţei din Bu
dapesta a avut azi un schimb de 
vederi cu reprezentanţii studenţi- 
mei ungare, asupra măsurilor ce 
urmează să fie luate în urma re
centelor evenimente.

S’a căzut de acord că ar H de 
dorit ca la viitoarele semestre, co- 
misiunile însărcinat© cu admiterea 
elevilor în şcol1!© superioare să 
vegheze Ia o mai strictă observare 
a lui „numerus cjfeusus".

Complot uriaş in armata roşie
n Extremul Orient
Sunt 9.000 de arestaţi

MOSCOVA, 6 (Tel. pari.)
— In legătură cu arunca
rea în aer a depozitelor  
m ilitare din B lagovescen- 
sc, secţiunile GPU-lui din 
Siberia au descoperit un 
com plot uriaş în arm ata  
roşie din Extremul Orient 
Am fo st î s r  iaţi 9400 oa
m eni, îk sitiuiţi de act de  
înalta fvădare. Intre cei 
arestaţi sunt peste 1000

p a
rii c a n d i d a t u r i l o r

■ m+m mm   —

A gitaţia din toate cercurile poiitice
Ajpzopîindu-se ultimul termen pen

tru fixarea c^ndidaturi-or» o mare 
fierbere domneşte în toata cercurile 
politice, cari se grăbosc a da o formă 
definitivă listelor de candidaţi- 

începând cu partidele de cadre, un 
âe operaţia fixării candidaturilor mei 
ge ceva mai anevoios şi trecând prin 
toate celelalte grupări politice, preta- 
tindem găsim o prodigioasă activitate 
pentru ea listele să fie complectate, 
până cel mai târziu Sâmbătă 9 Den 
ia ora 6 seara-

în acest® deuă zile cari preced a- 
ceri termen fatal, toate partidei® tre
ime să-şi pună In punct ul'Umela tra
tative de tovărăşii electorale.

In afară de caiie’urile cari se tra
tează la centru, se mai duc tratative 
pentru colaborări locale in alegeri. 

Aceste carteluri locale, odată defi

nitivate. vor schimba mult din fizio
nomia listelor depuse până în pre
zent. Sunt judeţe, unde s’au pus can
didaturi din partea unor persoane ale 
căror organizaţii politice s’au abţinut 
dela alegeri.

Numărul de liste  depu
se  pentru Cameră în une
le  judeţe se ridică până 
la 17, In a lte  jud., num ă
rul tor este  mai mic, deoa  
rece unele grupări politi
ce n’au depus liste  în în
treaga ţară.

*
I n  c u r s u l  z i l e i  d e  e r l , 

p a r t i d u l  l i b e r a l  a j u n s e s e  
a  d e f  i n i t i v a  a p r o a p e  u n a 
n i m i t a t e a  l i s t e l o r  d e  c a n 
d i d a ţ i .

Germ ania d o r e ş te  un a cerd
cu Franţa

Rostul audientei ambasadorii uj englez din Berlin la d. Hitler
LONDRA, 6 (Rador). -  

Din cercurile autorizate  
se confirm ă ştirea  că am
basadorul A ngliei la Ber
lin a fost prim it ieri de d. 
H itler.

In cursul întrevederii, 
cancelarul Reichului şi-a  
exprim at din nou dorinţa  
de a  se  în ţe lege  cu Fran
ţa. Ei a  adăugat că Berli
nul este  încă în aştepta
rea  unui răspuns dela Pa
ris.

m
PARIS 6 (Rador). — Comisîu- 

nea de politică externă a Camerei, 
in urma cerere! d-lui (hiermit, din 
grupul republkxm-radlcal şl radi
cal-socialist, a însărcinat pe d. 
Herriot, preşedintele comisiugei, 
să ceară d-lul Boncour Informaţi 
asupra conversaţiilor dintre d. 
Poncet, ambasadorul Franţei la

Berlin «i d. Hitler, cancelarul Rei- 
cbulult cum şi asupra urmărei a- 
cestor conversaţi*.

Comisiunea a Însărcinat pe d. 
Biacque-Bclaţr, din grupul inde- 
penţilor de stânga, sa Întocmească 
un raport informativ asupra ne
gocierilor comerciale actuale cu 
Sov'etele.

Discutând raportul d-lul Fri
bourg, asupra problemei regiune! 
Sarr©, comisiunea a c°nlirmat re
centul comun'cat atrăgând aten
ţiunea guvernului asupra necesi- 
ţâţei de a Interveni la Societatea 
Naţiunilor pentru ca să se garan- 
tere drepturile şl securitătile «- 
cordat locuitorilor regiune! Sarre 
prin tratate, cum şl deplina liber
tate In ceiace priveşte dreptul de 
plebiscit.

Comis>unea Muncei a adoptat, 
pe baza raportului d-lui Henri R°I- 
Un, proiectul de lege prin care se

adoptă tratatul de muncă şl asis
tentă dintre Franţa »1 Jugoslavi» 
Încheiat la 29 Iulie 1932.

D. Beneş se duce in curând 
la Paris

. PARIS 6 (Rador). -  A* 
genţia  „Havas” anunţă: 

D. Beneş, ministrul do 
Externe al Cehoslovaciei, 
răspunzând invitaţiei gu
vernului francez, va veni 
incurând in Franţa. La 
14 Decem brie, d-sa se va  
întreţine cu d. Boncour 
şi în timpul şederel sale  
la Paris, — vizita sa având 
caracter oficia l, — va f i  
prim it de d. Lebrun, pre
şed in tele  Republice! şi de  
U. Cliautemps, preşedin
te le  consiliului.

italia cere  o reforma radicala
a statutului Ligii Naţiunilor

Expozeul făcut de d. Mussoi.m In marele consiliu fascist
ROMA 6 (Rador). — Agenţia 

telegrafică Ital^nă transmite;
D. Mussolini a făcut un lung ra

port în fa(a Marelui Consiliu fas
cist, cu privire Ia relaţiile dintre 
Italia şi Societatea Naţiunilor.

După ascultarea raportului fă
cut de Duce, Marele Consiliu a în
ceput desbaterea asupra acestei 
cuestluni şi a hotărât ca, pe viitor, 
prezenţa unui delegat permanent 
al Italiei în Societatea Naţiunilor 
să fie condiţionată de o reforma 
radicală a acestui organism.

Reiorma trebuie să fie realizată 
în timpul cel mai scurt şi trebuie 
să urmărească transformarea So
cietăţii Naţiunilor, atât In ce pri
veşte alcătuirea ei, cât şi in ce 
priveşte modul de funcţionare al

Societăţii Naţiunilor şi obiectivele 
pe care le urmăreşte.

După stabilirea acestui princi
piu, Marele Consiliu fascist a tre
cut la examinarea chestiunii dato
riilor de răsboiu ale Italiei faţă de 
Statele Unite. Constatând că eve- 
II'mcntele n’au fost de natură să în
lesnească negocieri în chestiunea 
datoriilor de răsboiu, aşa cum Ma
rele Consiliu işi exprimase dorin
ţa in şedinţa dela i l  lume, s’a ho
tărât a se efectua plata unei sume 
de un milion dolari, din totalul su
mei scadente, pentru a se da o 
nouă dovadă de bunăvoinţă Italiei, 
aşteptându-se ca un aranjament 
definitiv să închidă această plda 
de activ şi pasiv decurgând din 
răsboiu.

de ofiţer i şi de soldaţi din 
arm ato roşie.

iS'a stab ilt că cei arestaţi au lu
crai în dauna intereselor' de stat, in 
timpuţ ultimelor trei luni.

Aruncarea în  aer a  depozitelor mi 
litâre d n  Blagovescensc a fo s t e» 
fectuată de această organizaţie a 
complotiştilor.

Organizaţia are ram fica ţiun l tn
regiunile A m ur şi Baical' La V ladi
vostok aceeaşi organizaţie a pus la 
cale  acte de  sabotaj în  dokurile de 
repararea vaselor de răsbol.

O dată ce complotul a fo s t desco
perit s’au început arestările. M ii de 
oameni au fug it în  M ane  aria.

S ’a ipeeput deportarea elemente
lor suspectem

Comunicatul o ficia l, pu
blicat azi la Moscova, ara  
tă, că com plotiştii din Ex
trem ul Orient au avut le
gături cu separatiştii din  
Ucraina.

In ce fel doreşte Italia reorganizarea
ROMA, 6 (Tel. part). — Din 

cercurile autorizate se anunţă, că 
reorganizarea Ligii Naţiunilor, de
spre care s’a vorbit in marele con 
siliu fascist, prevede in primul 
rând suprimarea consiliului Ligii 
şi înlocuirea lui cu directoratul ce
lor şapte puteri mari şl anume; 
Marea Britanie, Franţa, Germania, 
Rusia Sovietică, Statele Unite, I- 
talia şl Japonia.

Adunarea generală a Ligii rămâ
ne şl mai departe fn compunerea 
ei actuală.

Nici directoratul Ligii, nici adu
narea sa plenară nu vor avea idei o 
putere executivă, d  pur consul
tativă, ia directoratul celor şapte 
puteri mari va da numai sfaturi 
celorlalte state.

Reorganizarea UgU Naţiunilor 
trebue să fie făcută nu pe calea 
procedurii statutare şl obişnuite a 
Ligii, fiindcă susztsa procedură este 
prea lentă şi complicată.

Modificarea Statutului existent 
trebue executată printr’o înţelege
re comună a celor şapte puteri 
mari. La hotărârea lor pot adera 
celelalte naţiuni, continuând parti
ciparea lor in Liga Naţiunilor re
organizată.

Naţiunile cari nu vor a- 
dera la hotărârea celor  
şapte puteri, se  pot retra
ge  din Ligă, având în ve
dere că în  viitoarea orga
nizare a  Ligii Naţiunilor  
va domni principiul nu al 
egalităţii de drepturi a  
tuturor naţiunilor, ci prin 
cipiul ierahiei naţiunilor, 
şi al disciplinei, care dic
tează supunerea celor mai 
slabi autorităţei şi presti
giului celor m ai tari.

Această conjunctură nu 
însemnează dictatura pu
terilor mari, fiindcă Liga 
Naţiunilor reorganizată 
va avea numai un carac
ter consultativ, deci fie 

c a r e  s t a t  v a  f i  l i b e r  d e  a - ş i  
f i x a  a t i t u d i n e a  s a ,

R O M A  6 (R ador), — Agenţia „Şte 
lan i;; transm ite:

omentând deciziunea luată de mare 
le consiliu fascist, faţă de Societa
tea N aţiunilor, ziarele scriu că in
stitu ţia  dela enevaG, concepută ca 
un organ executiv al tratatelor de 
pace, a cristalizat numai rivalităţile  
războiului, in loc să pună pe un pi

cior de egalitate, pe învinşi f i  pe la. 
vingători.

Reform a Societăţii Naţiunlor tre
buie realizată .potrivit timpurioir noi 
cate se arată in Europa.

Nu este  vorba numai de 
m odificări în birocraţia 
sau in consiliul ligii şi 
nici în ce priveşte dreptu  
rile m icilor naţiuni la So
cietatea  Naţiunilor, ci de 
principiul însuşi al Socie
tăţii Naţiunilor.

„Este vorba — scrie „Giornate tH -
talia” _ să se creieze între naţiuni,
acelaşi spirit şi aceiaşi organizare de 
coiaborare, bazată pe disciplină f i  
ierarchie, necesare în interiorul f ie 
cărui stat, dacă se urmăreşte să te  
asigure ordinea şi progresul naţiuni
lor.

„Absenţa solidarităţii a uéie im i
nat falim entul institu ţiei dela Ge
neva".

Ziarele amintesc seria de de J t-  
memabile eşecuri’ suferite de acţiu
nile Societăţii Naţiunilor in ultimii 
ani, cum sunt conferinţa de dezarma
re, plecarea Japoniei şi a Germaniei 
din Societate, oarecum şi absenţa Sta 
telor Unite şi a Uniunii Sovietice din 
acest organism, pentru a trage con
cluzia că, d a c i.ie fo im a  preconizaţi 
nu va fi  realizată, Italia va părăsi 
Geneva,

Adâncă nemulţumire în cercurile engleze
L O N D R A  6 (R ador). — Corespon

dentul Agenţiei „Havas" telegrafi- 
a z ii

Mişcarea italo-germană pentru re
form a Sociriă ţii Naţiunilor pticinu- 
ieşte aici o stare de adâncă nemulţu
mire.

Se insistă, bine înţeles, 
asupra deosebire! ce tre
buie să se facă  intre So
c ietatea  Naţiunilor şi con

ferin ţa  dezarmării; totuşi 
toată lum ea găseşte că a- 
dăugarca acestei noui di
ficu ltăţi la acelea  cari exi 
stă, este  cât se poate de 
inoportună. Nimeni nu ar 
putea spune insă dacă a- 
cest sentim ent este  des
tul de puternic pentru a  
se  opune iniţiativelor  
form iste.

Ora 3 noaptea

Vaîdiştii s’au retras
cLn a.eşeri

Hotărârea luată aseară a fost comunicată 
d-lui Mihalache

A u  m a i  r ă m a s  î n  l i t i g i u  
n u m a i  c â t e v a  j u d e ţ e ,  a l e  
c ă r o r  l i s t e  v o r  f i  c o m p l e c  
t a i e  a s tă z i .

A s u p r a  c e r t u r i l o r ,  c a r e  
c o n t i n u ă  la. n a ţ io n a l - ţ ă r ă -  

I n i ş t i ,  p u b l i c ă m  u n  r e  p o r - 
I t a j  a m ă n u n ţ i t  î n  a l t ă  p a r 

t e  a  z ia r u lu i -

Prelungirea acordului 
comercial italo-ros

ROMA 6 (RadOr). — Cu prilejul 
vizitei d-lui Ldvinov, acordul halo 
sovietic, OU privir© la creditele ca hidroavionul Soţilor Lindbergh  a 
pentru exportaţiuni, Inchest la 6 tb u ta t deasupra regiunii Noronha, la

Soţii L indbergh  
an traversat Atlanticul de snd

NATAL, 6. (Rador). — Astă- 
noapte la ora 2 (ora meridianului 
Greenwich) soţii Lindberg şl-au 
luat sborul din Bathurst (Gambia) 
pentru a traversa Oceanul.

tal la ora 17 ş i SS, terminând astfel 
raidul fără escală peste Oceanul A t
lantic de Sud,

PORT NATAL, 6 (Rador). ~  
Soţii Lindbergh au traversat O- 

P O R T  N A T A L  6 (R ador). — Din 1 ©©anul Atlantic lo 15 QT6 şi 55 mi-
•»

Pio de Janeiro se comunică ştirea

Maiu 1933, a fost prelungit până la 
31 Decembri© 1934.

ora 16.1)6 (ora G reenw ich).
Aparatul a am erjzat la Port Na-

nute.
Este prima dată când o pereche 

căsătorită străbate Oceanul Atlan
tic

Vorbim în altă parte de agra- 
varea conflictului din partidul naţ.- 
ţărănist

In cursul serii s’a transmis d-lui 
Mihalache o comunicare a priete
nilor d-lu1 Vaida arâtându-se că iu 
urina politicii de ostracizare în 
-oiiitra acciOra cari au susţinut gu
vernul Vaida şi a căror at*tudine 
a fost acceptată de conducerea 
partiaulai — atât de d. Maniu cât 
şi d. Mihalache — politică cu 
care se merge azi în campanie e- 
lectoraiă — se socoteşte că nu e 
posib'l de a participa pe listele 
partidului naţionai-ţărănesc.

Azi cheia sHuaţiei electorale — 
se »pune in comunicare — este In 
mâna celor cari au prec°n*zat ma
nifestaţiile dela Sovata şi că poli 
Uca iot e platforma electorală în 
aceste alegeri — ad*că o atitudine 
t&uiiă comra Rege'.ai.

Pentru aceste  m otive a- 
m icii d-lui Vaida anunţă 
preşedintelui partidului 
retragerea candidaturilor 
din actualeie  alegeri. Co - 

_ m unicarea a fo st sem nată  
i de d-nii Voicu N iţescu , Ha

ţiegan , P opa Man, I. Col
tor, Viorel Tillea, M. Şer
ban, Adam Popa, Mircea 
Vaida, Coriolan Băran şl 
fo st senator lancu din S e 
verin. ,

öe arată de ce1 de mal sus că »• 
Urnei când In joc sunt atâtaa pro
bleme Interne şi externe partidul 
naţ.-ţărăiiesc săseşte să se ’’cupe 
de astfel de chesriunl inoportun»,

in cercurile vaidist© se arăta în 
cursul nopţei că această mişcare 
cu e îndreptată contra d-lui Mi ha» 
lache, a cărui preşedinţie o susţin 
cu multă energie si căruia li sunt 
recunoscători pentru modul cum a 
ştiut să soluţioneze conflictul e* 
xistent cum şl perfecta lealitate şl 
obiectivitate ce d-sa a depus-o îo 
cursul ult*meIor desbateri din par. 
tld.

Aşa dar — după faptul
de aseară înseam nă că a- 
m icii d-lui Vaida nu par
ticipă la actuala cam pa
n ie electorală .

Nu sunt excluse dealtfel 
şi a lte  evenim ente ce ar 
putea produce noui sur
prize.
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