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se primeşte la Administraţia ziarult 
şi la toate agenţiile de publicitate

D. Delaisl şi problema monetară
;$e tine, acum, la Viena o confe

rinţă economică pan-europeană în 
cadrul mişcărei de uniune euro
peană, mişcare pornită şi întreţi 
nută de contele Kudenhove-Ca- 
Iergi.

In această conferinţă se discută, 
cum este şi natural, printre alte 

probleme economice şi problema 
monetară, D. Francois Deiaisi cu
noscutul economist, francez, repre
zintă Franţa — bine înţeles nu ofi
cial. ci ca aderent al ideii pan-eu- 
r&pene.

•Tot ce spune d. Deiaisi, are o 
deosebită importanţă dat fiind re- 
numele şi competinţa sa în materie, 
Totuşi, suntem surprinşi văzând în 
dările de seamă dela Viena, o pro
punere foarte curioasă pe care d. 
Deiaisi ar fi făcut-o pentru îmbu
nătăţirea situaţiei monetare a ţări
lor agricole din Centrul şi Răsări
tul Europei, printre care şi Ro
mânia.

Nu avem decât nişte rezumate 
necomplecte, transmise prin tele
graf, din raportul d-lui Deiaisi- 
Fiindcă din aceste fragmente tele
grafice, ar reeşi că d. Deiaisi pro
pune, in definitiv, reducerea valo- 
rei monedelor ţărilor agricole faţă 
de aur, sau ceiace se cheamă la 
noi „restabilizarea“, credem că un 
răspuns negativ putem da d-lui 
Deiaisi, chiar cu teama de a n© fi 
grăbit şi de a nu fi aşteptat deta
liile raportului.

Din informaţiile dela Viena ar 
{rezulta că, reprezentantul Franţei 
la conferinţa pan-europeană, se aş
teaptă să vadă, în curând, lira en
gleză şi dolarul stabilizate cam la 
şaizeci la sută din valoarea lor an
terioară.

Monetele anglo-saxone ar reve
ni, deci, la convertibilitate liberă 
în aur cu o reducere de patru zeci 
Ja sută, faţă de paritatea lor nor
mală. îndată după această stabili
zare anglo-americană, statele agri
cole ar trebui să făcă, şi ele, o re
ducere a  valorei monedei lor faţă 
de aur, cu dublul scop de a uşura, 
pe de o parte, datoriile agricole şi 
de a crea în mâmele statului, pe 
de altă parte, disponibilităţi de 
numerar pentru a umplea deficitele 
bugetare şi a susţine instituţiile de 
Credit.

Aceste disponibilităţi de nume
rar, statul le-ar câştiga drntr’o 
nouă evaluare a rezervelor de aur 
dela Banca Naţională. Dacă la 
{cursul de trei centime aur, de pildă, 
am avea o circulaţie de două zeci 
Si cinci miliarde lei, la cursul de o 
Centimă şi Jumătate emisiunea noas 
itră fiduciară s a r  putea urca până 
la cincizeci de miliarde lei- Sta- 
jtul ar lua dela Banca Naţională 
Cele două zeci şi cinci miliarde, ce 
{sar putea tipări îndată ce cursul 
leului ar fi aşezat la una şi jumăta- 
jte centimă aur. Cu banii aceştia, 
Statul şi-ar plăti datoriile flotante 
jşi a r putea deschide şi credite de 
{ajutorare a agriculturii şi a indus
triei pentru a spori circulaţia şi a 
înviora viaţa economică.

Toate aceste argumente în fa- 
.voarea restabilizărei le cunoaştem 
Cu mult înainte de a fi fost aduse 
'de d. Deiaisi. America este de mai 
bine de opt luni prada unor încer-| 
cări zadarnice de a provoca uşu
rarea datoriilor agricole şi relua
rea activităţei economice prin res 
tabilizare, prin reducerea valorei 
monedei-

Să zicem, insă, că experienţa a- 
mericană e prea îndepărtată şi 
prea complicată pentru a fi invo- 
cată, acum, împotriva ideii de res 
tabilizare pe care o predică şi d- 
Deiaisi.

Care ar fi rezultatul unei politici 
'de restabilizare, la noi, de pildă?

Problema datoriilor agricole în-, 
greuiate prin depreciarea bunurilor 
şi creşterea valoarei monedei, la noi 
nici nu se mai pune. In orice caz, 
reducerea lor cu douăzeci Ia sută, 
aşa cum pare a rezulta din planul 
Deiaisi, nu ar satisface, la noi, pe 
nimeni, Dela 1929 încoace, putem 
spune că la noi nu s’au mai plătit 
tiatorii. Pentru agricultori ,cel du-, 
ţin, reducerea datoriilor este ra
dicală, căci sistemul moratoriilor, 
ca complectare a legilor dc con
versiune, a sfârşit prin a demora
liza pe creditori în aşa fel, încât 
ei ar fi, azi, bucuroşi să primea
scă măcar treizeci la sută din 
creanţe.

Cu toate că agricultorii n’au fost 
tulburaţi de creditori, totuşi situa
ţia economică generală nu s’a îm
bunătăţit cu nimic.

Dimpotrivă. Criza sé desfăşoară 
la noi, agravându-se, ca şi când

uci n’ar fl existat o problemă a
datoriilor.

Dacă tregm Ia celălalt avantaj 
al restabilizărei, la procurarea de 
fonduri în mânile Statului, nu ve
dem pentru ce ar fi nevoie de fal
sificarea banului, când Statul a 
găsit un mijloc mult mai simplu de 
a face faţă situaţiei

El nu plăteşte: creditorilor in
terni li se oferă bonuri de impozite, 
iar creditorilor externi o conversiu 
ne forţată, bazată pe reducerea 
veniturilor şi pe imposibilitatea 
transferului.

Să presupunem, că atracţia u- 
nor miliarde noui ar determina un 
guvern, lacom de succese Ieftine, 
să facă restabilizarea leului. Dato
ria externă nu ar fi întru nimic in
fluenţată în bine, ci, dimpotrivă. 
Chiar dacă ar dispărea neputinţa 
transferului, încă ar trebui un 
timp îndelungat până când Statul 
să-şi sporească veniturile în pro
porţie cu deprecierea monedei, pen 
tru a putea face fată cuponului ex
tern. Datoriile interne, plătite cu 
moneda redtisă, ar constitui un im
bold pentru guvern de a nu mai 
încerca echilibrarea bugetului prin 
economii şi de a nu mai pune frâu 
tendinţei de creştere nemăsurată â 
sarcinélor Statului

Restabilizarea ar deveni, în mod 
fatal, un mijloc de a creia fonduri 
noui în fiecare an şi, astfel, FINAN
ŢELE PUBLICE AR FI ÎMPIN
SE CĂTRE CATASTROFA, PRIN 
NIMICIREA VALOAREI BANU
LUI

Ceiace lipseşte ţărilor agricole 
nu e un artificiu pentru creşterea 
aparentă a preţurilor. Datoriile 
vechi îngreuiate prin -sporul de va
loare a monedei, ca şi deficitele 
bugetare, sunt provocate de lipsa 
de debuşeuri şi de preţuri la pro
duse.

Dacă, în loc de toată această 
teorie, d. Deiaisi ar ii arătat ţări
lor agricole un mijloc de a plasa, 
în ţările industriale, produsele lor 
măcar cu jumătate din preţul pe 
care îl iau agricultorii protejaţi din 
acele ţări, toată discuţia în jurul 
artificiilor monetare ar fi devenit, 
vădit, nefolositoare şi absurdă.

Fără debuşeuri şi fără preţuri 
la produse, orice artificiu nu poate 
decât să strice, fiindcă împiedică 
statele agricole, lovite de sărăcie, 
să se adapteze Ia sărăcie, înainte 
ca adaptarea să fi devenit prea du
reroasă sau cu neputinţă de făcut, 
fără convulsiuni revoluţionare pri
mejdioase.

Dacă, de pildă, ţara noastră ar 
fi tăcut, dela 1929 până astăzi, o 
politică de aspre economii bugeta
re şi de reduceri a tuturor cheltue- 
lilor publice, în proporţie cu redu
cerea veniturilor, aşa cum ziarul 
nostru a cerut-o neîncetat şl stă
ruitor încă din Iulie 1929, noi n'am 
avea, azi, nici una din problemele 
care ne îngrijorează. Din nenoro
cire, am mers cu cheltuelile tot în 
sus, pe când veniturile au mers tot 
în jos- Golul între venituri şi chel- 
tueli l-am umplut cu diferite artifi
cii

Restabilizarea ar fi cea din ur
mă şi cea mai amară rătăcire cu 
putinţă. După ea, q’ar mai putea 
urma decât anarhia

A. CORTEANU

P  I A T  A
6 Decembrie

Dolarul a suferit o nouă scăde
re. La Paris cursul lui a scăzut ia 
16.10, la Londra 5.15.25 şi la Zu
rich la 3.25, • L

Lira stenhiă cotează 83.02 şi 
jumătate la Paris, 83.03 la Londra 
şi 16.83 jum. la Zurich,

Marca germană cotează 123.15 
la Zurich şi 13.64 la Londra.

Cursul lirei italiene a rămas ne
schimbat la 27.21,

*

Din cauza sărbătoare! târgul li 
ber al acţiunilor a fost neactiv. 
Cursurile au rămas aproape ne 
schimbate. S’au încheiat tranzac- 
ţlunl puţine. m

Piaţa cerealelor continuă să fie 
plăcută la orz şl porumb. Preţurile 
ce se plătesc sunt peşte paritatea 
străinătate], din cauză că expor
tatorii au angajamente în com
pensaţie. Sosirile de orz sunt pufi 
ne în interior, deasemenea sosesc 
patine porumburi la Constanţa din 
cauza restrictiunei de a nu se in 
cărca vagoane pentru acest port 
decât in anumite condiţiunl.

Situaţia mărfurilor aflate în si 
lozurile portului Constanta pe 
ziua de 4 c r i  a fost următoarea- 
porumb 1289 vagoane, grâu 273 
vagoane, orz 2234 vagoane, ovăz 
29 vagoane, măzăriche 143 va
goane, floarea soarelui 8 vagoa
ne, mazăre 32 vagoane, mei ]6 
vagoane cânepă I3 vagoane total 
4042 vag., fată de 5196 vag. fa 
4 Noembrie a. c.

Raportul d-lui Roger Auboin va 
apare abia în Ianuarie. Materialul 
necesar Întocmirii acestui raport a 
fost adunat

franţa opreşte exportai 
de grâu

M inisterul de agricultu
ră francez a incunoştiin- 
ţat p e  reprezentanţii co
m erţului de cereale că fa 
ţă  de preţurile scăzute de

C» piaţa m ondială, con- 
astând cu preţurile in
terne, exportul de grâu 

din Franţa răm âne până 
î® ţ*°uî dispoziţiuni, pro- nibit«

Morile şi exportatorii 
nu vor mai obţine nici un 
fe l de licenţe de exporta

Băncile iugoslavă se îm
potrivesc cooversiooei 

agrare
Congresul institutelor  

bancare j iugoslave a luat 
® hotărâre îm potriva pro- 
iectului de conversiune a- 
g rara.
0 nouă emisiune de mo- 
& nete divizionare in 

Germania
Printre expedientele folosite de gu

vernul german In combaterea crizei 
bugetare« e şi apropiata emisiune de 
monetă divizionară de nichel. Piesele 
de o marcă fn argint vor fi înlocuite 
prin menete de nichel iar greutatea 
monetelor de argint de o marcă 
două mărci va fi redusă- Rezultatul 
«“ •tor operaţiuni e apreciat la 215— 
230 milioane mărci*

Acordul rom âno-germ an
pentru valorificarea cerealelor

f • ....... hks&mii*»1111”111

Consorţiul german a propus modificarea lui
im luna August s a  încheiat, it 

Capitală, un acord comercial în
tre guvernm român şi ua consorţiu 
german. Prin acord, consorţiul 
german, s’a ob'igat să cumpere în 
România o cantitate de zece mii 
vagoane grâu cu preţul mondial 
socotit fob Brăila, plus zece Ia 
sută precum şi o canfttate de pa
tru zeci de mii vagoane orz şi 
porumb. Cerealele aveau o va
loare giobată de circa un miliard 
'.ei.

In schimbul acestei cumpărări, 
consorţiul german a căpătat drep
tul să . exporte în România, dife
rite produse: culori de anilină, 
chimica1«, articole farmaceutice, 
droguri etc., într’o valoare totală 
de 540 milioane lei.

O clauză foarte importantă a a- 
cordului a fost obligaţia ce şi-a 
luat-o consorţiul german, de a cum
păra in fiecare lună, cereale ÍN 
SUMA DE CIRCA 150 MILIOANE 
LEI, in aşa fel, incăt, în primele 
cinci luni de execuţie a acordului, 
să se exporte, în Germania, cereale 
INTR’O VALOARE TOTALA DE 
750 MILIOANE LEI. Pentru restul 
până la un miliard, cât reprezintă 
totalul angajat prin acord, s’a pre
văzut o procedură specială.

La rândul ei, România s’a obli
gat să cumpere cantitatea mai sus 
pomenită de articole germane, în 
valoare de 540 milioane lei, în opt
sprezece luni.

E bine -*■ 'hkm  că din consor
ţiul german fac parte /. G. Farben
industrie —■ din partea industriei — 
şlt Getreide-industrte, und Kommt- 
sbn A. G. — din partea cerealişti- 
lor importatori.

încă dela începutul apl'cäril a. 
cordul de mai sus s’a lovit de mari 
greutăţi. Cantităţile de cereale pre

tosx mi mm«, inu se apropiau mei 
pe departe de cele prevăzute în 
acord.

Noi, cari am înţeles să apl'căin 
cât mai larg prevederile acordului 
şi să importăm cantităţile de arti
cole industriale la cari ne-am obl1- 
gat — ne-am văzut astfel s'iiţi sâ 
ne reducem imp^raţ-ile. In ielul 
acesta, ACORDUL A DEVENIT 
INOPERANT. O situaţie păgubi
toare pentru ambele părtî. Mai a 
Ies, consorţiul german care făcuse 
unele avansuri financiare şi-a vă
zut interesele nesocotite.

D eaccîa, reprezentanţii 
lui in România, au făcut 
m inisterului de industrie 

de a schimba, 
Ei au a-

rătat că neexecutarea a- 
cordului se datoreşte u- 
nor cauze neprevăzute — 
lipsa unor cantităţi expor  
tabile de grâu şi porumb 
in ţara noastră — şi, prin 
urmare, cer să se  schim be 
grâul şi porumbul cu a lte  
articole.

Problema e foarte grea, fără în
doială. Căci, în acest caz, am fi 
obligat! să vindem consorţiului 
german produse pe cart, in orice 
caz, ie putem vinde.

Chestiunea încă n’a fost desle- 
gată. Conducători! Ministerului de 
Industrie sl comerţ o  studiază i°' 
că. Vor da tm răspuns In puţine 
zile.propunerea de a 

textu l acordului.

Schimbai tie mărfuri intre România şi Germania
Pentru documentarea cititorilor, J furi intre România şi Germania, tn 

iată cum a evoluat schimbul de măr ultimii ani:

Importul României im  Germania:
C antităţi Valori

1927 154-82.5 tone Ţ.645.000.000 lei
1929 171.006 tone 7.134.000.000 lei
1930 ‘ • - 135.911 'tope 5.776.000.0ÖÓ 'ei
1931 125.803 tone 4.589.000.000 lei
1932 76.030 tone 2.831.000.000 lei
1932 (opt luni) 47 382 tone 1.704.000.000 'ei

£xportul României i i  Germania
Cant tă ţi Valori

1927 1.076.000 tone 7.095.653.000 lei
1929 1.459.8U tone 8.005.205.000 lei
1930 1.438.698 torae 5.363.395.000 iei
1931 733548 tone 2.543.481.000 lei
1932 687.716 tone 2.085.044.000 tei
1933 (opt luni) 372.114 tone 890.884.000 lei

SITUAŢIA EXTERNA

După cum se vede din ăfrele de 
mai sus, s'a produs o scădere cata
strofală a exportului nostru în Ger

luate de consorţiul german, au mania. An cu an, lună cu lună, ex-i SFERT ca în amil I m 

portul a descrescut întruna, până 
când am. ajuns sä exportăm în a- 
nul acesta, MAI PUŢIN CA UN

Furnizorii S tatu lu i
şi bonurile de impozite

Cereri drepte care aşteaptă o dreaptă
deslegare

Un non regim de contingentare?
I. B. Demetrescu

aecretar general al Camerei de comerţ
germano-române, Benin

Regimul devizelor împreună pu 
regimul contingen tării constitu- 
esc astăzi baza ' politicei valutare 
şi politicei comerciale. De acest 
regim depinde desvoltarea co
merţului nostru exterior, relaţiile 
noastre eu pieţele străine şi în 
bună parte organizarea produc
ţiei, a creditului şi a oireulaţioi 
fiduciare. u

Este deci natural . ca problema 
contingen tării să constitue un 
punct din cele mai importante din 
programul guvernului. Faptul că 
în acest program se anunţă modi 
ficarea regimului conţin gen tarii
cu tendinţa de suprimare com
plectă a îngrădirilor existente 
este. îmbucurător şi a avut darul 
eă nască în cercurile economice o 
vie discuţie pro şi contra în lumi-, 
na intereselor diferitelor cercuri 
de activitate .economică: .

iu coloanele acestui ziar d-nul 
Ştefan I. Dumîtrescuj aduce o con 
tribnţie interesanta.' la luminarea 
acestei probleme ajungând la so

luţia: nu suprimarea regimului 
contingentării ci perfecţionarea 
sa.

In posibilitatea de suprimare a 
regimului de contingentare, în ab
soluta reintrouare a unui regim 
de libertate în comerţul cu străi
nătatea, nu poate spera nimeni 
din cei ce cunosc situaţia actuală 
în comerţul international. Nu nu
mai faptul că ne trebue un mij
loc de apărare fată de régiméié 
din alte ţări face necesar un sis
tem de control al comerţului ex
tern, dar chiar într’an caz de l i
bertate relativă în ţările cu cari 
avem relaţii de schimburi mai 
intense, ţara noastră nu ar putea 
să introducă această libertate şi 
din motive binecuvântate.

CATEVA PILDE...
Mă mărginesc Ia câteva exemple, 

Comerţ liber ar însemna aprovizio
narea din ace!e ţări cari oferă hi con

Citiii continuarea în nan- 2-a <

Uniunea generală a industriaşi
lor dîn România, a cerut de multă 
vreme autorităti'-or în drept să nu 
se mai creieze pe cale de inter
pretare a legilor în fiinţă, noul 
impozite şi taxe pe industria.

Un asemenea impozit era. de 
pildă, acela instituit de vre-un an 
de zile, care pe cale_ de Interpre
tare a 'egei pentru impozitul pe 
lux şi cifra de afaceri, impunea 
la cifra de afaceri energia elec
trică $i combustibilul produs de 
diferitele industrii pentru trebuin
ţele lor proprii

i^ici una din prevederile legi? 
de mai sus, nu indica această im
punere a industriei, totuşi în mod 
arbitrar, pe oale de interpretare 
organele superioare fiscale dădu
seră această dispoziţie, fără a ţine 
seamă de proteste'© întemeiate 
ale diferitelor industrii în parte şi 
de intervenţiile repetate ale or
ganizaţiei lor profesionale.

D. subsecretar de stat Slăvescu 
examinând chestiunea, a recunos
cut arbitrarul şi a ţinut să facă 
dreptate, subliniind chiar în comu 
nicarea adresată organelor fiscale 
în subordine, că în urma interven, 
fe j U. G. I. R., constatând ilega
litatea acestei impuneri, o supri. 
mă. *

Tot aşa, zilele trecute o dele- 
gaţiune de fabricanţi de eonfec- 
tiuni. prezemtându-se d-iui minis
tru Slăvescu, şi arătându-i că este 
un nan sens ca o haină, un pa'tott 
sau pardesiu care se vinde cu 
două-trei mii de lei orăşanului ne 
voiaş, să fie impuse cu £axa de 
16.50 ia sută, pe lux, dacă sunt 
căptuşite cu un metru de mătase 
satinată, — a recunoscut drepta
tea industriaşilor, reducând taxa 
la cifra legală de 2.50 la sută. re 
zui at ’-a care .n’a fost chip să se 
ajungă, după multiple şi repetate 
interventiuni în trecut.

Se va obiecta însă de unii, că

nici excesul de generozitate în fo
losul contribuabililor, nu e în fo
losul fiscu'ui.

In aparentă, aşa e. In realitate 
însă şi mai ales în cazul special 
de care ne ocupăm, nu vedem 
generozitate ci din potrivă spiritu'- 
practic ai ministrului.

Go.nfectitmile eftine, nesuportând 
taxa pe lux de 16 la sută, obliga 
pe fabricanţi să confecţioneze hii- 
ne fără căptuşală. Statul, deci nu 
mai încasa nimic la acest capitol. 
Reducând taxa la o cifră suporta
bilă, confectiuniie vor fi din aou 
căptuşite cu mătase eftlnă, indus 
tria respectivă îşi va relua des
voltarea şi deci statul 'a o taxâ 
mai mică va încasa mai mult de 
cât sub regimul din trecut. .

*
In aşteptarea unei soluţii drepte 

mal există 'a Ministerul de finan
ţe, încă o cerere foarte dreaptă 
a unei categorii de industriaşi. E 
de sperat că actualii conducători 
ai acestui departament, cunoscă
tori ai nevoilor Industriei, prin si* 
tuaţiunile ocupate de ei in trecut 
în economia particu'ară, vor şti 
s’o rezolve în spirit de largă în
ţelegere. I

Iată de ce e vorba:
In anul 1931, Statul a coman

dat Industriei, pânzeturi pentru ru- 
fărie, bocanci şi alte obiecte, pen
tru nevoile spitalelor şi ale arma
tei. Comenzi'« au fost date prin 
licitaţie publică, sub imperiul unei 
concurenţe din cele mai neîndu
plecate, care reducea benefeiu! fa
bricantului la ultima expresie.

Ordouante'-e de p'ată emise pen
tru achitarea acestor furnituri, fa
bricilor de ţesături de bumbac, 
de încălţăminte etc., n’a u . fost a- 
chitate ulei până astăzi, din cauza 
greutăţilor financiare ale tezau
rului.

La capitalul învestit până asiăzi 
în mărfurile furnizate statului,Jn-

dustrli'e respective, au plătit do
bânzi cari depăşesc procentul de 
30 la suta.

Acum este vorba ca statul să 
achite furniturile primite in 1931 
cu bonuri de impozite, care dupe 
cum se şt.e, se .negociază pe piaţă 
cu 50—65 ia sută din valoarea ior.

Aceasta însemnează că pentru 
furniturile din 1931, ijpdustria .-ui 
să primească de la stat numai 
20—25 'a sută din valoarea ordo
nanţelor de plată respective.

Douăzeci la sută. Nu e .nici mă
car atât cât e obligat să plătească 
negustorul căzut în concordat pre 
ventiv, a cărui cotă obligatorie de 
plată e d© cel puţin 40 la sută.

E oare dreaptă, sau cei puţin 
scuzabilă o asemenea carenţă din 
partea statului?

Nu numai că industriaşul nu 
realizează tm beneficiu cât de mic 
din furniturile vândute statului la 
1931, d’mpotrivă .perde 75—30 ia 
suta dni capital.

Mal e in această chestiune, încă 
un amănunt interesant. O parte 
din industriaşii, furnizori, credi
tori ai statului din 1931, au îsbu- 
tit să lombardeze la timp ordo
nanţele de plată la diferite insti

tute financiare ale statului, cum 
sunt Cassa de cecuri Credfiu! In
dustrial şi chiar ’a  unele bănci 
Toate aceste ordonanţe Ie preia 
statul, fără să mai emită pentru 
ele bonuri de Impozite. Aşa dar 
printre furnizorii armatei şi a spi
talelor din 1931, există o cate
gorie de privilegiaţi.

Ceilalţi, cari au rămas cu ordo
nanţele de p'ată în portofoliu, — 
valoarea lor nu trece de circa 50 
milioane iei — sunt astfel obligaţi 
să piardă 75—80 la sută dîn a- 
cea'sta sumă;

E nedrept şi descurajator pen
tru industriaşi, cari vór fi şi în

,  Citiii continuarea tn pa» 2-a

Negocieri interna! oeaie
Ar fi anevoioasă o încercate de 

lămurire a negocierilor ce se duc in 
momentul de faţă intre d fentele ca
pitale. Atât problemele in discuţte cât 
şi scopurile urmărite in aceste negó- 
c.eri sunt diferite, după cum dorin, 
ţefo guvernelor angajate ‘n discuţiu- 
riile internaţionale diferă fundamental.

Astfel, se vorbeşte ca stăruinţă 
despre negociaţi Începute intre Paris 
şi Beri n. Paralel, ambasadorul brita
nic primit eH de cancelarul Hitler. 
pare să fi încercat unele lămuriri. La 
Roma, întrevederile U tv nov, Musşo- 
linit urrréte de călătoria comisarului 
sovietic al afacerilor străine la Ber
lin, deschd unele perspective noui. 
In sfârşit, rezoluţia marelui consiliu 
al fascismului, care reclamă o refor
mă esenţială a Societăţii Naţunilort 
este in strânsă legătura cu toată a. 
ceasta frământare internaţională.

Problemeie se complică altfel prin 
lărgirea tot mai cuprinzătoare a cer
cului negoc erilor. Când, după pleca
rea Germaniei, conferinţa dezarmării 
recomanda negocieri directe intre 
principalele puteri pentru a inlesn. o 
înţelegere viitoar e, scopul era limitai 
la chestiunile ridicate de difcultăţile 
ivite la această conferinţă. Activitatea 
diplomatică era astfel c.rcumsctisă. 
In acest sens s’a făcut o încercare, 
de altfel destul de timidă, de a Sg lim
pezi litigiile între cele două princi
pale părţi in proces, Franţa şi Ger
mania. Dela Berlin Insă, împrejura
rea cată să fie folosită pentru o B~ 
propicrs> atât de puţin probabilă azi, 
a două politici ireconc. Habile.

Acţiunea Romei interven nd In a- 
ceasta activitate diplomatică, turbură 
şi m,3i mult obiectivele. Italia, spri
jinind Germania, voeşte să impună 
reforma Societăţii Naţunilor, schim
bând în totul scopul acestui organism 
internaţional

Nota situaţiei astfel create o dă 
comentâriul transmis aseară de agen- 
ţa  Rador din Londra. Cercurile poli
tice britanice sunt uimite şi nu-şi as
cund nemulţumirea faţă de Întorsă
tura dată negocierilor directe. In pro. 
blema dif cită a dezarmării s au Intro
dus elemente noui, ca şi cum greu
tăţile dela Geneva nu îndeeptăţiau 
destulă îngrijorare. Complicarea situ
aţiei internaţionale pr;n atacarea de 
front a atâtor probleme esenţiale a'e 
organizării europene nu poate decât 
zădărnici încercările metodice de a se 
lehida litigiile actuale. cu caracter 
acut.

Opinia britanică face o distincţie 
firească intre criza dezarmării şi pro- 
blema Soc etăţii Naţiunilor. Orice 
încercare de a le împreuna, nu face 
decât să întârzie deslegarea amân- 
dorura.

Situaţia sumară 
a Băncii Italie)

Principalele posturi ale Băncii 
Ita’iei se prezintă ia 20 Noembrie 
1033, — după cum urmează, — 
fată de 10 Noembrie 1933, după 
cum urmează, — în milioane de 
dre:

Stoc-aur 7.078 (7060).
Devise 306 (306).
Portofoliu comercial 4379 (4.403).
Avansuri pe titluri 480 (562).
Hârtie-mo.nedă în circulaţie 

12.899 (13.104).
Angajamente la vedere 303 (3oO). 
Conturi curente 1374 41013).

Situaţia sumară a Bănci1 
Austriei

Balanţa comercială a Băncii Naţio
nale Austriaco arată pe ziua de 30 
Noembrie o rezervă aproape neschim
bată de aur şi devize» Însumând 188,7 
milioane schilling!.

Portofoliul de accepte a sporit eu 
19,3 mi1 ioane la 218 milioane schil
ling!. Circulaţia de bancnote se ridi
că la 1030,4 milioane schilMngi. Aco
perirea legală e de 24.8 la sută.

Lupta contra concurenţei 
japoneze in Europa

Cooperarea anglo-o^andeză pentru 
a lupta împotriva concurentei Jape- 
ze, va forma la Haga> obiectul unor 
discu|iuni între delegaţii industriei 
britanice şi conducătorii federaţiei de 
muncă olandeza.

*
După cum scrie ».Financial News’*, 

reprezentanţii industriei jugoslave au 
cerut ministrului de comerţ Jugoslav 
să sporească taxe1« vamala în vede
rea combaterii dumpingului japonez 
cu care producţia autohtonă nu poate 
deloc să concureze- Industriaşii jugo* 
jilavi au declarat că dacă nu se vor 
lua măsuri grabnica pentru înlătura- 
rea dumpingului Iugoslav, multe fa
brici vor trebui să se închidă, punând 
pe drumuri mii de oameni-
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C E A  MAI R E U Ş IT A  M A Ş IN A  D E  S C R I S
S i K G U B I i l ,  i i E P B E S E N T M T

S E G A L L E R - Y O S T
Calea Victoriei 44, Bucureşti

T elefon  3 85-85

ALAIURI DE DARA Di (Sleban d^rn Wor;’banhob)

H O T E L  Î M P Ă R A T U L  T R A I A N
(T E K m I M Ü S)

CA LEA GRIV iŢEI 177. T E L E F O N : 352/14, 383/90
C a m e re  cm u n  p a t  
î n c e p â n d  d e l e i  I e i

Ratei primul n eg  - Stins ersten Ranges — calorifer, aecanssr, apă 
şi race ta «scara cameră._______ Comisionarul nastra la gară.

r;^asiiS4Comercianţi,
Industriaşi,

F i n a n c i a r i  
Voi{i să încasaţi cu uşurinţă s u ie  ce ti se cuvin 

Adresa i-vă la
„ A  R O  l i  S “

Sec ţ i unea  oe  i n c a s s o  
Str. constantin titm», m, iei. sss-sa. 323-as, tiucureşi
< care îngrijeşte încasarea creanţelor.

« .  se ocupă cu lichidarea de datorii, cu elucidarea creditelor 
vechi sau neglijate.

— tranşează pe cale amiabilă, acordurile si aranjamentele dintre 
.debitori şi creditori. 1

_  îndep lineşte form alităţile  necesare pentru în
registrarea brevetelor de invenţiuni şi m ărci de fa 
brică, provenind (lin ţara şit străinătate, asem enea  
reîn oeşfe  depozitele etc., fa ce  publîcafiuniie ne
cesare pentru plasarea brevetelor de invenfiune.

Organizaţia uoustră de mcasso, — este de un iolos indiscutabil, 
angrosiştilor, tabricamüör, instituţiilor bancare, corporaţiunilor, cari 
pot — graţie unui comision modest, proporţional cu cuantumul su
melor recuperate SA-Ş1 ÎNCASEZE DA 1 ORIILE.

In genere, serviciul nostru de încasso prezintă o foarte mare 
Importantă pentru creditorii din România şi străinătate, deoarece 
graţie acestui serviciu, toarte mulţi dintre ei, au reuşit a intra în po
sesiunea sumelor ce li se cuveneau destui de repede ş i . în mod cu 
deosebire satisfăcător.

Orele de birou ale secţiunei ;10—12, 5—8.

CORPUL PORT. TRIB. ILFOV

Publica,
V â n z ă r i  m o b iu i s r e

Pubî. No. 90054 din 30 Noembrie 
1933. Dos. 21126 din 1933.

In baza adresei cu No. 28539 din 
lu33, a Judecătoriei Ocolului 7 Ur
ban Bucureşti, se publică spre cu
noştinţa generală că în ziua de 12 
Decembrie 1933 dela ora 12 din zi 
înainte se va vinde cu licitaţie pu
blică la localitate Şoseaua Mihai Bra- 
vu No. 384, Bucureşti, averea mobi
lă urmărită a debitorilor Catinca Ga
ra şi Nicolas Gazu, din Bucureşti 
Strada Uniri No. 30, compusă din 
una locomobilă de treerat anume spe
cificată în procesul verbal de urmări
re spre despăgubirea creditoarei Ban
ca Generală de Credit Economie şi 
Depuneri.

TRIB. IFQV SErCŢIA l-a C. C.

E xtract
Conform art. 93 din legea pers. jurid.

Prin sentinţa acestui Tribunal cu 
No. U7 din 17 Noembrie 1933, s’a 
acordat personalitatea juridică Socie- 
tăţei Generale pentru apărarea inte
reselor expeditorilor vamali din Ro
mânia „Unirea Noastră’', cu sediul în 
Bucureşti, str. Doamnei No. 10, şi 
conform art. M şi următorii din le
gea Persoanelor Juridice, s’a trecut 
în registrul respectiv, având comite
tul de Administraţie compus din 
d-nii: preşedinte Cristofor Ionescu 
Kantopoi; vice-preşedinţi: Moscu 
Adania» Alexandru Matccscu; mem
brii r Niculae Tănase, Iser Abramo- 
vici, Zalman Sigler, Eftimie Iones
cu, Filip Solomon, Bereu I. Mendel
sohn, Virgil Ionescu Xantopol, Ber- 
cardh Ferester, şi Eftimie Cristea, 
easier; Jean Constântinescu secretar 
general; lancu Schwartz secretar de 
Şedinţă; Mihail Păluţă prím-cenzor; 
Jaqtscs Sapchir şi Gheorghe Evanghe- 
lide cenzori.
GREFA TRIB ILFOV SEC. I-a c. c.

Atestă prezentul extras, pentru a se 
publica în ziarul „Argus”.

Grefier, Indescifrabil.
No. 91136 din 4 Decembrie 1933 
■_ Dos. No. 4702 din 1933»

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
Direcţiunea judiciară

D, Eugen Goldenberg, născut în 
Ploeşti la 8 Iunie 1912, domiciliat în 
Bucureşti, a făcut cerere acestui Mi
nister de a fi autorizat să schimbe nu
mele său patronimic de Goldenberg 
în acela de Antonescu, spre a se numi 
Eugen Antonescu.

*
Ministerul publică aceasta, con

form art. 9 din legea asupra numelui, 
spre ştiinţa acelora cari ar voi să 
facă opoziţiune în termenul prevăzut 
de aliniatul II al zisului articol.

Revue des Deox Mondes
15, rue de l’Université Paris. 

Sommai te de la livraison du 1-er 
Décembre 1933

La nouvelle Arcadie. _ ,  Premiere 
partié, Maurice Bedel.

Jeunesse hitlerienne, Robert D’Hat
court.

Vers Sainte-Héléne. _  I. Dertde- 
ers jours dc France. Octave Aubry.

Splendeurs et miséres de Versail
les, Raymond Escholier.

Images des Indes. — I. De Bom
bay a Calcutta. /.  Le Bourgeois.

Poésies, Fernand Gregb.
La littérature canadienne-francai- 

se, R. de Doquebrune.
A Berlin. — Semaine cfElections. 

Claude Eylan.
Réforme du conseil supérieur de 

î’instruction publique. H-te Parigot.
Adieu a un patriote alsacien, Ge

neral Gouraud, de l'Institut.
Questions scientifiques. — Un 

corps de chercheurs. Francois Canac.
L’Exposition des souveniré de l’a* 

viation francaise, René Chambe.
A l’atelier. — Richard III, Louis 

Gillet.
Réception de M. Francois Mauriac 

a ’’Academie Francaise, Piérre Tro- 
yon.

Chronique de la quinzaine. _  His- 
toire Politique. René Pinon.

PRIX DU NUMERO LEI 60
En vente a la Librairie Francaise 

H. KON, Calea Victoriei 57. •
Cette librairie fait également des 

abonements au journal LE TEMP 
sans aucun frais:

3 mois Lei 365
6 mois Lei 675

12 mois Lei 1320

Direcţiunea Serviciu
lui Porturilor Mari

time Constanta
Puülicatiofle de licitaţie
D a la : 28 Decembrie 1933, 

orele 10 a. m., la Constanţa-port. 
O biectu l;

Lem nărie de brad ecarisată p t,
dulgherte.

18 buc. de 8.50 x 0 25
18
21
21

322
4

14
132
376

4
56
50

8.00 x 
8,-îO x 
8.C0 x 
7.0U x
6.00 x
6.00 x 
6.60 x 1.20
e.60 x 0.30
5.50 x 0.25
5.50 x 0.20
5.00 x 0.15

0.25
0.2U
U.20
0.30
0.25
u.2U

x 0 2 0  
x 0.20  
x 0.15 

0.15 
0.08 
0,20  
tt20 
U15 
ÜJJ8 
0.4» 
0.15 
0.15

7.650 m
7.2UÜ
6.1-0
5.760

54.096
l.2u0
3.360

23.760
54.144

1.100
9.240
5.625

G aranţie: 5°/0 din valoarea fur
niturii oferite.

Termen de livrare: 4 5 zile de» 
la comandă.

Caetele de sarcini se po t ve
dea la  Direcţiunea Serviciului.

D irecţiunea.

N r. 10G04, din 4 Dec. 1933.

Ueia Societatea Studenţi
lor in medicina

CONFERINŢA D-LUI PROF- DR, N.
HORTOLOMEI

Studenţii In medicină luând ini
ţiativa de a imita pe profesorii lor 
să le ţină conferinţe despre chestiu
nile medicale importante, d. prof. dr. 
N. Hortolomei a vorbit zilele trecute 
despre tratamentul chirurgical al ul
cerului gastric şi duodenal.

Ulcerul stomacului fiind o maladie 
medico-chirurgicală, d-sa a căutat să 
arate mai întâi, în mod cu lotul obiec 
tiv, valoarea tratamentului medical 
şi, mai ales, calitatea vindecărilor ce 
se pot obţine pe calea aceasta- DUpe 
statistici, mortalitatea provocată de 
ulcerele gastrice tratate medical este 
de 2 2 %, în urina complicaţiilor ce 
survin: hemoragii, perforaţie» cance- 
rizare»

Apoi, pentru a face să fie înţeleasă 
valoarea tratamentului chirurgical» 
a trecut în revistă mijloacele de diag
nostic» insistând asupra fiziologiei 
normale şi patologice a stomacului- 
Chestiunea extrem de complexă şi 
interesantă, fiindcă numai prin cu
noaşterea ei se poate discuta valoa
rea tratamentului ulcerelor de sto- 
maß şi de duoden- Cercetările recente 
au arătat insuficienţa multora din o- 
peraţiile propuse în acest scop şi cari, 
şi azi, unele din ele, sunt totuşi apli
cate încă. Dintre acestea, cel mai fre
quent întrebuinţată este, de sigur» 
gastro-enterostomia, căreia conferen
ţiarul îi face o critică severă, ilus
trând» cu multe cazuri din practica 
d-sale, complicaţiile ce pot surveni 
după ea. Dintre acestea, cele mai de 
temut sunt: perforaţiile» hemoragia 
şi degenerescenta canceroasă a ulce
rului; afară de aceasta» operaţia de 
mai sus nu asigură nici o vindecare 
definitivă. Din 1926, d- prof- Hortolo
mei a părăsit complet această opera
ţie şi nu mai face decât rezectlile 
largi de stomac, gastro-pilorectomia-

Ş t i r i  a r t i s t i c e
AŞTERNUTUL DE MATASE

Joi 14 Decembrie crt. are loc 
premiera piesei „Aşternutul de 
Mătase“, trei acte de Andre Bira- 
beau şi G. Doiley, prima comedie 
de mare montare pe care o pre» 
zintă teatrul Iancovescu.

In rolurile principale d-nete Ma
nia Antonova, Veve Cigallia, Su- 
zana Policraf, Fiii Harand, Pufi. 
Georgescu, Jeny Io.şnld, d-nii Gr. 
Vasiliu, Roland de Jassy, N. N. 
Mfitei, P. Miron, S t Demi, Gr. 
Teodorescu, G. Costiescu, Cristu 
Marache şi Ion Iancovescu.

Acţiunea se petrece într’uu ma
re hotel de pe Coasta de Azur»

Direcţia de scenă d. Sică Ale
xáiul r eseu. Decoruri de pictorii' 
Soanu

Târgul Mărfurilor
I Articole de menaj"!
In ultimele zile, din ca’uza contin

gentării importului» stocurile de măr
furi an început să lipsească engro- 
siştilor- Ca urmare a acestui lucru, 
negustorii detaiUşti sunt complect de- 
sa sorta ţi

Lipsa de mărfuri cât şi suprataxele 
vamale — între 15—20 la sută — a- 
dăogate acum câtva timp, au făcut ea 
preţurile să înregistreze urcări de 
18—20 la sfută.

Cu toate cererile extrem de reduse 
această urcare se va menţine atâta 
timp cât nu vor fi reduse actualele 
taxe vamale :

Preţurile la articolele de menaj 
sunt:

Pahare »Luiza‘‘ 6 lei- 
Farfurioare de dulceaţă bucata 

2-4 lei-
Halbe groase, bucata 19 leL 
Ţapi b'ucata 15 lei.
Sticle ».Piradim” marcate de 1 kgr.» 

bucata 14—16 lei.
Sticle „Piramid“ marcate de 500 

gr- bucata 6-50 lei- 
Sticle ,,Piramid“ marcate de 100 

gr-, bucata 6,25 lei- 
Sticle de lampă arse şi marcate 

No- 57 Duz. 32 lei.
Sticle de lampă arse şi marcate 

No. 11'“, duz- 42 lei- 
Preţurile de detail la vasele Ideal 

sau Victoria, sunt:
Oale de 1 litru bucata 50 lei.
Oale de 1-5 litri» bucata 68 lei« 
Oale de 2 litri» bucata 8i lej.
Oale de 2 5 litri, bucăţi §8 lei.
Oale de S litri îum,- bucata 120 lei. 
Oale de 4 litri,, buc. I32  iei.
Oale de 5 litri, buc. 145 lei. 
ale de 6 litri, uc, 158 lei- 
Oale de 7 litri. buc. 182 lei.
Oale de 8 litri, buc. 200 lei»
Oale de 9 litri, buc. 200 lei- 
Oale de ÎO litri, buc- 230 5eî- 
Oale de 12 litri. buc. 250 lei- 
Oale de 15 litriu. buc. 250 lei.
Oale de 18 litri, buc. 350 lei- 
Oale de 20 litri, buc, 400 lei.
Oale de 25 litri, buc. 457 lei.
Oale de 30 litri, bVic. 545 lei. 
Cratiţe de 1 litru- buc. 55 lei. 
Cratiţe de 1.5 litri, buc- 65 lei. 
Cratiţe de 2 litri buc- 80 hu* 
Cratiţe de 2-5 litri, buc- 96 lei. 
Cratiţe de 3 litri. buc. 104 lei* 
Cratiţe de S-5 litri, buc- lei- 
Cratiţe de 4 litri, buc. 119 lei. 
Cratiţe de 5 litri, buc- 139 lei. 
Cratiţe de 6 litri, buc- 150 lei. 
Cratiţe de 7 litri» buc- 172 lei. 
Tăvi pentru friptură 25 cm-> bucata 

107 lei
Tăvi pentru frftură 35 cm>» bucata 

140 lei,
Tăvi pentru friptură 35 cm.» bu

cata 180 lei.
Tăvi pentru friptură 40 cm-» bu

cata 229 lei-
Tăvi pentru friptură 45 cm- bu- 

fcata 295 lei. ! 4fc-
Tăvi pentru friptură 50 cm- bucata

291 lei-
Lighene albe 38 cm-, buc 64 lei- 
Lighene albe 36 cm. buc. 74 lei. 
Lighene albe 38 cm» buc. 84 lei- 
Lighene albe 40 cm., buc. 105 Iei- 
Lighene albe 42 cm-, buc- 115 lei. 
Lighene albe 45 cm„ buc. 142 lei» 
Lighene albe 50 cm-, buc. 165 lei-

I Porţelanuri
Farfurii duble pentru restaurant 

bucata 24 lei»
Farfurii de desert, buc. 15—25 lei. 
Căni de porţelan decorat bucata 

12 lei-
Servicii de ceai de porţelan deco

rat. serv- 350 lei.
Servicii de masă 6 persoane, serv- 

1200 lei.
Ceşti de cafea neagră duzina 300 

lei-
Farfurii s’ubţlri decorate bucata 30

lei-
Farfurii subţiri desert» buc- 20 lei-

C. F.

Un son regim de contingentare ?
Continuare dim pagina l-a

diţicmîte de preţ şi ’de livrare cele 
mai avaniagioase pentm cumpărători 
ar însemna Ibera concurentă între 
ţările producătoare de acelaş articol. 
Ce a însemnat lupta noastră pentru 
acorduri preferenţiale decât întrona
rea urcai alt principiu in comerţul in
ternaţional, decât acel al libertăţii 
absolute? Ce am cerut în conferinţe
le international  ̂ pr;n acordarea pre- 
ferenţii decât o orientare planificată 
a aprovizionării cu cereale a ţărilor 
industriale d n vestul Europei spre 
ţările din sud-estul european, care 
stă în contradicţie cu un regim de 
absolută libertate ? A susţine în ace- 
laşi timp ideea de .preferinţă“ şi a- 
ceea a liberului schimb, cum e des 
cazul, e un paradox.

Aceiaşi situaţie o avem şi la noul 
program, pus acum in discuţie, al in
tensificării culturii oleag roaselor. 
Ştiut este că ţăriie transoceanice sunt 
in măsură să livreze cantităţi enor
me şi destul de ieft ne de aceste pro- 
duse în ţările centrale şi nordice din 
Europa. Nit vom ajunge nici odată 
la o intensificare şi la un export pu
ternic al acestor produse, dacă ţări
le ce cumpără oleaginoase s'ar con
duce după principiile fundamentale 
ale libertăţii comerţului. Oricât ax 
fi de seducător şi de comod un re
gim de libertate al comerţului, rămâ
ne, câte ştie pentru cât timp, o u- 
topie,

MAI MULTA SIGURANŢA 
Nu e însă o utopie, nu e Insă de

loc imposibil» ca într’un cadru bi
ne fixat, comerţul extern să se 
bucure de cea mai mare libertate 
Experienţa însă a arătat că sub 
actualul regim al contingentării, 
căruia cum vom arăta mai jos îi 
lipseşte şi uu sistem de norme pre. 
cise conducătoare, comerţul suferă 
de ceace paralizează în primul 
rând activitatea economică: DE 
NESIGURANŢA. Sa se readucă 
în limite cât mai restrânse, dar 
clare, comerţului această siguran
ţă în dispoziţiile de vânzare şi a- 
provlzionare şi restricţiile absolut 
necesare, vor putea fi uşor supor
tate iar comerţul va avea o bază 
normală de desvoltare. 
CONTINGENTARE, CARE NU 

E CONTINGENTARE 
Regimul de contingentare aflat 

astăzi în vigoare e falş denumit 
ca atare. Orice regim de contin
gentare, ca să corespundă denu
mirii pe care o are trebue să pre

vadă îb primul rând; contingente; 
fie contingente de cantităţi de 
mărfuri, fie contingente de valori 
ale mărfurilor la import. In ac
tualul regim nu e cazul. Din ta 
riful vamal s’au luat cele mai 
multe articole şi s’au decretat „con- 
tingentate", adică după normele 
dispoziţiilor în vigoare, supuse la 
import unei „autorizaţii speciale“. 
Deci propriu zis nu avem un sis
tem de contingentare ei un „sis
tem de permise de import", oare 
în mod fatal nu este normativ 
pentru comerţ, ci totdeauna tinde 
sâ devină arbitrar şi vexatoriu. 
Dacă deocamdată un atare sistem 
aduce foloase în Geace eonstitue 
partea sa negativă, adică restrân
gerea ou orice preţ şi în orice 
mod al importului, dacă în o pe
rioadă de tranziţie poate forma o

turisim că torturarea care aa 
irodus'o pe piaţă, nu echivalează 

cu puţinul avantaj ce au procu
rat. Credem că avem acest drept, 
cu cât am fost printre cei caii de 
la început au susţinut idea cota- 
pensa ţ ei în -j .  a rí uri de$i sub altă 
formă decât cea care s’a practic 
cat până acum.

Compensaţiile, alături de un re
gim al devizelor şi al contingen- 
tării, au atâta timp un rost, cât 
se crează prin ele un export supli
mentar sau se obţin avantagii ex
cepţionale, reciproce. Compensa  ̂
ţiile, astfel cum au fost acordate 
până acum, în cadrul unui import 
şi export normal, nu înseamnă 
decât acordarea unui privilegiu 
prin nimio justificat. Compensa
ţiile particulare trebue deci să ră
mână la marginea circulaţiei nor«

armă de apărare, cu timpul, prin 
lipsa unui principiu conducător 
ce caracterizează acest sistem, nu 
poate deveni decât o sursă de in
certitudinii atât pentru comerţ 
cât şi pentru relaţiile comerciale 
cu străinătatea, cât şi pentru re
guläres mecanismului plăţilor în 
srăinătata.

Mai înainte de toate trebue să 
ne lămurim care este scopul unui 
regim de contingentare în gene
ral. Contingentarea la import a 
unor anumite articole, a urmărit 
mai întotdeauna o protecţiune a 
producţiei sau a pietii indigene şi 
contingentele au fost acordate pe 
cale de acorduri comerciale pen
tm obţinerea unor avantagii reci
proce. In acest caz contingenţa, 
rea a avut loc pentru articole cari 
se produc în interiorul ţării limi
tând importul acestora la canti
tăţi fixe. Astfel este cazul acum 
la mai toate ţările cari au un re
gim de contingentare parţial. Nu 
însă pentru acest scop s’a intro
dus contingentarea la noi, ci pen- 
tru a limita întreaga valoare a 
importului la o sumă care să nu 
depăşească valoarea exportului, 
deci ca un regim adiacent regimu- 
lui devizelor.

Dacă urmărim clar scopul pro
pus, atunci mijloacele se desem 
nează dela sine, acestea deosebin 
du-se principial de normele regi
mului aflător în vigoare.

Cont rgeniare peneralâ
ln primul rând, trebue să avem in 

locul unei. contingerUâxi parţiale, 
care nu are nici un sens în linia 
scopului urmărit, o contingentare ge
nerală, Atunci când trebue să urmă
rim valoarea întregului import, ce 
sens are să scape o serie <ie articole, 
orcát ar fi ele de puţin importante 
in comerţul de import_ 

ln rândul al doilea m  ne intere
sează cantităţile importate, ci va
loarea tor. Autorizaţii de import ca 
100  kg, maşini electrice sau 50 kg, 
medicament^ sau 10 kg film sunt a- 
nacronice şi rm pot fi explicate de
cât cu neînţelegerea complectă a sen 
suini contingentării. Valorile mărfu
rilor importate pot varia in acest 
caz atât de mult, încât din acest 
punct de vedere controlul importului 
este redus fe absurd.

In fine un regim af contingentării 
care funcţionează paralel şi fără 
concordanţă cu un regim al devize
lor , când tocmai pentru complectarea 
acestui din urmă regim a fost creat, 
suferă, în cazul de faţă de O eroare 
fundamentală de concepţie. Contin
gentarea, pentru atingerea scopului, 
pentru care a fost institu tă, trebue 
încadrată complect în regimul devi
zelor şi trcbue să eonstitue o parte 
integrantă din acést régim,

Principile fundamentale enunţate

Furnizorii Statului şi bonurile 
de impozite

(Continuare «lin pag. l-a)
viitor chemaţi sä înzestreze spf- 
tatele şi armata cu rufărie nece
sara şi aJte obiecte de aceiaşi 
strictă necesitate.

Ce vor industriaşii respectivi? 
Ei cer ca din mi'iardele emise de 
stât în bonuri de impozite, peritru 
datoriile C. F. R. pensii etc., să se 
facă excepţie cu aceste circa 50 
milioane 'ei, găsindu-se o altă for
mulă mai potrivită, pentru achita
rea acestor datorii

Sau, dacă cu toată bunăvoinţa, 
nu s’ar găsi o asemenea formulă, 
care e cea mai dreaptă şl cea mal 
întemeiată, indusíjpasü arată în 
cererea lor o perfectă înţelegere 
a greutăţilor prin care trece sta
tul.

Să ’J se permită să achite cu or
donanţele de plată din 1931, nu 
numai impozitele b} restantă din 
1931, ci şi pe cele din anii urmă
tori 1932 şi 1933, şi taxde vamale 
pentru materia primă ce vor im
porta în viitor.

Cu bonurile de impozite, n’ar 
putea achita decât impozitele ră
mase în suferinţă din 19Şl.

Ca să învederăm cât de ne
dreaptă este această limitare în 
timp a plătii impozite'or, cu crean
ţele statului, este semnificativ ca
zul autentic dar paradoxal întâm
plat ia una din administraţiile fi
nanciare ale Statului.

Un industriaş se prezintă ad
ministraţia financiară cu un număr 
de ordonanţe de plată din 1931 
pentru a  achita urnele impozite.

— Aveţi restanţe pe 1931, fî 
întreabă administratorul financiar.

—- Nu, răspunde industriaşul, 
am unele restante pe 1933.

— Regret mult domnule, că 
v’aţj grăbit să plătiţi la timp im
pozitele pe 1931. Dacă nu aţi fl 
fost atât de grăbit, puteaţi achita 
acum ace’e datorii cu ordonanţele 
de plată din 1931 sau cu bonurile 
de impozite. Pentru datoriile ul
terioare, nu putem primi aceste 
ordonanţe.

— Aşa dar, mă pedepsiţi pentru 
că am fost contribuabil corect, 
sau mai bine zis, un prost! replică 
industriaşul.

— îmi pare rău, dar trebuie de 
astă dată să fiu de acórd cu Dv.

Aşa dar o nedreptate isbitoare. 
Sunt favorizaţi contribuabilii rău 
platnici. Cel în curent cu plata im
pozitelor pe 1931, nu pot p'ăti cu 
acelea? creanţe ale statului impo
zitele pe anii următori.

Suntem încredinţaţi că şl acea
stă chestiune, supusă examinării 
actualilor conducător! ai Ministe
rului de Fnamte, îşi va găsi solu- 
ta adevărată şi echitabilă, cel pu
ţin în sensu'» ca ordonanţele de 
p 'aiă emise în 1931, să fie achi
tate de stat, prim acceptarea lor ia 
plaţii, impozitelor pe aii?! urmă
tori saiu pentru achitarea mate- 
riilor prime ce urmează a fi im 
portate de furnizorii respectiv!, 
creditori ai Statului.

I. RADU

mai sus ale regimului contingentării 
se poate transpune în norme pe mai 
multe căi, Calea cea mai bună nu 
poate ţi găsită decât cercetând con- 
diţiunile specifice ale comerţului nos
tru extern, necesităţilor de transfer 
pentru datoriile financiare şi imobi
lizate. situaţ unei devizelor, etc. Nu 
este locul aici de a cerceta aceste 
condiţiuni. In rezumat putem expune 
situaţia astfel;

Valorile rezultat€ pe pieţele stră
ine dn export (devizele) au o tri
plă destinaţiei plata importului cu
rent, apoi al transferului datoriilor 
comerciale şi în fine al datoriilor pu- 
blice şi f inanciare, (Crearea de re
zerve sau investiţiuni in străinătate 
o excludem complect în situaţia pre
zentă).

Exportul total trebue deci să asi
gure înainte de toate plata obligaţiu
nilor financiare în Imita acordului 
cu creditorii. Din rest trebuesc asi- 
gurate necesităţile de import ale e- 
conomiei naţionale şi in parte plata 
dator ilor comerciale. Limlta super i
oară a importului admisibil va reeşi 
din exportul probabil in anul viitor 
din care Se vor deduce obligaţiunile 
şi datoriile amintite mai sus Aceas
tă cifră va forma; contingentul glo
bal pentru întreg importul nostru.

Admiţând ca după ce se vor con
sidera rezervele de cereale exporta
bile posibilităţile de export ale celor- 
laife articole, oapaciti^ea deboşeu- 
rilor din străinătate pentru mărfurile 
româneşti, se va deduce că exportul 
nostru probabil ar fi in primele 6  
luni ale anului viitor de 6 miliarde 
lei; scăzând obligaţiun le financiare 
de ca, 2 miliarde lei, ■pentru perioa
da corespunzătoare, limita superioa
ră a importului ar trebui să f e 4 mi
liarde. (Cifrele sunt date numai cu 
titlu de exemplificare). Aceste cifre 
prezintă aproximativ 60 la sută din 
valoarea importului din 1932,

PLĂŢILE
Penfo-a buna şi sigura funcţionare 

a plăţilor in fiecare caz de import 
in parte, valoarea importului na ax 
trebui să depăşească in exemplul de 
mai sm 60 la sută d n importul din 
1932. Pentm a uşura însă anumite 
importuri necesare economiei naţio
nale, şi a împiedeca altéle mai puţin 
importanfe sau chiar dăunătoare, se 
pot fixa cote diferite însă astfel, ca 
media ponderată a valorilor să co
respundă totdeauna la 60  la sută. 
Fiecare importator va primi o apro
bare generală de import pe baia da
telor certe adunate de camerele de 
comerţ in v doare de 60 la sută din 
importul anului 1932_ Totalul aprobă 
rilor nu va trebui să depăşească in 
cazul cârti datele de mai sus ar fi 
exacte, pentru primele 6 luni, cifra 
de 4 miliarde W,

*
Sistemul schiţat este, în linii ge

nerale, cel aplicat în Germania cu 
foarte bune rezultate şi prin care 
s’a reuşit nu numai sá se menţi
nă o activitate precisă a balanţei 
comerciale, dan să se asigure tot
deodată importatorului german o 
complectă libertate de a dispune 
în operaţiile sale comerciale.

Desigur vom fi întrebaţi cum ar 
putea funcţiona sistemul com pen 
saţitlor in î i ’mi atare regim

S’au făcut atâtea confuzii şi a- 
buzuri eu aceste aşa numite com
pensaţii, încât este timpul să măr-

male a mărfurilor şi plăţilor şi 
să fie supuse unui regim special 
fiind admise numai în cazuri în a» 
devăr excepţionale şi precis defi» 
ni te.

UN SISTEM AUTOMAT
Am expus mai sus un sistem da 

adaptare al importului la export, 
prin acordarea de contingente în 
valori (devize). Această adaptare 
ar mai putea avea loc şi printr’un 
alt sistem pe care l-am putea de
numi automat, şi anume al bo
nurilor de compensaţie sau de ex
port. Acest sistem ce de altfel l-am 
preconizat în Noembrie anul tre
cut pentru comerţul cu Germania, 
(înainte de intrarea în vigoare a 
acordului de plăţi) este considerat 
şi de d-nul Stefan I, Dumitreseu 
în articolul său mai sus citat, ca 
nemerit pentru trausfertul dato
riilor comerciale, în mod analog 
cu sistemul »clipsurilor în Germa» 
nia. Sistemul bonurilor de corn» 
pensatie însă s’ar putea extinde a 
supra întregului comerţ extern 
creând dela sine o armonizare a 
exportului cu importuL Dacă a* 
cest sistem s’ar pune Ia baza reia» 
tiilor comerciale atunci s’ar putea 
proceda în felul armator: Pentm 
fiecare export efectuat, dovedit ea 
atare prin documentele vamale al« 
tarilor importatoare, cedarea de
vizelor etc. s’ar putea emite bo» 
nuri de compensaţie exportatoru
lui pentru o parte a acestui ex
port, să zicem pentru 8(1 la sută 
din valoarea sa, cari ar sluji*

a) In cea mai mare parte ca au
torizaţie de import de mărfuri din 
tara din oare s-a efectuat expor. 
tul.

b) intr’o măsură mai mică pen« 
tru transferul vechilor datorii co
merciale.

Aceste bonuri ar fi negociabile 
pe piaţă (In diferite tranşe) cu un 
anumit agio, ce ar depinde de ee» 
rerea de import şi oferta de bo
nuri rezultate din export. Prin a- 
ceasta s’ax crea un premiu pentru 
exportator, o cuplare automată a 
importului cu exportul, făcând ea 
cel dintâi să fio intr’o măsură ia 
prealabil stabilit inferior celui 
din urmă.

Indiferent dacă din sistemele 
sebiţate mai sus s’ar aplica unul 
sau altul, sau dacă s’ar găsi o so
luţie intermediară între ambele 
sisteme, principalul este ca la ba
za regimului contingentării să e- 
xiste o concepţie clară, atât în 
privinţa scopului de urmărit, cât 
şi a mijloacelor posibile, concep, 
tie care să se poată traduce in 
norme regulatorii, astfel ca meca
nismul schimbului mărfurilor şi 
plăţilor ca străinătatea să funcţio
neze în limitele trasate de nece
sităţi, cât se poate mai sigur» mai 
uşor şi mai economie»

Din aceste motive credem că 
modificarea actualului regim nu 
va putea aduce o îmbunătăţire sim 
ţitoare, ci numai instituirea unui 
nou regim pe alte baze. cu un ca
racter de durată, care să aibă însă 
şi suficientă elasticitate, atât pen. 
tru a putea fi pus în concordanţă, 
cu viitoarele necesităţi ale comer
ţului» cât şî pentru a fl un instru
ment potrivit în tratativele ce voj 
urma în vederea consolidării reia» 
ţlllor noastre eu străinătatea pe 
baza de noi convenţii comerciale,

Siinaţia comercială şi ti- 
nanciară a Germaniei sa  

îmbunătăţit
NEV-YORK 6 (Radoi% Zia

rele comentează convorbirile ce s® 
desfăşoară actualmente Ia Berlin 
între reprezentanţii Băncii Re1- 
chuiui şi acela ai purtătorilor de 
titluri ale împrumuturilor partica* 
lare germane, al căror servic'u a 
fost suspendat prjn măsura mor*, 
loriului.

In generai, ziarele sunt de pă
rere că situaţia comercială $i fi
nanciară a GermaB'ei s’a amelio
rat. Acoperirea în aur Şi stocurile 
de devize străine au sporit, iar ba
lanţa comerţului extern este ma! 
favorabilă, în vreme ce balanţa 
celor ma1 multe d'ntre celelalte 
ţări este din ce în ce mai mult de
ficitară.

Citiţi „Argus“
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Sărbătorirea d-!oi N. P. Ştetănescn
Fostul director general al Băncii Româneşti

Eri la orele 11 dimineaţa consi
liul de administraţie, direcţia şi 
funcţionarii Băncii Româneşti au 
sărbătorit pe fostul lor director 
general d. N. P. Ştefănescu, care 
x'a retras dela conducerea acestei 
bănci pe ziua de 1 Apri’ie 1933.

Această sărbătorire impună
toare prin caracterul ei sobru a 
fost o recunoaştere a meritelor şi 
calităţilor alese ale fostului direc
tor general d. N. P. Ştefănescu 
precum şi a modului cum timp de 
20 de ani a condus această insti
tuţie aducând-o la situaţia de azi 
cn toate greutăţile prin cari a tre- 
cnt şi p« cari a ştiut să le În
frunte.

D. N. P. Ştefănescu a fost 
cooptat In consiliul de administra
ţie şi ales vice-preşedinte pentru 
ca şi de aci înainte instituţia să 
poată profita die sfaturile dsaJe.

Au luat parte la sărbătorirea 
d-lui N. P. Ştefănescu d-nli: O. 
Tät&räsca, ministrul industriei şi 
cbmtrtului; /. Incvlet, ministru de 
interne; prof. L  Mrazec, preşe
dintele Academiei române; Em. 
Dan, primarul general al Capita
lei; Al. Ştefănescu, administrator 
delegat al Băncii Româneşti; Con
stant Qeorgescu, secretar general 
al ministerului de industrie şi co
merţ, I. St'ănculeanu, Şt. loan, Gr, 
Dumitrescu, H. Fnlga, Al. Maiak, 
Elenterle lonescu., apoi toti direc
torii în frunte cu d. I. Săvescu, di
rector general, tot! funcţionarii su
periori şi Inferiori din centrele Băn 
cri Româneşti, precum şi dela 
sucursalele dn provincie.
O SCRISOARE A D-LUI PRIM- 

MINISTRU I. a  DUCA 
D. L Săvescu, directorul gene

ral al Băncii Româneşti a dat ci
tire următoarei scrisori primite din 

partea d-lui prim-ministru L G. 
Duca t
„ O-UB DIHEOTOB GENERAL,
f Mulţumindu-vă pentru invltaţiunea 
IM mi-aţi făcut de a lua parte la săr
bătorirea d-lui N. P. Stefăneac’j» vice 
preşedinte1« coneiliului de adminis
traţie al Băndl Româneşti, regret că 
nu voi putea lua parte. Aşi fi fost dor 
nie eft profit de acest prilej pentru a 
re)noi d-lui Ştefănescu simţimintele 
mele de stimă şi amiciţie.

Primiţi, vft rog. asigurarea consi- 
deraţiunei mele*

(bs) L G DUCA
UN PERGAMENT ŞI UN ALBUM 

OFERITE D-LUI N. P. ŞTEFA- 
NESCU

D. L SĂVESCU, director gene
ra’, al Băncii Româneşti a  oferit 
d*lui N. P. Ştefănescu o machetă 
in bronz, reprezentând chipul fos
ilului director general, un album 
cu fotografiile tuturor membrilor 
OGotsi'lului de administraţie şi ale 
tuturor funcţionarilor superiori şl 
inferiori precum şi un pergament 
cu următorul conţinut:

Domnule Ştefănescu, 
Funcţionarii Băncii Româneşti, 

toti si în fruntea lor Directorul 
Generai, reuniţi la sărbătoarea de 
astăzi, onorată cu prezenţa domni
lor membri ai Consiliului de Ad
ministraţie socot o deosebită cin
ste să-şi exprime fată de d-voastra 
şi de astădată, sentimente'* de 
admiraţie, devotament şi iubire. 

Timp de 20 de ani cât ati  condus 
ca Director General Banca Ro
mânească, în vremuri bune ca şi 
in vremuri frământate de prea a- 
dânci prefaceri, ati fost pentru ln- 
stitiuţie diriguitor clar văzător şi 
mâna de conducere neşovăitoare, 
ati ştiut să-i apăraţi interesele a- 
vând totdeauna vie în fata şi grija 
intereselor mari nationale.

Pentru colaboratorii d v , până 
la cel mai mic. ati fost părinte şi 
ca un bun părinte i-aţi ocrotit, ati 
prevăzut «1 le-ati asigurat viitorul: 

Aţi realizat Casa de Pensiuni cu 
baze solide, creind sprijin de bă
trâneţe, în special ceior mărunţi.

Ati construit frumosul Căm'n a1 
Funcţionarilor din Bucureşti, un
de au locuinţă 100 de peroane — 
funcţionari şi familiile lor.

Ati încurajat Cooperativa Func
ţionarilor Şi ati ajutat-o să devină 
proprietara a două miniaiate Case 
de odihnă, una la munte, a>ta ia 
mare.

Ceiace dv. aţi creaiat pentru 
Instituţie şi pentru funcţionari sunt 
realităţi cari .ele singure dau de
plină satisfacţie creiatoriAui lor; 
colaboratorii dv. au ţinut; şi ei, 
să materializeze sentimentul lor 
de adânc devotament si mare iu
bire şi vă roagă să primiti amin
tire: In bronz întruchiparea dv, 
intr’un aibum fotografiile tuturor 
colaboratorilor dv„ onorat, La

frunte, cd cele ale Domnilor mem* 
bri ai Consiliului de Administra
ţie.

Ambele simbolizează: Bronzul, 
trăinicia sentimentelor noastre. Albu
mul legătura strânsă laolaltă a senti
mentelor noastre.

Păstrăm în amintirea acestei bru
moase festivităţi o plachetă şi un al
bum. identioe, în Biblioteca Băncii'. 
Româneşti-

Am ales ziua de azi pentru această 
înălţătoare sărbătoare, ca toti împrer 
ună să vă putem spune de ziua nu
melui:

„Să trăiti ani mulţi, liniştit şi fe
ricit r

Răspunsul fostului director genera! d. N. P.
Şteîănescu

Băncii Româneşti se va numiD. N. P. Ştefănescu, fostul direc
tor general al Băncii Româneşti, 
foarte emoţionat a răspun» următoa
rele:

In aceste momente înălţătoare pen
tru mine gândul men merge la acela 
care a lost mare îndrumător al aces
tei Institution! Vintili Britianu a că
rui figură in bronz ne araţi că sufle
tul lui este aci cu noi In tot momen
tul.

Si închinăm un minut memoriei lui.
Domnule Director General, Vă mul 

ţumesc din adâncul sufletului pentru 
cuvintele ce mi-aţi adresat din par
tea dv. fi a foftilor mei colaboratori.

Vă mai mulţumesc la toţi pentru 
albumul care îmi va reaminti In res
tul vieţei mele pe acei cu care ani lu
crat intens ţi fără preget timp de 20 
de ani la mersul ţi propăşirea acestei 
instituţii.

Sarcina mea a fost uşoară deoarece 
la venirea mea in capul instituţiunei 
am găsit o foarte bună orgaaizaţiu- 
na făcută de predecesorul meu, pri
mul director general d. Alex. JV. Şte
fănescu, ale cărui dispoziţiuni gene
rale ae aplică ţi astăzi ţi pe care V 
rog aă primească expresiunea senti
mentelor mele de adâncă recunoţtin- 
(*■

Sarcina mea a mai iost uşoară ţi 
pentru că am găsit aci un mănunchi 
de funcţionari superiori buni cunoscă
tori ai operaţiunilor de bancă, des
toinici ţ i  devotaţi Instituţiunei.

Cn încetul ţi  pe măsura cerinţelor 
am sporit personalul fie aducând pt 
unii din afară fie formând pe alţii 
din sinul nostru am ajuna astfel a- 
tunci când Banca noastră *'a aflat 
la punctul culminant de desvoltare 
de până astăzi aă avem an personal 
cu cele mai frumoase calităţi, buni 
cunoscători ai treburilor, activi, cin
stiţi gi devotaţi cum nu a avut mai 
bine o altă asemenea instituţie din 
ţară.

Am dovedit noi aci ci ţi  pe tărâ
mul bancar elementele româneşti pot 
lucra cu succes.

Daci împrejurări independente de 
noi au provocat o oprire în mersul) 
ascendent al Băncii noastre aştep
tăm însă cu inceredere îmbunătăţire 
în situaţia generală ţi  mai ales a fi
rii noastre pentru ca Banca Româ
nească să-ţi reia firul dezvoltării, per 
sonalul ei fiind complect pregătit în 
acest scop.

Basorelieful acesta ce mi s’a oferit 
îl voi păstra ca o amintire a trecutu
lui ce ám. trăit în această instituit una 
şi voi dispune ea la stingerea mea 
să fie aşezat la căpătâiul meu-

Vă mulţumesc d-lor administratori 
fi cenzori pentru faptul ci r'aţi aso
ciat la *oeasti caldă manifestaţie ţi 
rog pe Dumnezeu ca ţi  în viitor Ban
ca Românească să fie administrată, 
ca ţi pini astăzi cu aceiaşi gtije de 
interesele ei.

Si trăiască, s i Înflorească Banca 
Românească.

D. D. CONSTANTINESCU, ins
pectorul general al Băncii Româ
neşti, a mulţumit d-’.ui N. P. Şte
fănescu, pentru donaţia de 150 
mii lei ce a făcut cooperativei 
băncii, precum şi pentru sprijinul 
ce a acordat funcţionarilor iot tim 
pul cât a condus această institu
ţie. Ca o mulţumire ti ca o recu
noaştere a meritelor sale d-sa a- 
nunţă că începând de azi societa 
toa cooperativă a funcţionarilor

,N
P. Ştefătrescu”.

D. AL, ŞTEFĂNESCU, adm«ni- 
stratorul delegat al Băncii Româ
neşti aduce elogii d-lui N. P. Şte
fănescu în numele Consiliului de 
administrat1® pentiu activitatea ce 
a depus-o m tot timpul cât a con
dus ad astă  Instituţie,

D. N. P. ŞTEFĂNESCU inebee Se
na cuvăntrilor. mulţumind tuturor 
cari au luat parte Ia sărbătorirea 
d-sale ţi în special d-lui prim minis 
tru I. G■ Duca pentru scrisoarea tri
misă şi d-lor miniştri G. Tătărescu 
şi I. Inculeţ, cari au onorat cu pre
zenţa lor această solemnitate.

Corul băncii a intonat diferite 
cântece după care s’a servit asis
tentei o gustare, cu care s’a înche
iat sărbătorirea unei activităţi 
laborioase depusă timp de mai 
bine de 20 de ani pe tărâmul ban 
car. M. BUCUR

Intorm atM
Prîntr’o deciziune a  Ministeru

lui de industrie şi comerţ, .publi
cată în „Monitorul Oficial“ dîn 6 
Decembrie c r ţ  s’a aprobat:

Deschiderea imui obor de cerea
le în corn. Roş ia-Cosa din jud. Ce» 
tatea-Albă,

Desfiinţarea târgului săptămânal 
de vito din corn. Şipoteni, jud.' 
Lăpuşma ce funcţiona în z*ua de 
Miercuri.

Printr’o decizlune a ministerului 
agriculturii şi domeniilor, publicată 
în „Monitorul Oficial“ dîn 6 De
cembrie crti, preotul Constantin 
Dron a fost nuntit pe ziua 2 Dec. 
1938, membru în Consiliul general 
al cooperaţiei, pe termen de 3 ani 
ca delegat al Ministerului muncii, 
sănătăţii şi ocrotirilor .sociale, in 
locul d-lui N. Badea a cărui dele
gaţie a încetat pe aceeaşi dată.

Reparaţi maşinile Dv. de scris 
la cea mal veche firmă din tară : 
Segaller. Victoriei No. 44. Tele
fon 3.83.85. Pi Muri extrem de a- 
vanfagioase.

„Monitorul Oficial“ din 6 De
cembrie crt. publică decretul prin 
care d. Hara'anib Ian eseu a fost 
numit comisar al guvernului pe 
lângă Casele Generale de Econo
mii pe ziua de 25 Noemvrie 1933, 
în tocul d-lui Ion (NIculescu, direc
tor de bancă.

Printr’un decret, publicat în „Mo 
nitorul Oficial“ din 6 Decembrie 
c r t , d. Alexandru Palade a fost 
numit comisar al guvernului pe 
lângă Societatea jNaţională de 
Credit Industrials în looul d-iui E- 
frem Ghermanf.

Adunarea Consiliului superior 
ai Corpului contabililor

Eri dimineaţă, fiind patronul 
Corpului contabililor, a avut loc 
la sediul asociaţiei şedinţa plenară 
a consiliului superior a corpului.

Şedinţa a fost prezidată de d. dr. 
V. Af. Joachim.

Se ia cunoştinţă de situaţia fi
nanciară a corpului pe U luni Şi 
se aprobă proectul de buget pe a- 
nul viitor.

lntrându-se în ordinea de zi se 
discută chestiunea casei de asis
tenţă şi pensionare a membrilor 
corpului pe baza ante proectuhu 
votat în congresul dela Cernăuţi cu 
adăogirile făcute de delegaţia per
manentă a corpului.

S’a luat în această privinţă si 
avizul Casei Centrale a Asigurări
lor sociale.

D- Ah Botez a propus înfiinţarea 
unui timbru de asistentă pentru spo 
rirea fondurilor Casei de pensiuni, 
după modelul casei avocaţilor.

D. dr. Drăgănescu Brateş a pro
pus ca o parte din cotizaţia plăti
tă de membrii să meargă la Casa 
de pensiuni şi ajutor pentru ca fle
care membra să ştie că are un 
sprijin în caz de nevoie.

Asigurarea să se iacă pe cate
gorii.

D. Al. Botez ridică chestiunea 
dreptului de a pleda pentru exper
ţii ocmtabili in chestiunile fixate ?! 
de contabilitate, precum şi repre
zentarea părţilor în faţa Curţii de 
Conturb

D. âf. Galan ridică chestiunea in
trării absolvenţilor ocoalelor de co 
mert Ia Academia comercială, pro
punând doua soluţii şi ai\ume: ad
miterea absolvenţilor la Universi
tate sau înfiinţarea unei noi Acade
mii de ooniert la Galaţi având în 
vedere numărul mare al absolven
ţilor sooalelor de comerţ, care nn 
au avut loc anul acesta la Acade
mie.

D- profesor Jean Constaatinesca 
dă lămuriri în aceiaşi chestiune, su
bliniind că locurile dela Academie 
au fost ocupate în cea mai mare 
parte ds absolvenţii şcoalelor de 
comerţ-

D. S. M. Blumenfeld crede că 
nu s® poate pune barieră celor ce 
vor să se cultive.

In ce priveşte drepturile experţi
lor contabili, domnia sa relevă, 
modul cum se execută funcţiunea 
de cenzor, unde experţii au un rol 
important.

D. dr. Drăgiinescn-Brat.eş pro
pune ca toti cenzorii să fie expert! 
contabili.

ŞEDINŢA FESTIVA
A urmat apoi şedinţa festivă 

pentru serbarea patronului corpu
lui.

D. Nlcolae Argfúr, preşedintele 
Secţiei Ilfov, aduce omagii domnu
lui N- Butculescu, care n’a putut 
participa la şedinţă fiind bolnav.

Relevă activitatea depusă şi ro
lul pe care vechii absolveni ai şcoa- 
lelor de comerţ l-au avut în tre
cut, şi trebuie să-l aibe $i în viitor.

D. Aurel Marinescu, cheamă la 
acţiune tineretul, care să continue 
activitatea înaintaşilor.

D. Iosif Lazdr, consilier la Ca
mera de comerţ, propune ca, cu 
prilejul serbării de 20 ani de exis
tenţă a Academiei comerciale, să 
se întrunească din nou pentru a se 
găsi o soluţie satisfăcătoare tineri 
lor absolvenţi» care au rămas fără 
locuri.

D. dr. V. M. loachfm încheie se
ria cuvântărilor, propunând trime 
terea unei telegrame de felicitare 
domnului decan al corpului.

In acelaşi timp domnia sa pro
pune ca atât corpul contabililor 
câţ şi a absolvenţilor şooaîelor de 
comerţ să adere la Liga anterevizio 
nistă, înfiinţată de ziarul „Univer 
sul".

Consiliul aprobă cu entuziasm a- 
ccastă ultimă propunere.

Şedinţa plenară a luat astfel 
sfârşit la orele 1 p. m.

u n  m o i 0̂
/ • y

N o u l  F o r d  8 o f e r ă  a t â t e a  a n s *
ta g i i  te e h n ic e  —  d e o s e b i t  d e  în f ă 
ţ i ş a r e a  s a  f r u m o a s ă  — în c â t  s u te  
d e  a u to m o b iliş t i ,  c a r i  în a in te  p o 
s e d a u  a u to m o b ile  sc u m p e , c u m 
p ă r ă  a c u m  F o r d - u l  8. A c e a s ta  
e s te  c e a  m a i  b u n ă  re c o m a n d a ţi« .

O  re c la m ă , s a u  u n  c a ta lo g  n u  p o t  r e 
d a  t o a tă  f r u m u s e ţe a  ş i  p e r f e c ţ iu n e a  
te c h n ic ă  a  u l t im u lu i  p r o d u s  a l  g e n iu 
lu i  lu i F o rd . T re b u ie  s ă  v e n iţ i  ş i  s ă  
v e d e ţi  a c e s t  a u to m o b i l ín  m a g a z in u l  
n o s tru .  M ai m u l t  în c ă , p e n t r u  o  c o m 
p le tă  e d if ic a re  t r e b u ie  s ă  f a c e ţi  wn 
t u r  d e  în c e rc a re . S u n te m  g a t a  s ă  v ă  
p u n e m  u n  a u to m o b il  l a  d i s p a r i ţ i e

S X c t ß * *

BucurtţH, BaiaMOiehp, Tel.' Stg09 dd^îJl-dâ

N o u l F o rd  v ă  o fe ră :  1 2 0  hm . 
p e  o r d  eu  u şu r in ţă .  —  A ccelerare  
fu lg eră to a re .  —  M a re  econom ie  
d e  u le i  ş i  benzină . —  A  d o u a  
v ite ză  s in c ro n iza tă .  —- P is to a n e  
d e  a lu m in iu m .  — O  caroserie  cu  
U n ii aerodinam ice» u n  in te r io r  
m a i com od/* tap isa i fru m o s  ş i —?J 
u n  ş a s iu  în tă r i t  tn  fo rm ă  d e  F j :

Această mană construcţie in larmă de 
X tm mamát aă Măreşte ţ  tuiul, ai per
mite ft Anunţa perfectă a motorului.

J u d i c i a r e  ( I l t o v >

Citiţi „Argus“

CONTRAVENIENT LA LEGEA 
ASANARII DATORIILOR AGRI

COLE
Ion Nicolau, proprietar agricol 

din com. Budeşti, R. Sărat, a re
clamat parchetului pe d. Vasile 
Dem. Cliirculcscu din str. Racovi- 
,jţă 9 cá ar fi contravenind legii a- 
sanării datoriilor agricole.

Reclamantul se plânge că îm
prumutând de la pârât suma de
500.000 lei, i-a dat acestuia 5 po
liţe în alb pe care pârâtul le-a corn 
plectat cu data de emisiune după 
1 August 933 pentru ca debitorul 
să nu poată beneficia de beneficii
le legii de conversiune.

Chestiunea se cercetează la cab. 
7 de instrucţie.

ESCROCHERIE
Parchetul deschisese acţiune pu 

blică pentru escrocherie în contra 
lui Sergiu Nadler, Mlşu Nadler, 
Armand Văleanu Şi Dumitru Bar
bu, toţi in calitate de componenţi 
ai societâţei „Automobilja Motors“ 
din b-dul Take Ionescu 6, pentru 
că l’au escrocat pe d. ing. Romu
lus Popescu cu ocazlunea vânză
rii unul automobil.

Marti urma să se judece la trib. 
Ilfov secţiunea I c. c. acest pro
ces.

Din lipsă de procedură, proce
sul s’a amânat la 2\ Februarie 
1934.

OMOR PRIN IMPRUDENŢA
D. procuror Missir a dat eri re

chizitor definitiv în contra d-nei 
Jeane ta Schwartz, comerciantă din 
str. Călăraşilor No. 317 pentru de
lictul de omor prin imprudentă.

I se impută că, în ziua de 19 Sep 
tembrie a. c. după ce a spălat cu

benzină în bucătărie nişte rochii, 
nu a avut grijă să <i«wchidă fereas 
tra camerii, iar servitoarea Ana 
Vanoş de 19 ani care aprinzând 
un chibrit a luat foc, vaporii ben
zinei rămaşi în cameră au exploa- 
dat şi au produs incendiul, şi a su 
combat în urma rănilor căpătate.

Dosarul a fost restituit cabine
tului de instrucţie pentru darea or 
donanti definitive.
CAZUL DE LA LEGAŢIA BUL

GARA
Nu s'a putut judeca la tribuna 

Iul Ilfov secţiunea li coinerc. pro- 
cesul celor 19 studenţi cari sunt 
acuzaţi că în seara de 19 Noetrr 
brie, au manifestat în fata Lega- 
tiunli Bulgare, spărgând geamu
rile.

Pentru lipsă de apărare, pro
cesul s’a amânat la 19 crt.

ACUZAT DE FALS
D. procuror Vieol a  dat» Marti re

chizitor definitiv în contra lui Şte
fan Oscar Schmidt, acuzat de u- 
zaj de falş. Pentru a anula o hotă
râre definitivă s’a servit de un cer 
tificat falş că ar fi fost citat la 
alt domiciliu decât cel real.

Faptul descQperindu-se a fost 
trimis in judecata tribunalului. 
a m a n a r e a  UNEI INTERESANT* 

DIVERGENTE
Soc. română de bancă din Cer

năuţi, care este de fapt sediul se
cundar peţntru România» soc, 
anoau „Wfcţver Bankverein“ din 
Viena, lucrând ca mu’te alte în
treprinderi bancare de acelaş 2en 
în Bucovina şi Ardeal, — a carul 
să fie socotită oat creditoare de 
naţionalitate străini şl să nu I se

impună restricţiile din legea asa
nării, permitându-i-se să urmă»- 
rească pe debitori şi să Ie scoată 
l<n vânzare moşiile.

Tribunalul de Cernăuţi a deda 
iu favoarea băncii şi în consecinţa] 
a respins contestaţia debitorului 
agricol care invoca legea asanării] 
spre — cere suspendarea urmă*' 
ririi.

Chestiunea a ajuns în faţa înaltei 
Curţi de Casaţie S. II, prin rari 
cursul făcut de către debitor, lag 
înalta Curie, după prima judecare 
a făcut divergentă asupra punctu
lui — de care depinde soiuţla îitfc 
giulul de suspendare — diacă „soc; 
rom. de bancă din Cernăutt“ tre* 
bue sau nu considerată de nativ  
nalitate străină, căci recurentul 
susţinea câ de şi banca se intitu
lează ca fiind sediul secundar ai 
băncii din Viena, totuşi, ca u ty1 
maşii a fi supusă legilor naţionale 
ale ţării în care funcţionează fiind 
o entitate dotată cu o complectei 
autonomie, funcţionând în b a »  
prescripţiilor legilor române.

Divergenta fusese sorocită peer, 
tru ieri, însă nu s’a putut proceda] 
la judecare, .astfel că desbateiwt. 
asuppa ei $  fost amânată ta 87r 
Martie,

C o n c e r te
„ îJsrrooBica**.— F£Sîi?al tfe bidzící polonezl- 

Diiijor üregor Fitteiöerg« Soiisî Karol S x p a n o w ii

Cronica teatrală
T eatru l N ational: Ulciorul siărâmat ie  B. v. 
Kieist; 0 încercare le  h am ac*; ibidem ia teatre! 

de d. V. MarcareUltimul concert al Filarmonicei,
t  lost închinat in întregime muzi* 
cei poloneze. N’am simtit însă nici 
un moment atmosfera caracteristi
că „lestivaiurilor muzicale’1, pen
tru că organizatorii lui au ştiut să 
întocmească un program, care ca 
excepţia unei A&zurce de Moniu 
şzko, cuprindea numai muzică mo 
dernă, de o calitate intelectuală 
remarcabilă.

Pentru o cât maî credincioasă ta 
terpretarc a muzicet el, Polonia 
ne-a trimis doi muziciani de o va
loare deosebită: dirijorul Gregor 
Fitteiberg, directorul „Filarmoni
cei” din Varşovia şi pe d. Karol 
Szymanowski a cărui faimă de 
compozitor nu întunecă pe aceia 
de virtuos al pianului 
1 Programul a început cu prezen
tarea pentru prima oară Ia noi a 
poemului simfonic Uu episod de 
bad mascat, ultima lucrare a com
pozitorului polonez mort tânăr in 
jxrma unui accident, Kariawicz. Din 
Această cauză orchestraţia acestui

poem nu e a autorului, cl a prie
tenului său Gregor Fitteiberg, că
ruia rau  fost încredinţate spre 
complectare, schiţele începute de 
Karlowicz. Poemul acesta cuprin
de pagini d« muzică tumultoasă, 
strălucitoare, străbătută de un 
nerv dramatic sugestiv. D. Gregor 
Fitteiberg, a cărui autoritate asu
pra orchestrei s’a dovedit a fi de
plină, a reliefat toate caracteri
sticile şi a îngrijii ca nici ana din 
frumuseţile poemului să mi fie 
subtilizate. Sobrietatea îi forţa, 
par să fie elementele exterioare d« 
„priză” pe care d. Fitteiberg le 
foloseşte asupra orchestrei. Am 
tinut să subliniem această caracte
ristică a ţinutei oneste pe care tre 
bine s’o aibe un şef de orchestră, 
fiindcă prea adesea avem prilejul 
de a vedea pe podiumul Ateneului 
trepidaţiile exagerate ale stăpânu
lui baghetei diligente.

D. Fittelberg ne-a prezentat 
apoi pe d. Karol Szymanowski, ln 
terpr&t ai unei opere proprii? Sim

fonia a patra pentru plano fi or
chestră. Autor de reputatie mon
dială. d. Szymanowski este soco
tit ca fruntaşul muzicei poloneze 
de azi. In lucrarea a cărei parte 
pentru pian a tinut-o, cu multă vir 
tuozitate, a dovedit o inventivi
tate din cele mai inspirate, o bo
gată ştiinţă ritmică şi o fantezie 
plină de ouloare.

Aplauzele călduroase ale publî- 
cuiu, au asociat pe dirijor, orche
stră şl solist, la recunoaşterea fru 
piosului succes pe care niuzîca po 
loneză şi interpretă el l-an obţi
nut

UN NOU DIRIJOR ROMAN

Se anunţă pentru Duminică di
mineaţa la Ateneu un concert ai 
Filarmonicei, dirijat de tânăra! 
Matei Socor, fiul ooafratelul nor 
stru d. Em. Socor. Programul a- 
cestul concert e aşa fe? alcătuit că 
va putea pune în evidenţă calită
ţile noului şef de orchestră, de
spre care şe spune ;ă  are însuşiri 
excepţionale, Vom S bucuroşi să 
putem aplauda apariţia unui talept 
neu In mişcarea mostră muzicală.

Cn Ha

Pornind de Ia ja taica şi costisi
toarea concepţie că teatrul româ
nesc SMferă de o criză de reper
toriu, când în realitate el suferă 
de o criză de Interpretare, noua 
direcţie alunecă, şi ea, pe toboga
nul desfiinţării, oferindu-ne cu un 
soiu de disperare, trei piese odată. 
Două din marele repertoriu clasic, 
una din cel original.

Vorba aceea, un adevărat pro
gram Cu desăvârşire inutil însă. 
Teatrul nu are nevoie de un di
rector cu program literar ci de un 
director cu program actoricesc. 
Aci e toată tragedia zecilor de 
milioane risipite în subvenţii, inu
til, De altfel cu furia devorantă 
CU care au porait trei teatre bu- 
eureştene cu câte o cădere la 2 
săptămâni, au epuizat într’un de
ceniu, tot repertoriul mondial.

*— Domnule, e nemai pomenit, 
îou spunea mai anul trecut fostul 
director al. Natiaealukii. Nu mal

am ce juca- Teatrele particular© 
au feştelit încercându-1, tot reper
toriul mondial. Cum vreau să pul 
o piesă, mi se spune: asta s'a to
cat la X. şi ridică din umeri şi din 
sprâncene exasperat..

E perfect adevărat... Numai că 
acuzaţia e mdicată şi pentru Na
tional, care a colaborat la măcina
rea repertoriului mondial.

Adevărul e că nu mal e decât 
o singură soluţie: Literatura ori
ginală, timp de vre-o 20 ani până 
când se va putea relua, cu alţi in
terpreţi, în faţa altor generaţii de 
spectatori, vechiul repertoriu.

Insuficienţa de interpretare a 
fost şi pricina căderei „Ulciorului 
sfărâmat”, şi vom vedea în ce 
mod, ceeace e sigur e că tretmia 
reprezentată comedia marelui ş« 
nefericitului geniu al clasicismului 
german. Clasic e fără îndoială, dar 
în sensul secundar al cuvântului, 
căci altfel a fo&ţ ** ** ooate

închipui mai romantic, .viaţa aces
tui scriitor, „ .

La 16 ani, svăpăiat se înrolează 
in armată, luptă ca un erou, cu
cereşte grade şL. desgustat se re
trage. Se apucă de studiul filoso
fici. Cunoaşte strălucite succese, 
dar peste doi ani, din nou desgus
tat, se apucă de agricultură... Re
vine la poezie, anunţând furios că 
va smu1«« coroana de lauri depe 
fruntea lui Goethe. Scrie acest 
„Ulcior sfărâmat”, pe care-1 arun
că apoi în foc. După câteva noul 
încercări literare, întrebat de o 
tânără fată dacă vrea să se 
moare împreună cm ea, acceptă pe 
loc şi se sinucide, la 22 ani.

„Ulciorul sfărâmat" a desigur 
una dintre capodoperlle literaturii 
germane. Ar fi avut însă nevoe, 
neapărat, de un alt „judecător”, 
de alt inspector de Judecată, de 
mai multă savoare în exploatarea 
comică a  echivocului: mama unei 
fete se plânge că un flăcău dm sat 
a spart ulciorul fetei ei, iar până 
la urmă se descoperă că vinova
tul e însuşi judecătorul.

D. Ion Finteşteami ar fi trebuit 
să puie nesfârşit mai multe nuan
ţe, mai multă truculenţă comică 
oecât a făcut-o, In rolul principal. 
Insuficient, tern, d. Victor Ante- 
nescu, indispus, parcă.

Excelentă însă, impresionant j 
d u a  Marietta Sadova, delicioasă, 
d-ra Mia Coca în rolui fetei, foar
te bine d-na Sonia Quceru in IÄV 
Iul mamei i ' #

„încercarea” lui Marivaux, vino 
tocmai să demonstreze, ceeace am 
scris noi acum câtva timp, chiar, 
aci. Trupa de comedie a Naţiona
lului, nu poate depăşi comicul 
popular, e o admirabilă trupă de 
provincie, !n stil mare, o „trupă 
de mahalagii” cum i-am spus tn 
glumă. -Mw

De aceea a căzut Marivaux «i * 
avut succes prietenul nostru d. 
Vaier to Mardare care cu al toi 
„Haidem la teatru” aduce pe sce
nă mediul de predilecţie al succe
selor Teatrului Naţional. Rămânând 
în atmosfera aceasta neîndoios că 
d. Mardare are multă mişcare şi 
tnu't haz în actul său, în care d. 
Ghibericon a fost exceptional de 
bme, ca şi d-ra Victoria Cordcov 
de altfel. ^

Mai amintind că trupa Naţiona
lului joacă bine comediile semănă- 
toriste, să-i amintim directorului 
că ori modifică trupa, ori ascultă 
sfatul clasic: „Cismarule, nu peste 
ca'apodui tău“ sau asa ceva.

CAMIL PETRESCU

Fuziunea a trei mari banei 
turceşti

CONSTANTINOPOL, 6 Decem
brie (prin telefon). — Banca Cen
trală, Banca Funciară şl Banca 4* 
gricolă a Turciei au fuzionat,
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Procese eomerciaie
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Tril!. Ilfov s . l  comercială
IN ŞEDINŢA p u b l ic a

COMPLECTUL I
1. Ing. Z. Cristodorescu, contest 

verific. 4070-32.
2. I Eigheles, contest, verii. 134-33.
3. Moritz Schwartz, contest verii. 

488-33.
4. Scott & Willama, eoot. epocă

plăfi 5130-31.
5. Lizze Golngher, cent epocă 

plăţi 4337-32.
6. R. Segal Rubacl, diaoîvar* aoeie-

tate 240-33.
7. I. Straja 6 Repovid, diadvaie 

societate 252633.
8. M. Dumitreaco, seqoeatt« judW-

ar 1024-33.
9. Elias Nagler, valid, propri»

345539.
10. Idem, valid, proptite 3453-29.
Îl. Ana Franz Mathias, revendicare

460333.
12. S. A. Royal, recurs 243633.
13. I. M. Marcovid. ap. ord. jud. 

sindic. 1243-31.
14. C N. Maieu, opoziţie sentinţă

4568-32.
15. C. F. R-, opoziţie apel 525338. 
16* Jean Coşereaan, opoziţi* apel

1560-32.
17. M Golden B C a , opoziţie apel

462132.
18. Elena Cavalern, opoziţi« apel

720-33.
19. Jean Rotaxu. opoziţie apeI 4596

din 33.
30. Soc Terestra maritimă, apel

497i -31.
21. Vasile Velieu, apel 172332.
22 Fraţii Segall apel 518732.
23. Gh. B. Nicukscu, apel 1023-33.
24. Marcu EUenboghea, apel 4596

din 32.
25. Soc. Lone*. acţiune 4609-30.
26. Depón. Bineel Olteniţa, acţiune 

461030.
27. U  C  B-. acţiune 2104-28.
28. C  F. R., acţiune 1045-32.
29. Banca Moldova, acţiune 97432.
30. I. Kinkels, acţiune 4902-32.
31. Amalia Sirota, acţiune 1480-33.
32. Steaua Romáidéi, acţiune 1490-33.
33. C. Cristescu, acţiune 1792-33,
34. D. Danieleanu, acţ'uoe 2823-33. 
35! S. A. Buşteni acţiune 2267-33.
IN CABINETUL PREŞI. 

DENJI AL
1. Ig Hertz, ordon. art. 66 bis 

31 7̂-33-
IN ŞEDINŢA PUBLICA

COMPLECTUL II
1. Geza Schmiel apel 3760-30.
2. Ion Papagheorghe, apel 89-32,
3. St. Grossu, apel 427-32.
4. St Conabie, apel 1382-32.
5. M. Cohn, apel 2855-32.
6. I. Popescu, apel 2904-32.
7. FaFbrica Baldovin. apel 3090-32.
8. N. Tănăsescu. apei 4131-32.
9. M. Ionescu ţi P. Vintllescu, apel 

2310-33.
10. Herman Golden, apel 2808-33.
U. Rosenstein & Likmao, apel 2380 

din 33.
12. Soc, Vulcan, apel 2811-33.
13. Osias Juster, acţiune 405-25.
14. M rasterul armatei, acţiune 344 

din 25.
15. Idem, acţiune 538-28.
16. Soc. Wing 6 Genter acţiune

3863-30.
17. Ing. I. Weinberger, acţiune 249

din 31.
18. Iu'ius Kohnfeld, acţiune 1379-31.
19. Soc. Aquila română, acţiune 2084 

dn 31.
20. D. Modomiţă, acţiune 2516-31.
21. Al. Popescu, acţiune 4463-31.
22. Soc. Semănătoarea, acţiune 176 

din 32.
23. Rudolf Mosse S. A-, acţiune

1549-32.
24. Weitzner 6  Edelstein acţiune

4523-32.
25. Cartea Românească, acţiune 1925 

d n 33.
IN CAMERA DE CONSILIU
1. Enache Dumitru, explic. faliment 

2542-31.
2. N. Tănăsescu, explic. faliment

4070-32.
3. Petre Vornic, explic, faliment

1 4613-32.
4. Frederick Zweier, explic, fali

ment 1764-33.
5. Banca Blanc 6 Go., explic, con

cordat 4484-31.
6. Banca Negustorească, explic, 

concordat 214-33.
7. D. Mănescu explic concordat

331-33.
8. N. Ionescu Chibrit, revocare 

concordat 4381-32.
9. Leopold Loewinger, revocare

concordat 15-33.
10. Ing. Alfons Seni, revocare con

cordat 4353-32.
U. Idem, decădere concordat 4335

din 32.
•12. Roza Friedman, liberare cotă 

4414-32.
13. Ion D. Radei, termen graţie 4179 

din 32.
14. C. F. R.. ordon, presid. 3038-33.
15. Steuerman 6  fii, conc. p. cheltueli

35-33.
16. M. Seltnerer, apel verif, conc.

1553-31.
17. Idem, opoz. 6 omolog. 1553-31.
18. Soc. Trafil, apel verif. conc. 

4199-32.
19. Idem, opoz. 6 omolog, 4199-32.
20. Soc. Cronometrai apel verif, 

conc. 4307-32.
21. Idem, opoz. 6 omolog, 4307-32.
22. Gh. Pasăre, apel verif. conc. 

4842-32.
23. Idem. opoz. & omolog. 4842-32. 
24 Sami Psalt, apel verif. conc. 5l68

’ din 32.
25. I. Wertheimer, apel verif. conc. 

85-33.
26 Carniol & Gohen, apel verif. conc. 

' 98-33.
27. T Stoicovici, apel verif. conc. 

113-33.
28. Idem, opoz. & omolog. 113-33.
29. Fr Wexler, apel verif, cane. 

188-33.
30 P. Petre seu, apel verif. conc. 

222-33.
31. George Degen apel verif. conc. 

231-33.
32. Beniam’n Haberman, apel verif, 

conc. 230-33.
33. B. Martin, apel verif conc. 288 

din 33

34. Tiparul Românesc, apel verif, 
conc. 308-33.

35 S. Constant-nescu, omolog, conc 
4920-32.

36. Jacques Franco, omolog, conc. 
2082-33.

Trib. iiiOT s . II Comerciali
IN ŞEDINŢA PUBLICA
1. Inginer Mareş, jurământ expert 

122-32.
2. Elena maior Angelescu, contesta

ţie 8187-29.
3. Marietta Borneanu, apel contest

4822-33.
4, Petre Gh. Papacostea, apel 

contest 880-31.
5. Nathan Theller, recurs exp, 6075 

din 33.
6. Coast Moldoveana, rea confl 

muncă 4709-33.
7. Idem, rec. oanfL muncă 4709-33.
8. Ing. Emil Pătraşcu, apel muncă 

4684-33.
9. Ştefan Filipescu, apel muncă 

9438-32.
10. Jud. sind. fal. M. Dulbergher, 

perimare 7699-32,
Îl. Gheza Blau. recurs muncă 5401 

din 33.
12. Dumitru S. Avram, apel cambial

3373-33.
13. Dr. Al Opreseu, apel cambial 

3626-33.
14. B-ca pop. Rindeaua, apel cam

bial 4393-32.
15. Gh. Eftlm-u, apel cambial 5020 

din 32.
16. St Gh. Roşu, apel cambial 

9774-32.
17. Iosef Garfunkel apel ramhial 

10165-32.
18. I. Cris Cristian, apel cambial 

11222-32.

24.

25.

26.

19. Ion Pometeu apel cambial 864 
din 33.

20. Sol Grossman, apel cambial l5 ll
din 33.

21. Sol. Morowitz, apel r-jmihi»!
1475-33.

22. Ştefani Ţtaeu, apel cambial 1489 
din 33.

23. R, Rottman, apel cambial 1713 
din 33.
C. Răsmeriţă, apel cambial 2082 
din 33.
Gh. Puricescu, apel cambial 2140 
din 33.
M. Steinbruck, apel cambial
2383-33.

27. M. Dumltrescu, apel cambial
2637-33.

28. Petre Rufukte, apel cambial 3066 
din 33.

29. I. C. Iliescu, apel cambial 3311 
din 33.

30. Nia Ghearghe, apel cambial 3694
din 33.

31. Eduard Radină, apel cambial
3723-33.

32. V. Dăneseu, apel cambial 3925-33.
33. M. Moscavid, apel cambial 3949

din 33.
Gh. Ene, apel cambial 4056-33. 
Branche Al Niculescu, apei cam
bial 4144-33.
Lt M. Orizeanu, apel cambial 
4228-33.
Preot D. Sofrooie, apel cambial 
4298-33.
Manea Marin, apel cambial 4369
din 33.
I. C. Negoescu, apel cambial
4369-33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.

48.
49.
50.
5L
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ion Drágán, apel cambial 4585
din 33.
Rosetti-Solescu. apel cambia! 
4585-33.
Idem, apel cambial 4586-33. 
Idem, apel cambial 4587-33. 
Idem, apel cambial 4588-33.

45. Idem, apel camb al 4589-33.
46. Idem, apel cambial 4461-33 .
47. Idem, apel cambial 4462-33. 

Idem, apel cambial 4463-33. 
Idem, apel cambial 4464-33. 
Idem, apel cambial 4465-33. 
Idem, apel cambial 4466-33. 
Idem, apel cambial 4467-33. 
Idem, apel cambial 4468-33. 
Idem, apel cambial 4469-33. 
Idem. apel cambial 4470-33, 
Idem, apel cambial 4471-33.* 
Idem, apel cambial 4472-33. 
Idem, apel camb al 4473-33. 
Idem, apel cambial 4474-33.

60. Idem, apel cambial 4475-33.
61. D. I. St. Papa, apel cambial 5022 

din 33.
62. D. Voiculescu. cambial 2579-33.
63. Marta Biega, cambial 2796-33.
64. Gh. Stegăreseu, cambial 3332-33.
65. Richard Haillles, cambial 3859-33.
66

67.

68. 

69.

*».
71.

eomercalAl. Georgescu, apel 
648-33.
Gr. Dăniîă, apel comercial 728 
din 33.

Soc. Metal Petrol *P*1 comercial 
1895-33.
Kimel Auer 6  Co., apel comer
cial 2245-33.
Richard Hailter, apel comercial 
2442-33.
Al. cpt. Popescu, apel comercial
2937-33.

72. Al. Racotă, apel comercial 3662
din 33.

73. N. Bavaro, apel comercial 3977 
din 33.

74. Georg Hertz apel comercial
4165-33.
Ernest Waschhuth, apel comer
cial 4412-33.
B-ca Blanc & Ca, apel comer
cial 4445-33.

Petre Alecu, apel comercial 4537 
din 33.

78. Soc. Tungsram, comercial 3799 
din 33.

75.

76.

77.

ştiri d D Constanta
CONSTANTA, 6. — Din Tuzla 

se anunţă că salvatorul „King 
tear" face eforturi mari pentru 
salvarea vaporului grec „Aga
memnon". eşuat lângă capul Ca- 
liacra. Până acum salvatorul n'a 
reuşit să mişte din loc vasul îm
potmolit. Situaţia este foarte difi' 
cilă.

JEFUIREA UNEI PRĂVĂLII
Mai multi tâlhari s'aa introdus 

astărnoapte în magazinul de colo
niale proprietatea d-lui Gh. Grasa 
din str. Mihai Viteazul 78. Prăvă- 
liq O' fost jeluită de mărfuri, tar 
dm tf un sertar hoţii au furat câ
teva mii de lei

Import-Export
Camera de Comerţ şi Industrie 

din Bucureşti a primit următoarele 
oferte de la firmele industriale şi 
comerciale din străinătate care vor 
să intre In relaţii cu cele dela noi.

F. Weinstein, Tel-Aviv, P. O. B. 
896, Kart Nutter Str. 10, doreşte să 
importe fasole, mazăre, seminţe de 
floarea soarelui, mac, chimen şi alte 
seminţe, făină de cartofi, hrişcă, făi
nă de hrişcă, scrobeală din porumb, 
arpacaş, tapioka, zahăr, făină, prune. 

*
Comptoir d’importation du Delta 

L S. Arar et Co. Le Caire, B. P. No. 
1225, se interesează de fabricile de 
lemn contra placat 

*
Arthur Heath et Co. Ltd., 9ţ, 

Queen Victoria Street London E C. 
4, doreşte să intre In legături comer
ciale cu fabricile de scaune şi mobilă 
de grădină din România.

*
Etzbauer et Weidinger, Muenchen, 

50, Grossmarkthalle Halle III Stand 
41, Import de fruct şi legume.

«
Kyriacoa et O. N. Caraeostas, Bul. 

Qistheni» g c., Atena, este dispusă a 
intre în relaţii de afaceri cu firme 
din România cari doresc să importe 
produse greceşti.

*
Ing. L Stephan Dontsecheff, Lo- 

wetsch, Bulgaria, doreşte să importe 
ulei de ia.

m
Teodo Brieaos, Corso Sonnino, 70, 

Bari, import da Ierna de construcţie 
de brad, fag şi ştejar.

*
Toneleria Mecanica Riojana S. A.. 

Logrono, Sania, import de doage de 
stejar; are nevoe de 70 vagoane a- 
nual.

V.
Rudolf Klein, 62 Foyle Road, Blak- 

heath, Londra, O. E. S şl
Weston et Co. Ltd. 8, London 

Street, Fenchurcb Street, London E. 
C. S, doreşte să importe din Româ
nia, cue de lemn de fag pentru Îm
preunarea părţilor de mobile, pentru 
transparente, jueării, umbrele, etc. 
(Dowels) având diametru de 0.25— 
2,5 cm. şi lungime A—20 cm.

#
Antonie Oarda de Lomeş Utor, 

Paseo de ZorrQa 8, Valladolid (Spa
nia), import do cereale, leguminoase 
şi seminţe furajere din România.

•
The Malta Cattel et Cereai Im

port Co, Valletta-Malta, export da 
piei de vaci,

*
André Goga, 7, Rue Pastourelle, 

Paria 9, doreşte legături comerciale 
cu toci etăţi petrolifere pentru ex
portul de benzină şi alte produse pe
trolifere ta coloniile franceze din A- 
frica,

»
Exploitations Cbimiques — soc. 

anon. — Athén es Rus Pesmazoglou 
No. 1, export de sulfat de nicotină. 

*
Gebr. Miller G. tn. b. H., Innsbruck 

oferă reprezentanţa pentru plasarea 
instrumentelor geodetic«.

•
A. Duproz, fabrică de articole de 

sport. Belgrad 55, ul. Mareşal Pil- 
sudsU, doreşte să plaseze rachete 
pentru tennis în ţara noastră.

*
Benzion st Benyiche, Tel-Aviv, P.

O. B. 327 (Palestina), doreşte legi- 
turi ds afaceri cu fabricile de scau
ne de lemn pentru closete, tocuri de 
lemn pentru ghete, plăci de faianţă 
pentru pereţi şi carton asfaltat pen
tru acoperişuri.

•
Henri Saada, Tunis 58, Avenue de 

Londres, doreşte legături cu fabricile 
de plăci de faianţă din ţara noastră.

Przemysl Gumowy „Ardai”, 
Fabry cana 8, import de lână.

Lida.

Paul Orimbichler, Mulhause (Hai 
Rhin) 07. Rue de Folgensbourg. d< 
reşte legături de afaceri cu fabricii 
de vagoane de căi ferate pentru 
ie propune un brevet de invenţiun 

•
Gennoiu Cousins, Damas, B. P. 6 

import de fasole uscată.

Animarea generală a Ca
merei de muncă nődre-

CONSTANTA, 6. — Duminică 
dim, la orele 9, va avea loc adu
narea plenului Camerei de muncă 
dobrogene, urmând a se alege co
mitetul de direcţie.

Dupe cum se ştie sub presiunea 
guvernamentalilor locali, vechi uj 
comitet de direcţie s'a demis In 
ultima şedinţă, făcând act de so
lidaritate cu d. V. Dumbrăveanu, 
preşedintele Camerei, protestând 
împotriva introducerei politicei în 
acest for profesional.

Demisia vechiului comitet a fost 
respinsă de adunarea care în urma 
insistentelor comitetului, de a o 
primi a votat în majoritate de
monstrativ, prin abţinerea de a 
se pronunţa asupra primirei sau 
respingerei demisiilor.

Opinia generală este că în adu
narea de Duminică, vechiul comi
tet va fi reales, împotriva voinţei 
sale, cu uşoare modificări în ceia 
ce priveşte secţia funcţionarilor 
partcularl întrucât d-nii AI. De- 
metriad şi M. MoIdGveanu preşe
dintele şi vice-preşedintele secţii 
refuză categorie de a mai exercita 
mandatele lor în actuala conjonc- 
tură.

Licitaţii noui
JPßIMARn

Ploeşti
In ziua de 9 Decembrie 1933, ora 

10, se va ţine licitaţie publică, cu 
termen scurt, in lócáiul primăriei mu
nicipiului P.oeşti, pentru închirierea 
următoarelor compartimente din Ha
lele Centrale ale oraşului;

Un local de cârciumă, restaurant şi
terasă.

10 prăvălii de prima clasă,
34 prăvălii pe laturi.
O ospătărie comunală.
207 standuri ia Hala Mar« şl Pes

cărie.
Depozite simple şi ftigorifere In

subsoL
Caietul de sardni şi planuri cu a- 

rătarea fiecărui compartiment se pot 
vedea tn zilele şi caele de serviciu la 
Direcţia contabilităţii acestui muni
cipiu.

Tecuci 4 -
In ziua de 9 Decembrie 1933, 

ora 10, se va ţine licitaţie publi
că, în loca’ul acestei primării pen 
tru furnizarea imprimatelor $1 re- 
gislie’or necesare primăriei şl 
serviciilor pendinte de ea, pe timp 
de an an, cu InCSpete dela J Ia
nuarie 1934.

Orice alte informaţiunl se dau 
la secretariatul comunei. In orice 
zi de lucra. *
INSPECT. G-RAL SANITAR ŞI 

DE OCROTIRE CLUJ
In ziua de 22 Decembrie 1933, se 

va ţine în localul Inspectoratului ge
neral sanitar şi de ocrotire Quj, ca
lea Victoriei No. 27, licitaţie publică 
pentru aprovizionarea cu pâine, fă
ină şi coloniale pe timpul dela 1 
Ianuarie 1934 până la 31 Octombrie 
1934 a Institutiunilor dc asistenţă me 
dicală şi socială din Cluj, specificate 
in caietele de sarcini şi anume:

Pentru pâine şi făină la ora 10.
Pentru coloniale la ora ÎL
Oferta se va face numai in confor

mitate cu caietele de sarcini care pot 
fi văzute in fiecare si de lucru dela 
orele 8—13, in localul Inspectoratu
lui din calea Victoriei Na 27.

Inspectoratului şi Serviciul jude
ţean de drumuri respectiv.

MINISTERUL DE FINANŢE

In ziua de 22 Decembrie 1933, 
ora 10. se va ţine licitaţie publică 
cu oferte închise şi sigilate şi cu 
garanţia legală, pentru procurarea 
alimentelor notate mai jos, nece
sare hranei trupei pe timpul deta 
1 Ianuarie 1934 ia 3i Decembrie 
1934;

120.000 kgr. fasole, 1.000 îegr. 
ceai, 15.000 kgr. paste făinoase,
35.000 kgr. arpacaş, 12.000 kgr. 
ulei floarea soarelui, 15.000 kgr. 
slănină, 3.000 kgr. untură de porc,
10.000 kgr. orez,

Informaţiunl şi caietul de sar
cini se pot vedea zilnic între 
orele 10—12 la Comemduirea pieţii 
Cernăuţi

MINISTERUL APARARII NA
TIONALE

In ziua de 9 Ianuarie 1934, ora 
9, va avea Ioc întâia licitaţie pu
blică. pentru aprovizionarea uni
tăţilor din garnizoana Satu-Mare 
cu articole de coloniale şi mate
riale de întreţinere pentru exer
ciţiul 1933—1934.

Condiţiuni’e detailate se pot ve
dea zimic Ia Comandamentul gar
nizoanei Satu-Mare.

PREFECTURA JUD. SIBIU
In ziua de 15 Decembrie 1933, 

ora 10, se va tine licitaţie pub’Jcâ 
pentru:

Procurarea de imprimate, lu
crări de compactorie, rechizite şi 
tipărirea Buletinului Oficial jud. 
pe 1934. Va’, furniturilor este de 
cca. 70.000 lei Iar pentru tipăritul 
buletinului 100.000.

Licitaţia se va ţine tn localul 
prefecture: unde se poate vedea 
şi caetul de sarcini.

COMPOSES. DE PĂDURE DIN 
COM. COMANA de SUS

Composesoratul de pădure din 
com. Comana de Sus, ud. Făgăraş, a- 
uunţă licitaţia carierii de bazalt din 
locul numit „Bulzi” (Piatra Ciungu
lui), pe ziua de 20 Decembrie 1933, 
ora 10, în localul primăriei, cu oferte 
închise.

Condiţinnile de licitaţie se pot ve
dea la secretariatul composesoratului 
in ori ce zi,

MINIST. APARARII NATIONALE

— In ziua de 18 Decembrie 1933, ora 
10, se va ţine licitaţie publică pentru 
aprovizionarea cu carne şi tot felul de 
alimente necesare pe timpul de la 1 
Ianuarie şi până la 31 Decembrie 
1934 după cum urmează:

Garnizoana Roman pentru unităţi
le din Roman, la Garnizoana Boto
şani, pentru unităţile din Botoşani, la 
Garnizoana Fălticeni pentru unităţile 
din Fălticeni, şi la Garnizoana Flă
mânzi, pentru unităţile din Flămânzi.

Caietele de sarcini, cu toate condi- 
ţiunile de detaliu, se pot vedea în ori
ce zi de lucru intre orele U şi 13 
la Garnizoanele mai sus specificate.
— In ziua de 28 Decembrie 1933, ora 
10 jum. se va ţine o licitaţie publică 
cu oferte închise. In localul Garni
zoanei Alba-Iulia, pentru aprovizio
narea cu carne şi derivate de camb, 
necesare trupelor din Garnizoana Al- 
ba-Iulia, pe timpul dela 1 Ianuarie la 
31 Octombrie 1934.

Caietul de sarcini se poate vedea 
in orice zi de lucru între orele 8-12 şi 
15-18 la Garnizoana Alba-Iulia,

MINISTERUL 
LUCRĂRILOR PUBLICE 
ŞI AL COMUNICAŢIILOR

Dlrecţ'unea generală a drumurilor

In ziua de 16 Decembrie 1953, | 
ora 10, se va ţine întâia lic’taţîc' 
publică cu oferte închise şi sigi-' 
'ate Direcţiunii generale a d ru -; 
murilor d!n Mtoet«ru'. Lucrărilor 
Publice şi al Comquioaţiiior, în 
localul Inspectoratului VI de dru
muri Chişinău şi In localul servi- 
ciu'ui judeţean de drumuri Ceta- 
tea-Albă, pentru ’ucrăr'le de îm* 
pietruire a şoselei nationale Ce
tatea Albă-Seimeni-Cazacii Vechi 
km. 16—18. in valoare de lei 320 
mii cu termen de două luni.

Ofertele se vor face numai în 
conformitate cu caiete'e de sar
cini care pot fi văzute în fiecare 
zi de lucru între ore’« 12<—13 ju
mătate în localul Direcţiunii ge
nerale a drumurilor.

— In ziua de 21 Decembrie 
1933, ora 10, se va tIne licitaţie 
publică, cu oferte închise $i sigi
late, în 'oca'.ul Direcţiunii gene 
rale a drumurilor din ministerul 
Lucrărilor Publice şi al Comuni
caţiilor, în localul Serviciului ju
deţean de drumuri Mehedinţi, pen
tru:

Lucrările de construire a unui 
dig de piatră brută pe malul drept 
al pârâuluî Bulba, pentru a feri de 
inundaţii şoseaua, precum $i ora
şul Baia de Aramă ,în va'oare de 
’.ei 299.000, cu termen de trei luni.

Ofertele se vor face numai în 
conformitate cu caietele de sar
cini care pot fi văzute în fiecare 
zi de lucru între oreie 12—13 ju
mătate în localul Direcţiunii ge
nera'© a drumurilor şi în localurile

DIRECŢIUNEA GENERALA
A MONITORULUI OFICIAL 

SI IMPRIMERIILOR STATULUI

«  ziua de 22 Decembrie 1933, 
ora 18, se va ţine în loca'.ul Di
recţiunii generale a Monitorului Q- 
ficial din Bucureşti, b-dul Elisa- 
beta Nr. 29, licitaţie pentru apro
vizionarea cu sfoară.

Oferta se va face numai în con
formitate cu caietul de sarcini 
care poate fi văzut în fiecare zi 
între ore’e 12-13 jumătate în lo
ca'.ul Direcţiunii generale a Mo
nitorului Oficial din Bucureşti, 
b-dul Elisabeta Nr. 29.

MINISTERUL 
APARARII NATIONALE

In ziua de 22 Decembrie 1933 
ora 10, se va tine în localul Mi
nisterului Apărării Naţionale, Ins
pectoratul genera', sanitar, piaţa 
Valter Mărăcineanu, licitaţie pu
blică pentru aprovizionarea de 
vată şi tifon necesară armatei

Caietul de sarcini se poate ve
dea în orice zi de lucru la Diree 
ţia sanitară umană între oreie 
12—13.

FABRICA DE PULBERI 
DUDESTI

In ziua de 21 Deoembrie 1933, 
ora 10. se va ţine licitaţie pub'îcă 
în 'ocaIul Fabricei de pulberi Du- 
deşti pentru o instalaţie completă 
de pollzoare, inclusiv conducteie 
e'ectrice subterane.

Oferta se va face numai în con
formitate cu caietul de sarcini care 
poate fi văzut în orice zi de lucru 
dela orele 8—12 'a Fabrica de 
pulberi, secţia Vl-a,

ADMINIST. PESCĂRIILOR STA
TULUI ŞI AMELIORAREA RE
GIUNII INUNDABILE A DUNĂ

RII „P. A. R. L D."
In zilele, orele, localităţile şi pe 

timpul mai jos arătat, ee va ţine li
citaţie publică, cu oferte închise şi 
sigilate, pentru arendarea bunurilor 
statului.

D in jude (al M ehedinţi
Pescuitul din, porţiunea de şanal Ţi 

gănaş-Gruia, 19 km. (852-871), cu1 
pescuitul, păşunea şi fineţea din bal
ta Braniştea şi Cioara, in suprafaţă de 
circa 58 ha., situate în Ostrovul-Mare 

Licitaţia se va ţine în ziua de 28 
Decembrie 1933. ora 16. la Adminiăc 
traţia pescăriilor statului, Regiunea 
Bucureşti şi la primăria Urbei E.- 
Severin.

EPITROPIA BISERICEI MADO
N A  DUDU DIN CRAIOVA

In ziua de i5  Decembrie 1933, ora 
11, se va ţine licitaţie publică, pentru:

Darea in arendă a 2l ha. teren de 
cultură şl grădnărie, situat în comuna 
Maglavit jud. Dolj, propr. acestei 
Epitropi. licitaţia se va îpeepe dela 
lei 400 hau, termenul de arendare 5 
ani cu începere dela 1 Oct. 1933.

Licitaţia s« va ţine în localul Epl- 
tropiei, unde se pot vedea şi condl- 
ţiun.le.

C. F. R.
In ziua de 10 Decembrie 1933. ara 

9. se va ţine îcitaţie publică, pentru 
aprovizionarea cu:

Pahare pentru elemente Me’-dinger, 
termen de predare 45 de zile.

L.citaţia se va ţine în sala Üc'tatíÜor 
C, £. r. calea Victoriei 112 iar infor- 
maţiune se pot ha dela Direcţia Eco- 
nomatului calea Victoriei U8.

Vineri, 8  D ec e m b rie  1933

Situaţia economică a Bucovinei
Comerţul, industria, agricultura.-ön documentat 

raport al Camerei de Industrie şi Comerţ din
Cernăuţi

CERNĂUŢI, 6. — Pe temeiui 
referatelor consilierilor săi, blroui 
Camerei de comerţ şi de industrie 
din Cernăuţi a întocmit un raport 
.Despre mersul comerţului şi in* 
dustriei în circumscripţia Camerei 
de comerţ şi de industrie Cer- 
năuţi pe anul 1932, înaintâdu-1 a* 
tât Uniunii Camerelor de comerţ 
din Bucureşti cât şi ministerului de 
industrie şi comerţ, ca organe su
perioare de îndrumare şi control 

Cum acest raport, dat abea zilele 
trecute publicităţii, cuprinde în bro 
şura sa de 40 de pagini date e x 
trem de interesante, credem că 
este util a spicui unele chestiuni 
importante din acest raport, ex 
trem de judicios şi de abundent 
CONSIDERAŢIUN1 GENERALE 
F  rimul capitol întitulat: Consi- 

denţiuni generale, conţine un t a 
blou rezumativ despre situaţia 
mondială economică, despre îm- 
prejirările economice şi financiare 
dn România, cât şi despre situaţia 
economică a  Bucovinei în anul 
1932.

Raportul spune textual: 
„Descreşterea importului $1 a 

exportului, mai ales a exportului 
de lemn şl a oelui de cereale, a 
continuat în acest an, contribuind 
ta destrămarea vleţei economice a 
acestei provincii, căci întreaga 
prosperitate a Bucovinei şi spe
cial a oraşului Cernăuţi nu se da
to: eşte decât situaţiei ce o are in 
comerţul extern...

Din toate articolele noastre de 
export, porumbul a suferit redu
cerea cea mal extraordinară.» Da
că în 1927 au putut exporta 60.000 
de vagoane exportul nostru de po
rumb a atins în 1932 abea cifra de 
6500 vagoane, deci a noua parte 
din cantitatea exportată la 1927.

Si exportul de lemn a suferit în 
aceiaşi măsură, eăci faţă de 17000 
vagoane lemn exportate în 1929, 
în anul 1932 nu sta exportat decât
2.800 vagoane. Aceiaşi descreş
tere mare o putem înregistra la 
exportul de vite, etc.

O situaţie similară se înregis - 
trează şl în industrie, atât în in 
dustria lemnului, cea mai impor
tantă din Bucovina şi chiar în
industria textilă, care până Ia
1932 a progresat într’o anumită 
măsură.

SITUATA FINANCIARA 
In 1932 stau introdus în C er

năuţi 8960 de acţiuni cambiale, fa
ţă de 16.198 în 1931, scădere ce se 
datoreşte micşorării volumului a- 
facerilor, precum si dispoziţiunilor 
legii conversiunii datoriilor agri
cole.

Numărul concordatelor si fali
mentelor este mai mic decât în 
anul precedent căci în cursul a- 
cestui an a fost în vigoare şi le
gea lichidării, desfiinţată mai târ
ziu la care procedură stau făcut 
106 anunţări.

Plângerile cercurilor comerciale 
şi industriale împotriva apăsării 
fiscale au fost tot atât de frecven 
te ca şi anul precedent

COMERŢUL
Exportul prin Cernăuţi care in a- 

nul 1927 o însumat aproape 5 miliar 
de lei nu are astăzi decât o valoare 
de \  miliard lei, iar volumul comer 
(ulm interior a scăzut şi el ca a- 
proximativ W la sută fată de 1927,, 

COMERŢUL CU CEREALE 1 
A suferit de pe urma depresia- 

nei economice mai mult decât ori
care dincelelaite ramuri <üe comer
ţului. Astfel din cauza crizei gene
rale cât şi din cauza măsurilor pro 
hibitive luate de Germania, expor
tul de porumb scade vertiginos, tar 
la Bursa din Cernăuţi nu sa  nego
ciat in 1932 pentru export nici mă
car un singur vagon.

In anul 7932 au fost negociate la 
Bursa de mărfuri Cernăuţi urmă
torul număr de vagoane de cereale: 
3352 vag. porumb, 1/96 floarea soa 
reiui, 185 fasole, 93 secară, 373 tâ
râte, 56 sâmbure de dovleac,

VITE ŞI CARNE 
Sindicatul exportatorilor de vile 

din Cerămti a exportat in 1932 un 
număr de 3896 vite comute, 40190 
porci, 600 oi şi 3 vag. cu 24.511 kgr. 
carne tăiată. Dăn aceste cantităţi, 
1536 capete vite, 25739 porci şi 
245U kgr, carne s'aa exportai tn 
Austria. In Cehoslovacia s'au ex
portat 6t0 vite, 6309 pord; tn Ita
lia 940 vite şi 7909 porci; in franţa 
546 vite şi 112 porci, tn Elveţia 600 
oi, în Palestina 751 vite şi in Malta 
82 vite.

OUA
la anul 7932 s’a exportat, in Po

lonia 7.876-440 ouă, în Cehoslovacia 
7^19.620 ouă, tn Franţa 2.796.400 
ouă şi în Germania 795-30L542 ouă, 
deci tn total 213.794.002 ouă- Valoa 
rea acestor ouă se ridică la aproxi
mativ 500 milioane lei.

EXPORTUL DE PĂSĂRI 
S'a exportat în anal 1932 exclu

siv în Germania \M8.910 bucăţi 
pasări vii şi 706.239 kgr, păsări 
tăiate.

PIEI. BLANURI SI ALTE 
PRODUSE ANIMALE

Dbuşeul principal al acestor arti
cole este Germania (Lápzig),, am 
mai exportat însă in Polonia, Fran
ţa, Belgia, Cehoslovacia $i Austria. 

Pene aa fost exportate 40.17» kg.
FRUCTE

Exportul de. struguri a scăzut de

lo 3 milioane in 7937 la 1 milion in
1932. Exportul de nuci a scăzut de 
la 7.700.000 kgr. in 1931 la aproxi
mativ 8 milioane kgr, in 1932. Con- 
juctura comerţului cu fructe a fost 
in generai rea .

LEMNE
Criza mondială a dat tn anul 1932 

comerţului nostru de lemne o lovi
tură mortală. Astfel de exemplu 
sa  exportat in Germania prin pune 
tul vamal Grigore Ghica Vodă 
7-862 vagoane cherestea tută de 16 
mit 180 vagoane exportate în Ger
mania in anul 1929.

COMERŢUL DE IMPORT 
Slăbirea puterii de cumpărare a 

populaţiei cât şt restrictiunile va
male şi valutare ale importálói au 
produs o scădere catastrofală a im 
portului nostru. Astfel toate artico
lele de min jos: drogurile, chimi
cale, mărfurile coloniale, fierării, 
maşini, articole electro-technice, 
articole de manufactură, ape mine
rale, hârtie, mărfuri de papetărie, 
toate au înregistrat o scădere me
die la import între 40—60 la sută 
fa{ă de anii anteriori.

Baianţa comercială a Bu
covinei

In anul 1932, sta exportat prin 
vămile Bucovinei cantităţi de 
martă în valoare aproximativă de 
lei 1.125.000.000.

Fată de valoarea totală a e x 
portului bucovinean In sumă de 
lei 1.125.000X100 am avut în 1952 
un import de lei 700—800 milioa
ne astfel că balanţa comercială a 
Bucovinei se soldează cu un activ 
de cel puţin 325 milioane. -

industria
INDUSTRIA LEMNULUI 

In anul 7927 erau în Bucovina 
in funcţiune 702 fabrici mari de 
cherestea cu 305 gatere şi 50 de 
fabrici mici cu 80 de gatere. N u
mărul gaterelor cari sunt astăzi tn 
funcţiune a scăzut mult sub jumă
tate faţă de anul 1927.

n anii buni s'au tăiat tn Buco
vina aproximativ 7.500X500 m. a. 
lemn rotund din cari se obţinea
600.000-7.00(1000 m. c. scânduri. 
Producţia de lemn rotund în 1932 
se poate evalua la numai 500.000 
m. c, din cari nu s'a obţinut decât
300.000 tn. c.
f INDUSTRIA

MORILOR ŞI A PÂINII 
Industria morilor a suferit tn 

1932 iu mod cu totul deosebit şi 
evaluând necesităţile de făină ca
litatea 1 pentru Bucovina Ia 2500 
vagoane pe an patern socoti că as
tăzi consumaţia s'a redus faţă de 
normal cel puţin 40 la sută.

In Bucovina există astăzi numai 
4 fabrici mari sistematice de pâine 
la cari sunt angajaţi 200 de lucră
tori. La Cernăuţi se produce zil
nic 20.000 kgr. pâine neagră şl 50 
mii bucăţi franzele şi conturi.

Iu restul Bucovinei producţia zi! 
nică este de 30.000 kgr. pâine 
neagră şl IQOJJOO bucăţi franzele 
şi cornurL j

Mai depart© raportul arată stag- 
naţiunea dezastruoasă a activităţii 
industriei de bere, industriei spir
tului, industriei zahărulu, indus * 
triei de scrobeală şi glucoză, in* 
dustria de săpun şi lumânări, in 
dustria sticlei, industria textilă şi 
diverse alte industrii.

Situaţia agricoli
Interesantul raport al Camerei 

de comerţ Sfârşeşte cu capitolul 
situaţiei agricole, în care susţine 
următoarele :

In vremea inflaţiei, populaţia a- 
gricolă. înzestrată cu pământ de 
pe urma reformei agrare, nu însă 
cu utilajul agricol necesar sta înăa 
tora peste măsură pentru procura
rea acestui utilaj. Au mai contri
buit ia îndatorirea ţărănimi con - 
junctura înşelătoare şi mirajul u* 
nei vitoare prosperităţi crescânde, 
care a condus-o la contractarea cu 
uşurinţă de datorii 

Stabilizarea valutei a prefăcut a- 
ceastă îndatorire a ţărănimii în- 
tr’o sarcină insuportabilă şi a pus 
pe tapet o serioasă şi îngrijorî- 
toare problemă socială. In Buco- 
\ina îndatorirea ţărănimi este mai 
grea ca oriunde, căci aci s’a con
statat o îndatorire medie de lei
15.000 pe h.

L'e avantagiile legii conversiunii 
datoriilor 2gncole au făcut uz în 
Buco\ica aptoape toţi agricultorii, 
cari ce; ma: nmlti încetaseră plă
ţile încă înaintea promulgării legii 
conversiunii, astfel că această 
lege oricâte defecte ar avea c o ' 
respunde totuşi unei necesităţi 
reale. *

VASILE THEODORESCU

Reducerea culturii búmba- 
co.ui 1b America

PARIS, 6 Decembrie (prin tele
fon). — O cablogramă din Was
hington anunâţnăţ, că departamen
tul agriculturii a hotărât reducerea 
producţiunil bumbacului, in 1974, 
Ia 8.500X100 baluri, centra 12 mit, 
tn 7933, i

Drept compensaţie guvernul v i  
împărţi plantatorilor oindemnizaţî« 
de 725 milioane dolari.
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U l t i m e  I n t o r m
B u l e t i n  i n t e r n  0 mai bonă valorificare

a vinurilor româneştiResale soseşte Vineri în Gapi- 
jfată vealud dela .vânătoarei ^ -n -  

Duminică buvGraauu »si va lua 
reşedinţa la Sinaia, «ode va rămâ
ne până la deschiderea Parlamen
tului . *
i D. N. Titulescu, ministrul aface
rilor străine, părăseşte Capitala 
Sâmbătă noaptea plecând la Go
tice unde va avea Luni întrevede- 
rea cu d. Ben^ş, r  i

E ri f i in d  
B u rsa , b ă n c ile  şi autori*  
f ă t i le  n u  a u  lu c ra t .

Parchetul militar al corpului If 
armată fiind sesizat de faptul că 
în traficul de stupefiane s’au găsit 
fiole cu etichete ale farmaciilor mi 
ütare a început cercetările de ri
goare.

Eri dimineaţă d-nii col. Victor 
Pomponiu prim comisar regal şi 
maior Dan Pascu comisar regal,, 
au început primele cercetări.

S’a cerut direcţiei sanitare diri 
ministerul armatei să numească un 
farmacist militar superior, ca ex
pert.

u n i

Ce t r e t e  s ă  t a c ă  g u r e r n u i  p e n t r u  a i n t e o s i t i c a  
e x p o r t u l  in  S t a t e  e - U n i te

Ajutorarea personalului
Căilor ferate cu prilejui sărbă

torilor Crăciunului
J  In vederea ajutorărel personalului 
.fceferist, de toate categoriile, cu pri
lejul sărătorilor Crăciunului, direc
torul general cfr-, d. ing. Cezar Me- 
reutză, a luat o serie- de măsuri, cari 
au fost aduse eri la Cunoştinţa or
ganelor cfr. din întreaga tară.

+  REŢINERILE DIN SALARIU
' Astfel, în ce Priveşte reţinerile din 

salariu, pe luna Decembrie 1933, s’a 
dispus să se procedeze astfel:
■ Reţinerile ordonate de organele cfr- 
.pentru împliniri, lipsuri de materiale, 
sau alte pagube, restituiri de sume 
primite în plus. ratele pentru plata 
lemnelor, a cărbunilor, pentru uni
formă. ceasornice, etc., adică în 
general reţinerile cari privesc nu- 
jmai administraţia cfr-, aplicate nu
mai de organele ei şi cari nu au nici 
,un amestec cu autorităţile streine, 
sau riu sunt dictate de justiţie, — 
vor fi amânate din luna Decembrie, 
fără însă a se anula.

Toate aceste reţineri vor continua 
% fi aplicate începând din Ianuarie 
*93+

ANULAREA AMENZILOR
Amenzile pe salariu, prevăzuta sub 

punctele b. şi dl. din articolul! 87 
aJ regulamentului legii pentru statu
tul personalului cfr-, dictate anterior 
şi neexecutate, sau dictate în cursul 
Junei Decembrie 1933, vor fi amânate 
definitiv.

Acestt amenzi nu se vor mai re
tine nici în luna Decembrie şi nici 
.ulterior.

Dăcă în sarcina unei persoane s’au 
dictat. în aceleaşi condiţiuni. mai

multe pedepse, cu amendă din sala
riu, toate aceste ptdepseise vor anula,- 
iar din totalul lor se va scădea o 
sumă care reprezintă 15 .1a sută, asu 
pra salariului lunar al respectivului, 
ce va fi anulată.

Restul sumei de reţinut se va opri 
în două. rate egale, în lunile • Ianua
rie şi Februarie 1934.

Această reţinere se va calcula du
pă salariile ce vor fi în vigoare la 
epoca executârei reţinerel.

Toate pedepsele cu amendă din sa
larii, rămân însă notate, în tablourile 
de serviciu, aşa cum au fost dictate*

Reţinerile pentru împliniri, lipsuri, 
pagube, etc., cari sunt exprimate sub 
forma unei fracţiuni din salariu, se 
amână urmând să continue In Ia
nuarie.

REŢINERI ŞI DATORII CE VOR FI
urm ărite

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, adică în 
general reţinerile cari interesează al
te autorităţi sau persoane străine şi 
cari sunt aplicate cu forme, legale, 
se vor executa în mod obişnuit

Aceasta întrucât Regia cfr. nu are 
dreptul legal să amâne ■.astfel de 
plăţi*

TIMIŞOARA 6. — Aida acum 
se pot constata rezultat©!© recol 
tei de vin din acest am in general 
în Ardeal şi Banat recolta de vin 
abia atinge pe întreg teritorul 50 
la sută din recolta din anul tre
cut, iar in podgoriile Aradului abia 
30 la sută.

in ce priveşte calităţile, ele sunt 
cu mult mal slabe, chiar inferioare 
celor din anii' trecut! şi prin ur
mare nu e de mirare că preţurile 
vinurilor mai bune se găsesc în 
continuă urcare. In podgoriile dela 
Arad preţurile au început să scadă 
$1 azi vinurile se vând cu 10 lei 

.pe când în Timiş Toron tal se vin 
de tot cu 86 lei.

Speranţele legate de exportul 
în Polonia nu s*au realizat deloc, 
Tqt aşa şi speranţele legate de un 
export de băuturi în America au 
dat greş, căci Statei© Unite, dupe 
cum anunţă presa străină se ocu-- 
pă de Idela contingentării impor
tului de băuturi, acordând diferi 
telor state europene contingente 
corespunzătoare cantităţilor expor 
täte de ele in Statele Unite ale* 
Amerioei in timpurile dinainte de 
răsboi.

Înainte de război harta Europei 
era alta, decât cea actuală. Fapt 
e. că înaintea războiului mondial 
monarhia austro-ungară, mal bine 
zis Ungaria era una dintre acelea, 
care exporta, in Statele Unite, 
Cantltăti considerabile de băuturi 
spirtoase, în speţă vinuri şl ra
chiuri. Vinurile se exportau din 
toate podgoriile Ungariei, deci in 
mare parte din acele podgorii, cari 
azi se găsesc sub stăpânire româ
nească, iar rachiurile au fost ex
portate parte din Şirtnia, azi sub 
stăpânire cehoslovacă şi parte din 
Banat, ceeace se dovedeşte şi 
prin aceia, că odată cu suprima 
rea prohibiţiei americane, repre
zentanţii firmelor din Statele Uni
te s’au grăbit să reia vechile lor

t e i i i f i l e  exportuluiM irite
m  Banat

TIMISOARA, 6. — In cercurile 
exportatorilor de vite din Banat, 
domneşte mare îngrijorare din din 
cauza atitudineh ciudate a unui 
domn inspector vamal.

In anul 1932, pe timpul când le
gea sindicatelor abia se aplicase, 
pitntr'un ordin al ministerului de 
finanţe, membrii sindcatelor pentru 
exportul de vite au fost scutiţi de 
taxele vamale. Ei trebuiau, insa, să 
anexeze transportului un certificat 
că sunt membrii în sindicat.

La export, membrii sindicatelor 
procedau astfel: cumpărau în pro
vincie ce aveau de exportat şi după 
ce îndreptau transportul spre gra
niţă. îşi procurau dela Timişoara 
certificatul necesar pe care apoi, ori 
îl duceau personal, ori îl trimeteau 
prin poştă oficiului vamal dela 
Curtici,

Şeful vamal dela graniţă, care a- 
yea o listă oficială a membrilor sin 
dicatuluijn cazările când certifica
tul sosea mai târziu, decât transpor 
tul, nu făcea greutăţi, ci lăsa marfa 
să treacă peste graniţă şi ataşa cer 
iificatul la dosar, abea la sosirea lui 
In felul acesta erau dese cazurile, 
cărnii. certificatul avea o dată ulte
rioara datei când marfa a trecut 
graniţa.

Până în prezent, organele vamale 
de.control nau făcut caz din aceas
ta, căci legalitatea era perfect ob
servată, cel mult formele au fost 
neglijate, fără insă a se prejudicia 
prin aceasta statul„

Procedeul oficiului vamal dela 
graniţă a fost foarte just şi dove
deşte simt comercial, căci dacă din 
cauza m or forme transporturile ar, 
fi suferit vre-o întârziere, aceasta 
a fi priărmt daune mari exportului.

Faţă de toleranţa de până acum, 
care in nici un caz nu poate consti
tui mei neglijenţă, itci contravenţie, 
organele vamale de control găsesc 
că ar fi cazul să se dreseze acte.

D. inspector general vamal din 
Craiova, făcând inspecţie la oficiile 
vamale de frontieră Deccbol şi Ro
vine, a descoperit această stare de 
lucruri şi a găsit cu cale să dreseze 
acte de contravenţie în baza cărora 
amendează în toate cazurile când 
certificatele au o dată mai tărie de 
cât data trecerii frontierii, cu vama 
simplă plus o amendă echivalentă 
cu suma întreită a vămii.

Până acum s'au dresat nenumă
rate procese verbale de contraven
ţie cu amenzi între IbOO şi 400.000 
lei, aşa că suma totală a amenzilor 
aplicate întrece până acum cu mult 
suma de un milion

Printre cei amendaţi, se găsesc şi 
6o .cooperative. pentru prăsită de 
vile cu peste 3000 membri astfel că 
acest exces de zel loveşte şi in pro- 
ăuctiune.

O delegaţie numeroasă a ceh, 
interesaţi s’a prezentat la d. prefect 
dr. Dimitrie Nişior cerăndu-l o. in 
terventie.

Nu încape nici o îndoială, că in
tervenţia d-lui prefect va avea re
zultatul dorit, şi că exportul bă
năţean, care luptă şi aşa cu enor
me greutăţi va fi uşurat prin înlă
turarea acestor formalităţi.

Cercurile interesate au decis de 
altfel să atace cu apel toate amen
zile.

DESIDERIU GROSZ

Orarinl magazinelor 
in preajma sărbătorilor

In  v e d e re a  a p ro v iz io n ă 
r i i  p o p u la ţie i  p e n tru  sar» 
b a te r i ,  m in is te ru l  m u n c ii 
a  h o tă r â t  ca  s ta b il im e n te -  
le  c o m e rc ia le  să  f ie  d e 
sc h ise  în  z ile le  d e  J o i  29, 
V in e ri 22 şi S â m b ă tă  23  
D e c e m b rie  1933, d â n d  
p r in  ro ta ţ ie  r e p a u s u l  sa 
la r ia ţ i lo r .  In  a c e le  z ile  v o r  
în c h id e  c u  o  o r ă  m a i t â r 
ziu . D e a se m e n e a  s’a  a p ro 
b a t  c a  s ta b i l im e n te le  co 
m e rc ia le  s ă  f ie  d e s c h is »  
D u m in ică  24  şi 31 D ecern  
b r ie  a . c., în  sch im b  v o r  f i 
în c h ise  a  t r e ia  zi d e  C ră
c iu n .

legături cu furnizorii lor bănăţeni 
de odinioară.

Din ştirile publicate în presa 
europeană reese, că contingentul 
Europei e aproximativ de iKl.UüO 
hectolitrii, din care vechiul contin
gent de dinainte de război e de 
25-30.000 hectolitri.

înainte de război exportul româ
nesc de băuturi în Statele Unite 
era foarte redus şl dacă guvernul 
american ar fi să se orienteze dupe 
statele europene aşa cum sunt azi 

ceiace este foarte posibil — s’ar 
putea să nl repartizeze in con
tingent atât de redus, încât expor. 
tul transatlantic, dat fiind, că este 
legat de spese şi Investiţii specia 
le. ar putea să devină iluzoriu, pen 
tru faptul, că nu ar renta.

In ţară sünt azi, cu toate că re
colta acestui an a fost foarte sla
bă importante .ştccurl de băuturi, 
şi anume vinuri vechi de calitate 
bună şi ar ii foarte trist dacă nu 
s’ar lua măsuri, ca să nu fim puşi 
In măsura de a  vatorifica, cum tre
ble, recolta noastră viticolă.

Guvernul trebue să întreprindă, 
de urgentă, o acţiune pentru ca să 
lămurească autorităţile americane 
despre situaţia reală a lucrurilor.

Din informaţlunlle cules© de noi 
in cercurile producătorilor aflăm, 
că firmele interesat© din Banat şl 
podgoriile Arad, cari au exportat 
şi înainte de război cantităţi con
siderabile de băuturi în America 
urmează tratative cu importatorii 
americani. Tratative, cari vor pu 
tea servi consulatului nostru ca 
bază pentru intervenţia ce urmea
ză a face.

Accentuăm ad, că acest export 
are o însemnătate economică ou 
mult mai mare decât s© crede,
căci în anumite împrejurări ar pu
tea servi ca bază pentru un. 
schimb de mărfuri mai intens cu 
America,

DEZIDERIU GROSZ

Comerţul exterior al României 
în luna Octombrie 1033

6- Serviciul ştâtisdcei flnanciar e, din Minlştfijyl ge finanţe, a în
tocmit următoarele -date referitori re iá situaţia comerţului exterior 
al României, iu luna Octombrie 1 933;

C a n tită ţi  100 kg. Valori mii lei*) 
Im port 422.140 1x03.903
E xport 7.891.257 1.329.369

D ife re n te  +7.469. U 7 . +  325. 6t>
*) Valoarea totală atât a Importului cât şl a exportului a fost cal

culată după ce în prealabil comisiunea pentru verificarea valorilor de
clarate a stabilit valorile principalelor articole. Astfel pentru calculul 
importului au fost revăzute valorile tuturor articolelor cari rezultă din 
declaraţiunile importatorilor că au format in luna Oct. a, c. obiec
tul unui import de cei puţin.700.000 lei.

Deasemenea, pentru export, la pr incipalele produse, precum: cereale 
petroleu, lemnărie, animale, cărnuri, etc., a căror valoare reprezintă 

peste 90 la sută din totalul exportului, valorile au fost stabilite de 
comisiune, care a luat de bază: cotele burselor, Monitorul petroleului, 
etc. Pentru celelalte mărfuri s’au luat vaiorile declarate astfel cum au 
foct trecute în buletinele statistice de control

*
Comparativ cu luna precedentă, situaţia comerţului exterior este 

următoarea :
I M P O R T

C a n tită ţi  100 kg.
422.14u 
321.092 

+  100.448
E X P O R T  .

Cantităţi IU) kg.
7.891,257 
8.301.230 

-  4/0.023

italia cere o reformă radicală
a  Ligii Alafiuniior

Octomb,
Sept»

1933
1933
D iferen ţe

Valori mii Iei 
J.103.903 

736.047 
-r 267.856

Octom brie 1933 
Sept. 1933

D iferen ţe
Deasenieni, in raport cu luna corespunzătoare 

situaţia comerţului exterior «ste următoarea:
I M P O R T

C an tită ţi 100 kg.
Octomb. 1933 ---------

0 1932
Diferenţe

Valori mii le; 
1.329+69 
1.339.773 

-  10.594 
anului precedent

S e  a m â n ă  s e s i u n e a  

î n ţ e l e g e r i

PRAGA, 6 (Rador). — Ziarele 
anunţă că deschiderea sesiunii Con 
siliului Economic al Micei înţele
geri va fi, probabil, amânată până 
ia data de 19 Decembrie.

D. Beneş, ministrul Afacerilor 
Străine, pleacă astăzi Ia Bratisia 
va. in acest oraş, d. Beneş îşi va 
începe seria de conferinţe, pe care 
o va continua în alte 7 oraşe slo
vace, despre „ideea unităţii ceho
slovace din punct de vedere inter
national’*.

La î l  Decembrie d. Beneş se va 
întâlni cu d. Kdsice cu d. Titule 
seu, apoi se va înapoia ia Praga, 
in ziua de 12 Decembrie.

Comisiunea superioara de con
ti ngentare a hotărât să .dea auto
rizaţii de import pántra mărfurile 
aflate în vămi ...cu o valoare de
până la  30.000 Iei. + .......

Pentru mărfurile de o valoare 
superioară, rămână ‘ ea importul i 

să fie examinat dela caz la caz. j

Octomb. 1933
1932
Diferenţe

422.140 
472.174 

-60.Ü 34 
X P  O R T

C an tită ţi IUÓ kg, 
7.891.257 
8.6Ü0.4P8 
- /0 9 .2 U

Valori mii lei 
1.U03 903 
1. UÖ7.945**)
-  61.U42

Valori mii lei 
1.329.269 
1.6U6.757 ** 

-2 7 7 .4 .8

Comerţul exterior al: României iu .'unâ Octombrie 1933, descompus 
după cele patru mari diviziuni ale tarifului vam al;

I M P O R T
C an tită ţi \  d in  V alori o/°din
109 kg. _ to ta l m ii lei to ta l

16.225 3.84 156.186 15 57
133.52S 3 .6 3  463.534 46.17
257.306 60.96 308.633 30.75

I. Regnul animal
II. Regnul vegetal

III. Regnul mineral
IV. Diverse produse

com binate 15.081 3.57 5.550 7.52
T o ta l . 422.140 100.00 

E X P O R T
LC03.903 100.00

Cantităţi °/e din Valori %  din

I* Regnul animal
ICO kg. to tal mii lei total
48.916 0 62 103.8-5 7.82

DL Regnul vegeta! 2.777.358 3 5 2 ) 487.498 36.67
IU* Regnu' mineral 
IV. Diverse produse

5.053.009 64.03 729.720 54.90

combinate 11.974 0,15 S.156 0,61
T o ta l. 7.891.257 100.00 1.329.269 100,00

Situaţia comerţului exterior î n primeie patru, luni (Ianuarie- 
Septembrie 1933), este următoarea; ,

Cantităţi ICO kg.
Import 3.6-5,741
Export 73.865.303

Diiersnţe ' +  7t .239.562
iar a epocei. corespunzătoare din anul 1932 este :

Cantităţi I0 i1 kg. Valori 1900 lei **)

Va’orî 1000 lei 
9.428.902 

11 624.252 
4- 2.195,350

Import
Export:

Diferenţe
**) Cifre rectificate.

3406.491 
71.693.295 

I- 68.291.804

Valori 1000 iei 
9.285.097 

13.35'. >.<22 
+• 4.075.625

ROMA 6 (Rador). ~  Agenda 
teiegţâlică Itai'anâ transmite:

D. Mussolini a făcut un lung ra
port in faţa Marelui Consilii fas
cist, cu privire la reiaţi Je  dintre 
italia şi Societatea Naţiunilor.

După ascultarea raportului fă
cut de Duce, Marele Consiuu a în
ceput desbaterea asupra acestei 
ein-stium Si a uoîărât ca. pe viitor, 
prezenţa unui delegat permanent 
al italiei in Societatea Naţiunilor 
să fie condiţionată de o reforma 
radicală a acestui organism.

Reforma trebuie să fie realizată 
în timpul cel . mal scurt şi trebuie 
să urmărească tran-iona-arca So
cietăţii Naţiunilor, atât in ce . pri
veşte alcătuirea ei, cat şi în ee 
priveşte modul de funcţionale al 
Societăţii Naţiunilor şi obiectivele 
pe care le urmăreşte.

După stabilirea acestui, princi
piu, Marele Consiiiu iascjst a tre
cut la examinarea chestiunii dato
riilor de răsboiu ale Italiei faţă de 
Statele Unite. Constatând că eve- 
»‘menteie u'au fost de natură să în
lesnească negocieri in chestiunea 
datorihor de răsboiu, aşa cum Ma- 
rele Consiliu îşi exprimase dorin
ţa in şedinţa dela l i  iunie, 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 pldă 
de activ şi pasiv decurgând din 
răsboiu.

>
ROMA 6 (Rador). __ Hotărârea

marelui consiliu fascist in privinţa a- 
titudinii Italiei faţă de Societatea 
Naţunilor, luată asfănoapte, nu a 
fe s t cunoscută decât dimineaţa în 
cercurile politice şi diplomatice. Ho
tărârea nu a pricinuit prea mare sur
prindere.

In ce priveşte reforma pe care ar 
dori-o Italia, se dau in cercuri in
formate unele precizări. Se spune 
astfel 6ă italia a tmpuiat întotdeau
na Societăţii Naţiunilor universalita
tea sa şi a fost mai degrabă partizana 
unei anumite hiérarohii a puterilor.

S e  p a r e  d ec i ca  g u v e r 
n u l i ta l ia n  a r  d o r i s a  se
f a c ă  o  s itu a ţie , sp e c ia lă  is
ito r  m a r i  p u te r i .  E a  a r  Do- 
r í  ■’ ca^ a t â t  Ş tta ţe ie . U n ită  
.cat; ş|. U iaiuneâ^.^Vî^teioi*;
s ă  p ă a ta  in tr a ,  p e  b a z a  u- 
n e i nou ! fo rm u te  în  b o c ié  
i a t e a  N a ţiu n ilo r.

Italia ar voi apoi pen tiu Socie
tatea Naţiunilor un spint de cola
borare efectivă. Deasemenea, re
forma propusă ar trebui să îngă- 
due o mal mare libertate iu dome
niul obligaţiunilor , statelor membre 
faţă de Societatea Naţiunilor»

Astfel, Societatea Naţiunilor ar 
avea menirea de a pronunţa ver
dicte. ci de a da sfaturi.

ROMA 6 (Rador). — Agenţia ,£ te  
fani;; transmite:

omentănd deciziunca luată de mare 
le consiliu fascist, faţă de Societa
tea Naţiunilor, 'ziarele scriu că in
stituţia dela enevaG, concepută ce 
un organ executiv al tratatelor de 
pace, a cristalizat numai rivalităţile 
războiului, ia loc să puni pe un pi
cior de egalitate, pe învinşi şi pe în
vingători.

Reforma Societăţii Naţiunlor tre
buie realizată .potrivit timpuriolr noi 
care se arată in Europa.

Mu e s te  v o rb a  n u m ai d e  
m o d if ic ă r i  în  b iro c ra ţ ia  
sa u  în  «consiliul lig ii şi 
n ic i in  ce  p r iv e ş te  câreptu 
r i le  m ic ilo r  «naţiuni la  So
c ie ta te a  N a ţiu n ilo r , ci d e  
p r in c ip iu l  în su ş i a l S o c ie 
tă ţ i i  N aţiun ilo r»

„Esté vorba — scrie „Giornale <TI- 
<alia‘' — sâ se creicze intre naţiuni 
acelaşi spirit şi aceiaşi organizare de 
colaborare, bazată pe disciplină 'şi, 
ier archie, necesare în interiorul fier 
cărui stat, daci se urmăreşte să se 
asigure ordinea şi progresul naţiuni
lor,

„Absenţa solidarităţii a determi
nat falimentul instituţiei' 'dala Ce-'
o eva".

Ziarele amintesc seria de de Ja- 
mentabile eşecuri** suferite de acţiu
nile Societăţii Naţiunilor în 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 * trage «m» 
cfuria că, dacă reforma preconizată 
m  va i i  realizată, Italia va părâd 
Geneva.

Adâncă nemulţumire în cercurile engleze
LONDRA C (Rador). — Corespon- 

dvntui Agenţiei ,d i  avas" telegraf i- 
ază, : •

Mişcarea italo-getmană pentru re
feriră S d c i'iiţii  Naţiunilor pricina- 
ieşte :ai‘. i ü stete de adâncă nemulţu
mire.

S e  in s is tă , b in e  în ţe le s ,  
a s u p ra  d e o se h îre i c e  t r e 
b u ie  sa  s e : t a c ă  in t r e  So- 
n îe ta ie a  N a ţiu n ilo r  ş i con  
t e r in ţ a  d eza rm ării}  to tu ş i  
'.toată, lu m e a  g ă s e ş te  că  a» 
d ă u g a rc a  a c e s te i  n u u i űí- 
-f ic tâ iă ţi- ia  a c e i e a  c a r i  ex i 
s tă , e s te  c ă i  se  p o a te  d e  
ih ó p o rtu ita . N im eni n u  sar 
p u te a  sp u n e  îiisă  d a c ă  a -

c e s t  s e n tim e n t  e s te  d e s 
tu i  d e  p u te rm e  p e n tru  a  
s e  o p u n e  în iţu ^ tiv e lo r r e 
fo rm is te .

i  c c h u p e r ,t iu  acest motiv cercu
rile britanice w  i »sc ca tratativele 
tranco-germsne &ă soluţioneze in 

priniul rând p: o l Ierna dezarmării, fă
ră s i  o a  mplice unor anumite diS« 
cuţ’tur f-’litme.

Acest sei.tiinent, despre inoportu
nitatea m. or î numite discuţiuni, se 
legăseşte ţi  in răceala arătată de per 
tonalităţile oiiciale faţă de propa
ganda pe care o face în aceit moment 
ia Lond: . cot tele Bethlen in favoa
rea revizuirii tratatului dela Trianon,

întrevederile d-lui ministru 
Dinu Brătianu la Paris

P A R IS , 6  (R a d o r)» -C o n  
tîm sân d  în t r e v e d e r i le  s a 
le  cu  o a m e n ii p o litic i I r a n  
cezi, d . C onst. B ră t ia n u , 
m in is tru l f in a n ţe lo r ,  a  v i
z i ta i  în  c u rsu l d im in e ţii  
d e  azi p e  d -n ii C h a u te m p s  
p re ş e d in te le  c o n s iliu lu i, 
P ie r r e  C o t m in is tru l  a e r u  
lu i şi C a illau x , p re ş e d in te  
le  co m îsiu n ii s e n a to r ia le  
a  f in a n ţe lo r»

In  c u rsu l a c e s to r  în t r e 
v e d e r i, d. B ră t ia n u  a  dis»

jBflgetm. lramez
PARIS 6 (Rador). — D. Jac- 

Quier. raportorul budgetului, a 
terminat aseară redactarea ra
portului său .asupra proeetului de 
refacere finauciără.

K* portul aminteşte primejdiile 
cari rezultă d latr’un deficit de 
peste şase miliarde franci şi din 
epuizarea progresivă a tezauru- 
iui - şi afirmă necesitatea restabi
lirii uuuî echilibru integral.. í -

Red Udările dé ci:’edi(e * pre văzu te 
Ptiu ecrişprU© rectificaţi ve mic
şorează deficitul net la 4.736 mi* 
lioane... v'*-'-;-'

Proectul comleiunli aduce re
surse de 4.781 milioane franci, pe 
câtă vreme proectul guvernameu* 
tal iui aduce decât ĂÎ48 milioane.

Proectul prevede dispozitiuni de 
amnistie fiscală- Beia sistemul 
cărţilor de identitate fiscală, con
tră  fraudei.'

Proectul comislunii prevede noul 
încasări rezultate din baterea 
monedelor; dar adevărata inova 
ţie pe care o aduce este suprima
rea scutirilor de taxe votate in 
cursul ultimei legislaţluni»

c u ta i  c h e s tiu n ile  f ii ta n c ia  
r e  şi e c o n o m ic e  şi p ro b le 
m e le  în  le g ă tu r ă  cu  s itu a 
ţ i a  g en era lă»

PARIS, 6* (Rador).— In cursul 
zilei de azi» d. Const. Brătianu, 
ministrul de finanţe al României 
a avut o întrevedere cu d. Tardieu,

La această întrevedere, d. Const 
Brătianu a fost Insotit de d. Ce* 
sie n i, ministrul României la Pa» 
ris

Uniunea Imperiului Bri
tanic Gere stabilizarea

monetara
LONDRA, 6  (R a d o r). 

U iiiu n ea  Im p e r iu lu i  B r i
ta n ic  a  a d r e s a t  d -lu i b ac»  
U o n ald -o  s c r is o a re  d esch i 
să , p r in  c a r e  îşi în su ş e ş te  
r e c o m a n d ă r i le  C e rn e rilo r  
d e  c o m e r ţ  d in  Im p e riu l  
B#$ta«ncxfrs';'f a v o a re a  s ta -  
b îiiz a rii  d ev ize  un* im p e- 
r i î d o . . , .  . ; ;'.r

i n  a o e lă ş  tim p , U n iu n e a
c e re  g u v e rn u lu i  s ă  con 
v o ace  in  ce l m a i s c u r t  
t im p  p o sib il o  c o n fe r in ţă  
m o n e ta r ă  im p e r ia lă .

‘ ” .udPrelungirea acordului 
comercial italozás

loniennţa economica 
pa -eihOiieaná şi-a m- 

m m  l u c r t i M

VIENA 6 (Raaor). —  Conferinţa 
econoa.icâ pan-europeană şi-a înche
iat en lucrările, după adoptarea re
zoluţiei propusă (le d. profesor Ma- 
noilescu, prin care se hotărăşte crea
rea unui birou permanent, cu sediul 
la Viena, penuu studiul problemelor 
economice europene.

D. Dcudenhove Calergi, preşedin
tele conferinţei, a cetit un manifest 
prin cate se atrage atenţia opiniei pu 
blice europene asupra actua.ului de
zastru economic şi financiar, „care 
nu va . putea ii înlăturat decât prin 
crearea unui vast şt unic teritoriu e- 
conomic european,, grupând- peste 320 
milioane consumatori, şi prin procla
marea uifei doctrine a lui Monroe 
pentru economia europeană”,

ăiigefflt armatei i i  E Telia
BERNA 6 (Rador). — consiliul

federal a afectat suma de 91 mi- 
lloaco franci elveţieni p&atry bu
getul apărării naţionale,

Vizita Suveranului Bulgariei
la S<£i$şracl

BELG RA D , 6  (R a d o r). —
A g e n ţia  „A v a îa ‘‘ co m u 

n ic ă  t
R e g e le  B u lg a r ie i şi R e 

g in a  Io a n a , în to v ă ră ş i ţ i  
d e  p r in c ip e le  C yril, v o r 
f a c e  v iz ită  o f ic ia lă  Sieve- 
r ă n i lo r  ju g o s la v i în  z iu a  
d e  IO -cu ren t.

Suveranii jugoslavi vor Ii înso
ţiţi şi de preşedintele consiliului 
de mini firi al afacerilor străine 
bulgar, d. Muşanofl; d-na de onoa 
re, d ra Petrowua-Ciomaiţoţya; ocu 
sillerül Curţii regale, d. Grueff; 
primul adjutant regal, colonelul 
Panoff; ofiţerul de ordonanţă, R o 
du roii şi secretarul ministerului de 
afrcerl străine, d. Naumoff.

S u v e ra n ii  b u lg a r i  « o r  
i sosi In  z iu a  d e  ÍG D ecem 

b r ie , o r a  15 şi v o r  p le c a
în  Z5«a d e  14 D e c e m b rie , 
o ra  (4 şi 30 .

dezaltatdfe oiiciale ale 
aiegcn or din Spania

M ADRID, 6  (R a d o r).
R e z u lta te le  d e f in it iv e  şi 
o f ic ia le  a le  a le g e r i lo r  g e 
n e ra le  s u n t  .u rm ă to a re le  s 
d r e a p ta  o b ţin e  207 m a n 
d a te ,  -.centrul o b ţin e  167, 
d in tre -c a r i  904 s u n t  lu a te  
d e  r a d ic a l i} s tâ n g a  o b ţin e  
99  m a n d a te , d in t r e  c a r i  
53 re v in  so c ia liş ti lo r .

ROMA 6 (Rador). — Cu prilejul 
vizitei d-lui iAfcviu^v. acordul it alo 
sovietic» cu prlvir© la creditele 
pentru exportatiuni, inchest la 6 
Main 1933, a fost prelungit până la 
31 Decembrie 1934.

In afară d© aceasta, s’a hotărât 
ca sch!mbul de ratificări a pactu
lui de amicbţe bato-sovietic, să 
aibă loc în cursul acestei luni.
o  î n t r e v e d e r e  u t »

V I N O V .D O ILFU SS
V IEN A , 6  (R a d o r) . —

c M itta g z e itu n g  ’* în re g îs -  
s ir e a z â  sv o n u l, p â n ă  a« 
cu m  n e o n t  i rm a i ,  d u p ă  c a 
r e  d. L itv in o v  a r  u rm a  s â  
•sosească S â m b ă tă  s e a ra  
ia  V ien a , v e n in d  d in  B e r
lin»

S e  a d a o g ă  că  v iz ita  d -lu i 
L itv in o v  v a  p r i le ju i  o în 
t r e v e d e re  a  a c e s tu ia  ou  
c a n c e la ru l  D olifussr

On non organism econo« 
mic creiat de preşsaia- 

leie f ito s m if
WASHINGTON, B* (Rador), — 

Preşedintele Roosevelt a creiat un 
nou organism numit „National 
Emergency Council", a cărui sar» 
cină va fi de a centraliza toate da
tele cu privire la activitatea dife
ritelor agenţii guvernmentale.

Consiliul nou ©reiat va fi alcă
tu it din miniştrii de interne, a- 
gricultură, comerţ şi muncă, pre
cum şi din administratorii Iul 
„N. R. A.*4, ai ini »Agricultural 
Adjustment Administration“ şi ai 
altor agentiL
dcpuia.ceiC Sutt-amerfeane 
cer un meratorlu pentru 
piaţa datoriilor de răsaoi

WASHINGTON, fi, (Rador). _  
In conferinţa pan-americauâ» dela 
Montevideo, Mexico a  propus să 
se ceară Statelor Unite nu mora
toriu de şase ani, asupra datorii
lor republicilor snd-americaneu 

In cercurile guvernameu tale ale 
Statelor Unite se crede că mai ta 
tăl trebuie să aibă oc discuţii In
tre aceste republici şl purtătorii 
lor de bonuri, pentrau reglemen
tarea datoriilor respective, §1 să 
fie» dinpotrivă, discutate îa  masă 
de către guverne

L
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Serviciu! rostra sumai lipanciar şi economic

Tendinţa burselor C E R E A L E
in

— y&la (oreiponäen ii no*tri
P A R IS j 6  D ec e m b rie

— prin telefon —
Accentua iwbu.iUiai lirei tra-

ducându-se prinir’o siăbire a pre- 
siun1» asupra francului, specula pro
fesională îşi manifestă buna dis
poziţie in toate compartimentele 
rente şl acţ'uni franceze. Valorile 
de arbitraj benei!ciază de curentul 
favorabil stârnit de repriza de ©ri 
a Wall-Stree>ului. Cât despre e- 
ch'iibrul bugetar, bursa crede că 
Pscaütatca excesivă va fi atenua
tă de Cameră- Tendinţa generala 
este cea a fermităţii. Valorile d» 
arbitraj jn repriză. Suezul şl pe
troliferele angio-americane tu a- 
vans. Bancarei© susţinute. Electri
cele în repriză. Meialurgtcele si 
Carboniferele neregulate. Ferovia
rele franceze în progres. Dawc» 
susţinut. Voang rezzen t. Kémeid 
româneşti, cu excepţia stabilizări 
car© © în reacţiune, sunt rezis
tente. Rentele franceze în avans 
fracţionar.

In culise, pe termen, repriză ge 
nerală într’un târg inactiv. Auri 
ferele câştigă teren. Dfamantiierele 
in repriză, petroliferele româneşti 
în urcare. Cele americane amelio
rate. Metaliferele bine orientate. 
CpucincurU© susţinute.

In târgul devizelor, lira e In scă
dere şi coiează la un moment dat 
în târgui o fic ii #2.85. bo.arm sca
de şl el. Coroana suedeză si nor. 
vegiană, dta simpatie pentru liră. 
scad respectiv cu 7 şi un sfert şl 
5 jian. puncte. Reportul lirei 12 
centime pe lună, 36 pe 3 luai.

LONDRA, 6  D ec e m b rie
— prin cablu —.

Stimulată de indicaţiunile Wafc-
Street-ulul, tendinţa se întăreşte 
In ma* toate compartimentele. 
Trensantianticeie în repriza. Petro 
literele câştigă teren. Auriferele 
cerute. Diamanliferele în avans. 
Unele industrial© locale ln pro. 
greş. Mătasea artificială deprima

tă. Feroviarele engleze ferme. 
Young in recul. Rentele engleze a 
meliorate.
NEW-YORK, 6 Decembr.

— prin cablu —
Acalmia din târgul cerealelor şl

depresiunea în cursul bumbacului, 
«iu permit Wall Street-ulul să-si 
accentueze repriza de eri. Ceia e 
neschhnbată. Petroliferele calme. 
Volumul afacerilor, ţ  milion 350 
mîi titluri. Bumbacul pierde 8 
puncte, grâul staţionar.

Devizele
D u p ă  in c m -a e r e

PARIS, 6  Decem brie
— prin telefon —

Au cotat:
Lira 83.25.
Dolarul 16.25,

NEW-YORK, 6 Decembr.
— prin cablu -  

Au cotat»
Lira 5.13.
Francul 6.16.

Rentele rom iueşti 
la Paris

6 Decem brie
— prin telefon —

Au cotat:
Un1!. 4 la sută 23.10.
Unit 5 la sută 30.
Stab. 592.
Besv. 25.75—26.10.

bumbacul
(AMFRICAN)

LIVERPOOL, 6 Dec
— prin cablu —

Dec. 5.00 Ian. 5.00
Febr. S.‘ Mart. 5.01
Apr, 54)1 Mai 5.0i
Iunie 5.03 Iulie 5.04
Aug. 5.05 Sept 5 06
Oct. 5.07 Noembr. 5.08
Dec. 5.10

LEUL A COTAT LAs 6 Decem brie
ZURICHI 3.08 franci e lveţien i =  o suta lei. 
LONDRAi o liră ster lin ă  =  550  lei.

Devizele
IN STRĂINĂTATE  
il PARIS, 5 D-brie

(DUPE ÎNCHIDERE)
SUC, 15-15 Londra 83 60
Îaw-Y. 18-27 Benn- 603-25
feelgia 355 Italia 134.70
fraga 75.80 Elveţia 495
©landa 1028.50

LONDRA, 5 D -b rie
(DUFC USwtuUCKU

BUG. 557 New-Y. 5-11.50 BUC-
»aii» 83.65 Bxusel. 23.55 Amsterd.
Italia 63-12 Elveţia 18.39 Londra
{Olanda 8-14 Pzaga 11112 Milano
,âerm. 13.67% Viena 30 Belgrad
Sudapesta 25 Belgrad 242 30 Viena
luedia 19.39 Montreal 5.07 LO
Spania 4008 Copenhaga 2239
Mo 19-90 BUG-NEW-YORK, 5 D-brie Paria

ţUlMfc tiXwniufcKL) Italia
BUG. 0.94 Londra 517% Olanda
Pari» 8-18% BiuxeL 22.02 Germ.
Roma 8-33% Elveţia 30-60 Budap.
Amsterd» 63.65 Beilin 37.80 Suedia

BARCA
lA lm o s n in o u .

C tea Victorie, 20
peste drum de Prefectura Capitalei> 

leletan 3-2&-94.
Prima co.ec.ură oara a p ălit la 

loteria i-a. marele câştig 
de u&i 5.0j o ooo

Cumpără şi vindo: acţiuni, Afecte 
oe htat, Obagaţiuni, non an de 

Tezaur, noauri de Impozite. 
Sconteiză ori e fel de cupoane.

PARIS, 6  D-brie
(AVANI-BOURSE) 

necotat Londra 
16,10 Belgia 

134-50 Elveţia 
Olanda 1028-25 Spania 

(ÎNCHIDEREA)
nec. Londra 83.02% 

1610 Belgia 
13485 Elveţia 

nec. Spania
ZURICH, 6 D-brie
UNCHIUtKcA)

3.08 Berlin 
207 75 N-York 
16 83% Paris 

27.21 Plaga 
700 Varşovia 

72.60

ROM,
N. York 
Italia

BUC-
N-York
Italia
Olanda

83.25
355

494,87
208.75

354 
494-87 
208.75

123-15
3.25

20-21%
15-33
57-95

Oslo

(INCHiUhkr Al
550 N-York 5-15-25 
83.03 Bras el 2339 
81.75 E'veţia 18-78% 
8.08 Praga 109-37 

13 84 Viena 2962 
25 Belgrad 242 

19.39 Montreal 5-07 
39-71 Copenh- 22.38 
1990

SEBASTIAN WECHSLER
A gent o f . p e  ISngá B rsa d e  
e fec te , Acţiuni ş l schim b din  
Bucureşti. Pal. Camerei d e  

com erţ.
Str. B ursei 4 , T eief. 3 .80 .21. 

E xecute ord ina  d e  Bursă
Cumpărăîi şi vânzări de 
acţiuni şj efecte publice.

Piaţa petrolului
LA I N T E R N

Preţurile la ţiţei sunt cele din 
târgul Über, vagonul

H  Ţ I Ţ E I

Buştenari uşor 6500 te’, mediu 
6300, greu 6000, parafinos 6000.

Băicoi uşor 6500 lei.
Moreni dacian uşor (după call 

täte) 4900—5300 lei, dacian greu 
(după calitate) 4600-4800 tel, da
cian extra-greu 4200 lei, dac'an 
extra greu provenienţă. Ţuteani 
4ÜÜU lei, parafinos 3000 lei.

Gura Ocniţei parafinos 5000 iei, 
dacian 1 6000, dacian 31 5800 le1.

Ochiuri (după calitate) 5000— 
5200 lei.

Ţintea 4000 Iei.
Ceptura 3300 iei.

D E R I V A T E
Preţunlc se înţeleg de kilogram 

loco fabrică cu taxe şi cazan.
Benzina uşoară 9.60—9.70 lei 

grea 2,85—2,90.
Motorina 2.90—.2.95.
Petrol lampant 2,95-3,00.

Păcură neparafinoasă 0.90—0.95 
lei, tip C. F. R., 0.70—0.75 lei.

lllei amestecat 17.00—17.50, a- 
gricoi 17.50—18.00, C. F. R.
19.00—19.50, regal O 20.00, OO
21.00, OOO 22.50 cilindru O 17.50 
OO 18.50.

LA E X PO R T
Preţurile se înţeleg in lire sterli

ne aur tona metrică fob- Constanţa. 
Benzina uşoară 2.16.0, grea

2.04.0.
Petrol lampant 1.16.0.
Motorina neparafinoasă 1.14,0$ 

congelară O 1.12.0.
Păcură parafinoasă 0.14.0, con 

gelară O 0.16.0.

Petroliferele române 
ia Paris

6 Decem brie
Astra Română 76 
Steaua Română 54 
Concordia 55 
R edevenţa şi Petrol- 

Block necotate .

B r a i la
5 Decembrie

S’au mai vândutţ
Circa 45 vag. porumb nou rece 

cu lei 11.450 vag. staţiile lanca, 
Dodu Ieşti, Făurei, Roseti, Cireş, 
în curs de livrare; 4 vag. porumb 
nou lei II.7OO vag. duplicat; 3 vag. 
orz de 58 kgr. cu 6 la sută o. str. 
lei 15.000 vag. 1. p., livrarea 4 zile. 
Se tratează:

110 vag. orz de P ru t de 58 kgr. 
cu 7 la sută la preţul de lei 16.000 
vag. ex. şlep.

Din cauza timpului înaintat 
deţinătorii de cereale în şlepuri, 
expediază şlepurile la Sulina.

-  PRIN TELEFON -
5 DECEMBRIE

S’au vândut:
10 vag. porumb uscat la cuptor 

19.7.50 lei vag. bordo.
6 DECEMBRIE

S’au vândut: .
Situaţia pie.ei e neschimbată.
108 vg. orz de Prut 58 kg. 7 jum.. 

la sută corpuri străine 16.000 lei vag. 
ex. şlep,

3 vag. porumb nou cu 11.000 lei 
vag .duplicat staţia Independenta 
(Covurlui).

Se oferă pentru orz de 58 kg. cu 
7 la sută 14.750 lei vag. linie port. 
Vânzătorul cere 15.000 lei.

In Obor sosiri fără importanţă.
In PORT au sosit 6 vag.
In DOCURI 2 vagoane.

G a l a ţ i
— PRIN TELEFON -

#  6 DECEMBRIE
Piaţa e calmă.
In PORT au sosit 12 vag. cu ce

reale.
In OBOR n’au fost sosiri.
In Bursă nu s’au încheiat transac- 

ţii, din cauza sărbătoarei de azi.
La Bursă preţurile au fost:
Grâul de 76—77 kgr. cu 3—5 la 

sută cu 41—42-000 led vag.; __ grâu 
de 75—76 kgr. cu 5 1- sută albe şi 
5 la sntă negre cu 39—40.000 iei 
vag.; orz de 58—59 kgr. cu 6 la 
sută cu 14 000 Iei vag.; orz ştu- 
ţuit de 64—65 kgr. cu 4 la sută cu
14.900 lei vag. bordo; ovăz de 89— 
40 kgr. cu 6 la sută cu 16-174)00 lei 
vag. linie, pentru consumul in
tern; ovăz de 42—43 kgr. cu 18—
19.000 lei vag. pentru cons, intern 
secară de 70-71 kgr.; cu 5 la sută eu 
23-000 lei vag. linie; porumb nou 
rece la sosire cu 19.500 lei vag- sta
ţia de încărcare; porumb vechiu cu
19-20.000 lei vag.; fasolea de rând 
cu 19.000 lei vag.; răpită sălbatecă 
cu 23-500 lei vag.; seminţe de bos
tan cu 85.000 lei vag.; m uştar brun 
cu 38.000 lei vag.; m uştar galben 
cu 58,000 lei vag-; seminţe de floa
rea soarelui 87.000 lei ta# .; mază
re furajeră cu 26.000 iei vag.; se
minţe de in 60.000 lei sag.; meiul 
cu 20.600 lei vag-

Timişoara
6 DECEMRIE

Piaţa este susţinută.
Au cotat eri:
Grâu <»>—/ /—78 kg., trei la sută 

corpuri străine lei "500—400, po- 
rumburi vechi lei 200, porumburi 
nouă lei 135~160, orzul lei 175, 
orzoaica lei 210, ovăzul lei 170, 
floarea soarelui Iei 340 seminţe 
de bostan lei 520, târâte fără sac 
lei 115, făină 30/70 Ia sută cu sac 
lei 640, făină 50/50 la sută cu sac 
lei 660, făină fină No. 0 cu sac lei 
700, trifoi lei 45, lucernă lei 44— 
45, staţiunile de încărcare Banat.

Consfanfa
6 DECEMBRIE

Tedinţa pieţei cerealelor a fost 
eri staţionară la orz şi mai slabă 
la porumb.

LA BURSA au sosit şi s’au vân
dut eri următoarele cantiăţi de ce
reale livrabile imediat: orz de 561 
kgr. greutate hectolitrică lei 161,25 
suta de kgr., orz de 58—59 kgr. 
greutate hectolitrică lei 162,50 
suta de kgr., orz de 61 kgr. greu
tate hectolitrică lei 165 suta de 
kgr., porumb lei 135—140—145— 
160—165 suta de kgr. fasole de Ba- 
zargic lei 225—230 suta de kgr.

A L1VRER s’au vândut: orz de 
58-59  kgr. greutate hectolitrică 
cu 4 la sută corpuri străine lei
158.75- 160 suta de kgr., fii lei 220- 
225 suta de kgr., orz de 59—60 
kgr. greutate hectolitrică cu 3 la 
sută corpuri străine lei 160-162,50 
suta de kgr., mei Iei 220 suta de 
kgr,, rapiţă de primăvară lei 
380 suta de kgr., rapiţă sălbatecă 
lei 265 suta de kgr., fasole de Ia
lomiţa Iei 210—215 suta de kgr., 
fasole de Bazargic lei 225 suta de 
kgr., porumb de Ialomiţa lei 150 
suta de kgr. rece, porumb de Do- 
brogea neglijat, ovăz de 44—45 
kgr. greutate hectolitrică lei lb5 
suta de kgr., orz de 40—41 kgr. 
greutate hectolitrică lei 160 suta 
de kgr.

In străinătate
CHICAGO, 5 D-brie

(ÎNCHIDEREA)
GRÂU: Tendinţa fermă- Decembrie 

8412-8412, Mai 86 75-88 87, Iulie
85.75- 85.87-

PORUMB: Tendinţa fermă- Decern* 
brie 45.87, Mai 52.50, Iulie 34-50-

0 V A 2 : Tendinţa fermă- Decembrie 
3350, Mai 36 62, Iulie 35-50- 

SECARA: Tendinţa fermă. Decem
brie 56 62, Mai 60-75; Iulie 81-25.

WINNIPEG, 5 D-brie
UNCHiUt.Kt.Ai

GRAU: Tendinţa susţinută. Decern* 
brie 59.87, Mai 63 62, Iulie 64-62- 

ORZ: Decembrie 33,75, Mai 37, Iu
lie 37-37-

CHICAGO, 6 Decem brie
iu ta u i iU tK tÂ i  

GRAU: Dec- 8425- Mai 87,25. Iu
lie 86-25.

PORUMB: Dec 45,62. Mai 52,37- 
Iulie 54,50-

OVĂZ: Dac. 33-62- Mai 36,50. Iulie
35,82

SECARA: Dac- nec- Mai 80.75- Iulie
necotat.
WINNIPEG, 6 D ecem brie

iüEöCrtlDtKLAI 
GRAU: Dec- 60-50. Mi 64-12- Iulie 

65,25-
LIVERPOOL, 6 Dec

UNUliUtKtA)
GRAU: Tendinţa eusţ- Decembrie 

4-02%. Martie 4-05%. Mai 4.07%. Iu. 
lie 4-08%.

PORUMB: Tendinţa susţ- Dec-Ian-, 
6 00- Ian.-Febr-, 8-00. Pebr.-Martie, 
6,00. Martie-Aprilie 6 06-

M E M E N T O
Joi 7 Decembrie

Impunerea fabricilor de spirt 
din Basarabia

Camera de comerţ protestează contra fmpnnerilor 
exagerate şi abuzive

CHIŞINĂU, 6. — Industriile o- 
cupate cu prelucrarea produselor 
agricole în situaţia de azi când 
preţurile Ia aceste produse înre. 
gistrează o scădere extraordinară 
sunt cea mai indicată cale pentru 
atenuarea crizei ecoaomlce in ge
neral şi celei în agricultură In 
special.

Basarabia, însă, cunoaşte «n 
singur fel de industrie ocupată cu 
prelucrarea produselor agricol© (a 
grâului şi v'nului) şi anume indu
stria spirtului. In special în ceea 
ce priveşte fabricarea spirtului din 
vin. Apoi această industrie a lost 
cel mai bun stimulent în desvolta. 
rea viticulture! basarabeüe. la  a- 
ceste condiţiuni ar H natural ca 
statul să caut© încurajarea pe 
toate căde a “ndustriei spirtului 
In realitat© însă avem ceva in
vers: statul prin organele iiscate 
nu numai că uu încurajeazâ acea
stă industrie, dar chiar o perse
cută prin impunerile exagerate.

In memoriul său, înaintat mini
sterului de finanţe Camera de 
comerţ din Chişinău constată că 
Adm'nistraţia Financiară locală la 
impunere 'gnOrează cu desăvâr
şire registrele comerciale ce se 
prezintă de fabricanţi, apoi cerţi, 
iicate şl alt© acte, care pot do
vedi venRurile acestor întreprin
deri şi fără nici un temei Impune 
aceste stabilimente cu impozite 
extrem de exagerate.

Pentru a evteenţ'a şi mai bine 
această politică a fiscului vom da 
mai jos cifrele Impunerilor In 
cursul ultimilor trei aid:

In 1931 comisiuîiea specială a 
impus toate fabricile de spirt din 
nou dela un venit de un leu de 
grad. Fabricanţii au făcut apel, ob 
ţinând micşorarea venitului la 60 
baxii de grad. Fiscul însă a făcut 
recurs şi Curtea de Apei a anulat 
hotărârea comisiunei de Apel şi 
a trimes afacerea pentru revizui
re. la care fabricanţii s’au prezen
tat cu numeroase acte oficiale, 
doveditoare că in alte judeţe 
spirtul a fost impus la un venit 
variind dela 20 la 38 de bani per 
grad.

Trecând peste aceste acte co- 
misiunea de Apel totuşi a urcat 
impunerea dela 60 de bani per 
grad ia 72 de bani.

In 1932 comîsiiinea specială a 
impus fabricile locale la un venit 
de 50 de bani, de grad. Fiscul ca 
şi fabricanţii au făcut apel. Co- 
misiunea de apel n’a admis apelul 
fiscuiul, lăsând în vigoare impu
nerea cu 50 de bani de grad. A- 
tunci fiscul a făcut recurs. Curtea 
de Apel din Chişinău a respins în 
parte recursul, lăsând în vigoare 
hotărârea comisiunei de apel.

In 1933 comisiunea specială a 
făcut o impunere prin aprecierea 
venitului 'a un leu de grad. Acea
stă impunere însă n’are nici un 
temei căci fabricile furnizează 
tot spirtul pentru Direcţia Mono
polului, iar preţul pe spirt a fost 
fixat conform art. 50 din legea 
Monopomlui 'a 6,30 lei de grad 
în care preţ Intră şi beneficiul neI 
stabilit la 0,60 lei pe grad. La o 
întrebare â Administraţiei Finan
ciare din Chişinău. Direcţia gene
rală a M. A. T. a precizat chîar 
printro’ adresă oficială că la pie- 
tul stabilit pe spirt 15 lei până la 
1 Octombrie 1932 şi 6,30 lei după 
acest termen) se socoteşte un preţ 
de 0,60 lei de grad. Or, aceasta 
nu însemnează însă că fabricanţii 
au realizat efectiv beneficiul sus- 
arătat, pentru că sunt fabrici care 
au anele greutăţi si cheltuell ce 
nu s’au putut ţine seamă la calcu
larea beneficiului menţionat. Deci 
beneficiul! de 60 de bani nu poate 
fi considerat decât rezultatul unui 
caicul matematic, rezultat ce nu 
corespunde situaţiei economice a 
fabrice!.

Acest beneficii poate fi real peu 
tru acei fabricanţi, cari dispun de 
capitaluri proprii suficiente şl cari 
nu au greutăţ* provenite din dato
rii şi comisioane cuvenite credi
torilor asupra datorlilor vechi şl 
noul, apoi nu au obligaţiuni Izvo- 
rîte din procurarea, amortizarea 
sau construirea de inslalaţluni In
dispensabile întreprindere*, etc.

Astfel beneficiul de 60 bani ar 
trebui să fie privit ca un maximum 
pos‘bil, din care instanţele de im
punere urmează să scadă cheitue- 
Iile dovedite ale Întreprindere i sta 
bilindu-s© restul Impozabil. Or, 
Administraţia FnSnciarä a trecut 
nu numai peste toate aceste con- 
sjderaţiuni, dar şl peste maximul 
venitului apreciat de D*recţla Mo- 
noplului, fixând impunerea tuturor 
fabricaţiilor de spirt dela un leu 
pe grad.

E uşor de înţeles cât de deza
struoase sunt consecinţele acestui 
procedeu al fiscului, pentru că ju
decarea apelurilor şi recursurilor 
durează ani de zile, comportând 
pierdere de timp şl bani; fiscul 
între timp nu aşteaptă hotărîrea 
definitivă a instanţelor în drept, 
urmărind pe fabricanţi în limita 
impunerilor exagerate, pe care ie 
contestă fabricanţii. Cei din urmă 
insă nu pot suporta impuneri enor
me, calcu'ate după bunul plac ai 
organelor fiscale şi fiind urmăriţi 
pentru achitarea acestor impozite 
se distrug, periclitând în cea mai 
mare parte interesele statului.

Camera de comerţ cere ca mi
nisterul să ia măsuri pentru ca fis
cul din Chişinău să intre în lega
litate, stabilind venitul impozabil 
al fabricanţilor de sprt !a sume 
corespunzătoare situaţiei reaie a 
fabricilor.

ORT-: Sf- Părinte Ambrosiu şi mu- 
ceniţa Filiteea fecioara .Moaştele 
Ei la Curtea de Argeş).

GAT.- SI. Ambrosiu- 
PRGT.: Ambrosiu.
ISR.: 19 Kisler 5694- 

TEATRE
NAŢIONAL, matineu: ..Sámson”; 

seara: ,-Urciorul sfărâmat”, »O În
cercare“ şi »Hai la teatru”. 

REGINA MARIA, seara: »Sărutul In 
(aţa oglinzii”.

VENTURA, seara: „Fericirea”. 
IANCOVESCU: ,,împăratul”. 
PATINAJUL OTETELi$ANU: deschis 

in fiecare xi.
CINEMATOGRAFE

CAPITOL: „Dama dela Maxim’* cui 
Floreta-

TRIANON; Cântecul Bosforului” cu 
Sarmita Novotna şi Gustav Pro
li ch-

VOX: »Libertate” cu Bella France- 
şi Lionel Atwell.
CORSO : „Dracula" cu Bela Lugos. 
SELECT; „O seară de levellion” cu 

Henry Garut
REGAL: »Veneţia oraşul visurilor*’ 

cu Piecaver.
BD. PALACE: »Robinson Crnsée” cu 

Douglas Fairbanks- 
RIO: »Dragostea ignorează legi*' cn 

Irene Dune şi revista: »Rio candi
dează I”.

ROXY: ,,Cântecul Soarelui" cu cel 
mai bun tenor Lauri Volpl 

SPLENDID : ,,Războiul valsului” cu 
Willy Fritch.

OMNIA: ,.Chandu” cn Edmond Lewe 
şi trupa Titi Mihăilescu- 

FORUM: Georges Milton m gol 
puşcă-

LIDO : -Magi Murat” cu Mosjoukine 
şi ,,Marion” cu Magda Schneydei- 

MILANO: »Nu mai plânge Baby‘‘. 
MARNA: »Măşti de ceară*' cu Pay 

Vray şi rev>sta „Marna foxtrott”. 
FRANKILN: „Buze de fecioară”, 

.Măgarul Ini Buridan“. 
EPISCOPIEI: „O cale greşită" (Par

tit) şi „Director cu ora”- 
AMERICAN: »Frumoasa din Saigon" 

jurnal şi comedie- 
ÍZBANDA: ,-Noaniea voluptăţei'*. 
RAHOVA; ,,Noaptea voluptăţii" cu 

Harry Bauer- 
ILEANA: »Fra Diavolo**, jurnal şi o 

comedie-
MACEDONIA: „Cei trei americani” şi 

artiştL
UA : Stan şi Bran în serviciul pa

triei.
PASE: „Sezon la Cairo’’ şi „Cântă

reţul nopţii" cu Ki epura- 
VOLTA-BUZEŞTI: „Ultima noapte”, 

jurnal şi comedie-
assBgaaEsgagBBaaBaagagssssasga

Trenuri cari circulă 
in jurul capitalei

Se atrage atenţiunea publicu
lui călător că în actualul mers 
de tren valabil dela 8 Octombrie 
crt-, se găsesc următoarele tre 
nuri curse de personal, cari cir- 
culă în  juru l Capitalei şi anume:

Nr. 1010/1001, 1009/1002, 1012/1003, 
1011/1004, 1016/1007 circulă intre 
Bucureşti M ărfuri (Bm)—Mătft- 
saru şi înapoi şi Nr. 1014/1005 în
tre  Bucureşti Mărfuri (Bm)—Titu 
şi înapoi.

Nr- 9005, 9006, 9009, 9014, 9015.
9016 circulă între Bucureşti T riaj
_ Halta Regie şi înapoi iar nr-
9013, 9012/9019 circulă între Chi- 
tila—Halta Regie şi înapoi iar 
nr. 9003 şi 9004 circulă între Bucu 
reşti Nord—Bucureşti Sud (Fila- 
ret) şi înapoi.

Tr. Nr. 9010/9017, 9018/9011, 9020/ 
9013 circulă între Chitila—Halta 
Regie şi înapoi ia r  nr. 9003 şi 9004 
circulă între Bucureşti Nord—Bu 
cureşti Sud (Filaret) şi înapoi.

Aceste trenuri curse de perso
nal au de scop aducerea la ser
viciu şi ducerea la domiciliu a 
lucrătorilor şi funcţionarilor 
c.f.r.

In mod excepţional, în aceste 
trenuri se admit să călătorească 
şi persoane particulare cu plata 
taxelor reglementare-

Publicul călător înainte de în
trebuinţarea acestor trenuri curse 
de personal este rugat a studia 
mersul lor care este publicat în 
placatul valabil dela 8 Octombrie 
crt. afişat în toate staţiunile şi în 
care se ara tă  staţiunile de ple 
care, sosire şi oprire ale fiecă
ruia.

Navluri fluviale
BRAILA

S’au navlosit şlepurile:
„Daniel 8” cap. 8000 K. B. lei 

2500 iernatec până la 15 Aprilie 
1934; „Nina“ cap. 3000 K.B. lei 
25000, iernatec până la 15 Aprilie 
1934; „Petro Levendi“ cap. 4500
K.B. lei 30000 iernatec până la 15 
Aprilie 1934; „Cleopatra“ cap. 
2600 K.B. léi 24000, iernatec până 
la 15 Aprilie 934; „Sofia“ cap. 2900 
K.B. lei 25000, iernatec până la 31 
Martie 1934; „Bleni Levendi" eax>- 
2600 K.B. lei 24000, iernatec până 
la 15 Aprilie 1934; „Criti“ cap- 
2800 K.B. lei 25Ó00, iernatec până 
la 15 Aprilie 1934; „Geneva“ cap. 
8000 K.B. lei 25000, iernatec până 
la 15 Aprilie 1934; „Varco“ cap. 
1700 K.B. 20 zile min. 35 max. lei 
400 zilnic Brăila, Giurgiu pentru 
cărbuni.

E x p o r tu l
p r in  g u r a  S u lin a

Iată: exportul prin gura Suiina 
în prima chenzină a lunei Noem- 
brie. Spre:

ALGERIA 1000 tone grâu, 1.165 
t. fasole, 25 t. linte, 100 t  oleagi
noase, 7.416 t. scânduri

GERMANIA 399 tone porumb. 
1.018 t. fasole, 147 t. m ei 198 t  se
minţe de rapiţă, 27 L seminţe de 
cânepă, 105 l  mazăre, 100 t. tâ
râte, 69 t. linte, 1.657 t. floarea 
soarelui, 170 t. muştar, 2.150 1 a- 
ramă, 11 t  diverse.

AMERICA 5.695 tone secară.
BELGIA 2.199 tone grâu, 903 t  

secară, 7.311 t. orz. 585 t. ovăz, 
1.504 t. fasole, 25 t. mei.

EGIPT 40 tone seminţe de do
vleac, 8.209 t  scânduri

SPANIA 920 tone grâu, 100 l  
secară, 682 t. porumb, 1-266 t  
fasole, 51 t  mei, 2 t  mazăre, 24 
t. linte, 10 t. muştar, 5 t  diverse.

FRANŢA. 1.088 tone grâu. 5 629 
t. porumb, 651 t. orz, 2.539 l  fa- 
soie, 15 t. seminţe de rapiţă, 33 
t. mazăre, 20 t. linte, 78 t. muş
tar, 444 t  oleaginoase, 1.535 t  
scânduri.

ANGLIA 9.083 tone grâu, 2.631 
t. porumb, 11.794 l  orz, 678 t. o» 
văz, 688 t. tărâţe, 20 l  diverse.

GRECIA 1.450 tone grâu, 149 
t  porumb, 399 t. fasole, 42 1 linte 
20.041 t. scânduri 14 t  doage.

OLANDA 12.506 tone grâu, 306 
t  secară, 1.649 t  porumb, 7.555 
t. orz, 49 t  fasole, 172 t. mazăre. 
50 l  tărâţe, 100 i  făină, 967 t. 
floarea soarelui, 15 L muştar. 358 
t. oleaginoase, 610 t scândui, 1.000 
t  diverse.

ITALIA 1.090 tone porumb, 101 
t  orz, 2.431 t. fasole, 154 l  se
minţe de rapiţă, 120 t. mazăre. 
635 t. muştar, 2.351 t. scândur-i 1 
t  diverse.

NORVEGIA 3850 tone secară. 
1.636 t. oleaginoase.

SIRIA 430 tone grâu, 100 t. po
rumb, 457 t  orz, 35 t  fasole, 5.516 
t.'scânduri, 10 t. stejar, 196 t  di
verse.

TOTAL 28.676 t  grâu, 10.854 t  
secară, 12.329 t. porumb, 27 869 t 
orz, 1.263 t  ovăz, 10.406 l  fasole. 
223 t. mei, 367 t  seminţe de ră
pită, 27 t. seminţe de cânepă, 432 
t. mazăre, 838 t. tărâţe, 100 t  făi
nă, 40 t. seminţe de dovleac, 1/6 
t, linte, 2.624 t  f'oarea soarelui. 
908 t. muştar, 2.538 t  oleaginoase 
45,678 l  scânduri, 10 t  stejar, f4 
t  doage, 2.I5O t. aramă, 1233 t 
diverse.

LICITAŢII
DE JOI, 7 DECEMBRIE

DIVIZIA 4 INFANTERIE 
Pentru aprovizionarea cu colo» 

niale.

GARNIZOANA ORADEA 
Ora 10, pentru aprovizionarea 

cu carne şi derivate.

SOCIETATEA GENERALA DE 
GAZ Şl ELECTRICITATE DIN 

BUCUREŞTI
Ora 17, pentru aprovizionarea 

cu cabluri subterane armate ou 
izolaţie de hârtie.

DIRECŢIUNEA X REGIONALA
SILVICA ORŞOVA 

Ora 10, pentru vânzarea unei Pă 
duri.

GARNIZOANA CRAIOVA 
Ora 10, pentru aprovizionarea 

cu carne. ^

PRIMĂRIA CERNĂUŢI 
Ora 11, pentru arendarea a  60 

locuri în scopul construirii a  60 
stâlpi de reclame. • 1

CLINICELE UNIVERSITARE 
CLUJ

Ora 9, pentru aprovizionarea cn 
carne.

CASA AUTONOMA PENTRU * 
OCROTIREA ŞI AJUTORAREA 

PERSONALULUI C. F. R. 
Ora 11, pentru procurarea de 

combustibil lichid şi executarea Iu 
crărilor de construirea unui de - 
pozit de farmacie.

8Î  a  d  Io
394 m- BUCUREŞTI

13: Bursa, cota apelor Dunării, 
Concert de prânz (plăci); Uvertură la 
»Muta din Porţiei de Auber, execu
tată de Orch- Poiydor (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 Aister, vals de F®. 
tres, executate orch- Odeon (O). Tre
buie să fie glumă!» popuri de orch. 
Fred Bírd Rhytmicams (H).

14: Radio Jurnal-
11-16: Muzică uşoară (plăci).
16,15: Teodor PăunesCu: Lectură» 
17,8U; D-ua Lvantia Lonstaíttiné- 

scu: Cântece petnru copii de d-na 
Ioana Ghica-Comăneşti: A venit un 
lup; Sosirea berzelor; Acul; Oiţa y 
Iarba; ce l‘mai bun vin- “

16,45: Alexandrina Bemetreacy: 
Viaţa copiilor-

18: Orchestra Gr- Dinien: Arii na
ţionale- Lehar: Dragoste de ţigan- El- 
ly Roman: Azi cânt numai pentru ti
ne, tango- Mărită-te mftndro cu bine 
|i Şapte scări- Maurice Yvaîn- Reih 
Şu-en, se frölant» văls, Fibjöh:;P0|mä, 
Boccherini-Kreisler: Allegretto (solo 
violină: Gr. Dinicu).

19: Radio-jurnal-
19,15: Orchestra Gr- Dinien: Aş 

vrea să te fac să înţelegi- Ca la Breâ- 
za- Vasilescu: In dragoste am cre
zut uşor. boston. Romanţe şi arii na
ţionale- Liszt: Rapsodia ungară Nó.
2. Arii naţionale-

Aită, Plastică, Tuat.u 
20: G. M. Cantaeuzîno: Epoca sal

tă» sau transformarea ideii de perso
nalitate-

2,020: N- Herescu: Cronica drama
tică-

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

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

tură.
3) La sfârşit: Radio-jurnal.

Navluri maritime
BRAILA

S’a angajat:
Brăila—Marsilia 300 t. prompt 

fr. fs. 42.
Kilia—Marsilia 800 L prompt 

fr. fs. 44
Tankul „Oleander“ (b rit Dec.) 

Constanţa-Anglia, Continent, sh.
7. _____

Tancuri franceze pentru 
Germania ?

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

D. Dafadier a precizat că old un 
fel de material de războia nu 
poate fl exportat fără autorizaţia 
guvernului; că guvernul nu a dat 
nici o autorizaţie de export de 
tancuri firmei indicate Şi că gu
vernul nu are cunoşt'nţă că un 
asemenea export s’ar fi efectuat 
fără autorizaţie.  ̂ ,

.omenzile ruseşti in Po
lonia

PARIS, 6 Decembrie (prin tele
fon). — Din Varşovia se semna
lează îngrijorarea ce domneşte In 
cercurile industriale poloneze, In 
urma acordului economic încheiat 
de Uniunea Republicilor Sovietice 
cu Statele Unite,

Cercurile acestea se tem că gu
vernul din Moscova va trece asu
pra Americii cea mai mare parte 
din comenzile ce se angajase să le 
facă industrii poloneze.
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