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„M izerabilii”
t  ••••

Sub titlul „Probleme economice 
de acum” Societatea bancară elve- 
ţiană — Société de banque suisse, 
publică în ultimul său buletin lu
nar, sfârşitul lui Noembrie, date 
si aprecieri de cel mai mare inte
res.

O parte a lumii, zice Buletinul, 
pierzând bunul simt elementar, nu 
e fără folos să se amintească 
unele adevăruri primare.

Victor Hugo în faimoasa lui 
operă „Mizerabilii’’, face o sgu- 
duitoare descriere a scufundării, 
acest fenomen, pe cât de groaz
nic, pe atât de înşelător, care se 
întâmplă pe unele coaste ale Bre* 
taniei şi ale Scoţiei.

Scufundarea e înfundarea trep
tată a omului în nisipurile mişcă
toare şi pieirea lui sigură, afară 
doar de o intervenire miraculoasă.

Victor Hugo, după ce descrie 
primele faze ale scufundării, 
spune:

„Iată omul Iii nisip până la brâu, 
nisipul stinge pieptul. Nu mai e 
decit un bust. Ridici mâinile, scoa
te răcnete furioase, Înfige unghiile 
în nisipul mişcător, vrea s i se a- 
puce de această cehuşe. se prop
teşte în coate ca s i  se smulgi din 
acest înveliş moale. Plânge cu tur
bare. Nisipul creşte. Nisipul atinge 
umerii, nisipul atinge gâtul, numai 
faţa se mai vede acum. Gura ţipă, 
nisipul o umple. Tăcere. Ochii pri- 

vvesc încă, nisipul îi închide. Noap
te. Apoi fruntea descreşte, puţin 

\păr mai tremură deasupra nisipului. 
O mână iese. spinteci suprafaţa ni
sipului, se mişcă, se shate”.

Situaţia economică de acum se 
fţoate asemăna cu scufundarea.

Omul lui Victor Hugo, suntem 
noi, nisipurile mişcătoare e corpul 
economic de astăzi, iar „Mizera
bili“ sunt aceia cari, prin teoribe 
economii „dirijate” şi a stăpânirii 
omului asupra naturii, au adus lu
mea şi o tiu io starea în care e.

Aşteptând vremi mai bune, tre- 
bue să vedem că măsurile pe cari 
Ie iau toate ţările nu vor avea 
altă urmare decât să înfunde şi 
mai adânc situaţia şi să întârzie 
ceasul mântuirii.

Pricinile crizei sunt multe. Să le 
reducem Ia patru mai de seamă : 
pricinile fizice, psihologice, cele

datorite hipertrofie} eului, şi pri
cinile politice.

m
Trecem peste pricinile psiholo

gice şi cele politice, de cari se 
ocupă Buletinul, că de ele s’a vor
bit îndeajuns.

Să ne oprim Ia pricinile fizice, 
şi cele datorite hipertrofiei, — 
umflarea peste măsură — a eului.

Până la războiul cel mare, zice 
Buletinul Băncii elveţiene, Éüropa 
era cu adevărat centrul lumii: ea 
coloniza, deschidea noui teritorii, 
îşi mărea industria potrivit con
sumaţiei ce creştea neîncetat, oda
tă cu răspândirea civilizaţiei.

Războiul a oprit totul. Europa 
e împărţită, azi, în două: Rusia 
şi restul. Cei mai mari şi mai chia
buri clienţi ai Europei, —  China 
şi îndiile, — au micşorat într’o 
prea simţitoare măsură cumpără
turile lor. Alte ţări, Japonia şi co
loniile engleze, au ajuns să fie con
curenţi de temut, şi pentru tot- 
dauna.

De partea cealaltă a oceanului 
Atlantic, vedem o tară imensă, pe 
care războiul a mutat-o din câm
pul datornicilor în cel al creditori
lor: Statele-Unite ale Americei.

Tara asta a avut totdauna, obi
ceiul de a atrage banul la ea. De
odată îşi descoperă însuşiri de îm* 
prumutator şi se aruncă, cu trup 
şi suflet în operaţiile financiare 
internaţionale. Statele-Unite des
chid larg casele de bani şi împru
mută. Şi se Iasă târâte Ia acele 
exagerări cari se produc mai ade
sea, când o avere a fost prea uşor 
câştigată, —- şi când lipsesc tra
diţiile.

Apoi, afacerile se încetinesc, pe 
are aface! Se va da poporului 
muncitor putinţa de arşi ipoteca 
munca viitoare: se creiază- vân
zarea în rate.

Toate acestea duc la imobiliza
rea capitalurilor. Şi se întâmplă 
cu 'ţările, ce se întâmplă şi cu in
divizii, când sunt prea imobilizaţi: 
CAD.

Vom arăta mâine pricinile cri
zei isvorâte din nesocotirea unor 
regule elementare, statornicite de 
o experienţă de trei-patru mii de 
ani. ca să ne aruncăm în noui 
practice, puse la cale de nişte con
ducători, prea încrezuţi în siman

dicoasa lor persoană,.— hipertro
fia eului.

Amânarea Conferinţei economice 
a MiceMnţelegeri

Nevoia anei noni Înţelegeri comerciale ca Ceho
slovacia

C onferin ţa  econom ică a 
M icei în ţe le g e r i a  fo s t a- 
m ânată pen tru  una din  
p rim ele  i i le  a le  lunei Ia 
nuarie.

Cauza acestei amânări? Proble
mele cari trebuesc discutate în a- 
ceastă conferinţa sunt atât de im
portante, hotărârile cari trebuesc 
adoptate atât de mari, Încât nu a- 
Jung două-trel zile de diseut'i. E 
nevoie de tratative îndelungate, 
car} nu se maj pot face inaînte de 
sărbători Deaceia, discuţiile \o r  
începe imediat după ce se va scăpa 
de piedeca sărbătorilor.

Până atunci, delegaţia română,

prezhfatä de d. I. Cămărăşescu, îşi 
va C4»ntinua lucrările.

Amânarea conferinţe! economi 
ce a Micei înţelegeri, ridică o pro
blemă foarte importantă. Acordul 
comercial româno-cehoslovac, ex
piră la 31 Dec. 1933. Cam s’a apli
cat acest acord, vom arăta cu alt 
prilej. Deocamdată, e bine să ară
tăm că amânarea conferinţei, im
pune începerea unor noui nego
cieri, deoarece aplicarea conven
ţiei triparrite, care trebue să se 
închee Ta Praga, va fi, în orice 
caz, posferioară datei de 1 Ianua
rie 1934.

întrevederile d-lui ministru 
Dinu Brătianu ia Paris

PARIS, 7. (Rador). — Agenţia 
„Havas” anunţă: d. C. Brătianu, 
va avea azi întrevederi cu d-ni* 
Jeanneney, preşedintele Seantului, 
Queullle, ministrul Agriculturii, 

Laurent Eymac, ministrul Comer
ţului, Germain Martin, fost mini
stru al Finanţelor şi Lou»s Marin.

Azi după amiază la ora 3, d. 
Const. Brătianu va fi primit de d. 
Lebrun, preşedintele Republicii, 
apoi va avea o întrevedere cu d. 
Lamoureux, ministrul Muncii 

Vneri, terminând întrevederile 
ou oamenii politici, “ministrul de 
Finanţe al României va începe 
cOnversaţiunile cu reprezentanţii 
purtătorilor francezi de împrumu
turi româneşti

I ARIS, 7 (Rador) _  D. Const, 
Brătianu, Ministrul Finanţelor, a 
avut in cursul dimineţii întrevederi 
eu d-nii Germain Martin, senator, 
Louis Marin, deputat, cu preşedin
ţ i 6 Senatului, precum şi cu miniş
tri: de agricultură şi de comerţ.

in  cursul după am iezii, 
d< Brătianu, însoţit de d» 
Cesianu, m inistrul Româ
niei la Paris, a fo st prim it 
In audienţă de d. Lebrun, 
preşed intele  Republicii.

După term inarea audi
en ţei, m inistrul F inanţe
lor a văzut pe d. Lamou- 
reux.

P  I A Ţ  A
7 Decembrie

Piaţa financiară e calmă.
Târgul liber al valutelor înregi

strează o scădere simţitoare la 
francul francez care a fost nego
ciat la 7.70. In schimb aurul se 
menţine ferm. Napoleonul aur lip
seşte aproape complect de pe pia
ţă. Se fac încheeri la 82Ő lei. Lira 
sterlină-aur cotează 1015.

Cursul bonurilor de impozite s’a 
urcat din nou la 60.

Bonurile de tezaur au următo
rul curs.-

Ti luri de 10.00U lei 96 la sută.
titluri de 100.000 lei, 85 la sută
şi titluri de 500.000 lei e de 72 

la sută.
*

Bursa noastră a fost însufleţită, 
in compartimentul efectelor publi
ce S’au încheiat tranzacţiunî nu
meroase. cursurile înregistrând ur- 
cári însemnate.

Renta exproprierii se urcă dela 
35 şi jumătate la 37. împrumutul 
national dela 43 la 45. împrumutul 
refacerii dela 42 la 43. împrumu
tul unirii dela 43 la 43 şi trei sfer
tu ri

Acţiunile $. T. B. se urcă dela 
1240 la 1270.

Valorile de petrol;
Astra Română 670. Steaua Ro

mână 430. Creditul M'n'er 302. I. 
R. D. P. 700.

Erî dimineaţă s’a prezentat în 
audienţă, d-lui ministru al muncii
C. Dîmltriu o delegaţie de indu
striaşi in frunte cu d. ing. N. Teo- 
dorescu preşedintele Uni unei Gene 
rale a Industriaşilor, care a prezen
tat un memoriu cuprinzând cere
rile industriaşilor în toate chestiu
nile privitoare la raporturile dintre 
muncitor», industriali şi patroni.

D. ministru C. Dîmltriu a pro
mis că va rezolva toate chestiunile 
în mod echitabil ţinând seamă atât 
de interesele muncitorimii cât şi de 
situaţia grea în care se găseşte in
dustria.

Delegaţia s’a prezentat în au
dientă şi d-iui N. Maxim subsecre
tar de s(at la acelaş departament.

•*
Dolarul e ceva mai ferm. Osci- 

latiunile suferite sunt de mică im
portanţă;

La Paris dolarul a cotat 76.35, 
la Londra 5.70.75 şî Ia Zurich 3.30.

Lira sterlină cotează la Zurich 
16.86, la Londra 83.40 şi la Paris 
83 şi trei optimi.

Marca germană a cotat Ia Zu
rich 123.77 iar la Londra 13.70.

Lira italiană cotează Ia Zurich 
27.22.

f̂ r B. Bd.

Controla! exportálni 
japonez

După o ştire a  agenţiei 
„R euter“ m inistrul de co
m erţ al Japoniei a decla
rat că pentru a îm piedica  
dumpingul de care sunt 
acuzaţi com ercianţii ja
ponezi, va raţionaliza pro
ducţia exercitând un con
trol sever asupra com er
ţului de export.

Relatuinile comerciale 
francc-engieze

PARIS, 7 Decembrie (Prin tele
fon). — întrevederea dintre am
basadorul Franţei la Londra .şi d. 
Runciman, maistrul de comerţ al 
AnigUel, a avut de scop pregătirea 
terenului pentru apropiatei© nego
cieri comerciale franco-britanice.

Ambasadorul Franţei *-a cerut 
d-lui Rímeimen să renunţe la re
presaliile anunta te, deoarece gu
vernul francez e gata să suspen
de aplecarea suprataxei de schimb 
de 15 la sută şi a taxei vamale de 
6 Ia sută Ia mărfurile importate «lin 
Anglia.

Trat at bele  se vor urma la Lon
dra, unde va pleca pgste câteva 
z'le ministrul de comerţ al Fran
ţei.

Fuziunea fabricilor 
de avioane îranceze

PARIS, 7 Decembrie. — Din stă- 
ruitoarea iniţiativă a ministrului a- 
viaţiei, într eprnderile de construcţie 
de avioane din Franţa au luat con
tact pentru discutarea condiţiunilor 
în cari ar fi .să se realizeze o fuziu
ne a acestor fabrici-

Deocamdată negocierile se ur
mează între firmele Bréguet, ftan- 
ri&t, Wibauli-Perho'ét şi Couzinet.

Index N um bers (V iator)
preturile In luna Noembrie 1933

Odată ni răcirea vremii, nume
rele indicii., ale costului vieţii au 
început să crească.

Dela început trebuie să facem 
constatarea că sporul de preturi 
s’a produs ia două categorii de 
mărfuri: 

lemne şi
produse alimentare.
Dacă, în ciuda scumpirii lemne

lor, a caftofi'or şi a pâinii, indexul 
general al alimentelor e, totuş, în 
scădere, explicaţia o avem în fap
tul că am luat, ca bază de calcul

Ciire

ia măsline, o calitate normală, în 
locul unei ca’ităţi de lux. cum so
coteam până acum. Preţui, absolut 
l-am scăzut dela 72 lei 50 lei şi, 
în feiu'i acesia, indiciile mărfii au 
scăzut dela 6000 la 4100. O ase
menea scădere, dupe cum e şi fi* 
resc, a întrecut sporul înregistrat 
la unele articole şi a scăzut me
dia generală a grupului de ali
mente. \

Lucrând dupe metoda Viator, 
iată cifrele pe luna Noembrie a.c.

relative
i u r t

1
August

30
Ianuar>

30
August

30
Octomb.

30
Noemb.

1816 1923 1933 i933 1933

a l im e n t e I
Z a h ă r  *««•»—. — — — 100 2500 ‘ 2660 2339 2330
O r a z  Nie-r- — — 100 4000 4330 4000 4000
c a le a  «■“/ « ------ — -------- 100 2900 75u 751)0 7560
C eai 2 h é -------—: — — — 100 2500 6500 6000 6000
M ă s lin a  Ulms — — —> — 100 3000 0000 600Ü 4100
F a s o la  BarncoU — — — 100 3500 3000 4000 4000
M âla i —- harms dt m atí--
F á tn á  d a  g r l u  -  har m i

100 3330 4.00 4U00 4000

uo iroiiuni — — — — 100 1875 2500 2500 3000
C arto fi — h. ae u r r t ------- 100 2000 2UÜ0 1330 2000
S a ra  — hit------ - — — —
Jtm O li ~ Fám de ,an-

100 2Uu0 417(7 3330 3330

tavat — — — — — — 100 2000 4000 5600 6400
P â» n a  — Ia in  — ;---------- lüu 1500 4000 3500 4J00
C arn e  — Vxandt — ------- 100 2000 3000 2500 2500
i.a p te  Lau — ----------- 100 1750 22j0 2250 2250
U nt — Letart — 100 4500 3230 3250 3250
U n tu r i  — tíu>M8«—  — — 4000 3<2oU 3100 3100
r e g i e  -  lom on  —• — 100 1875 3750 3750 3000
Ihn — Vm — — — — — too 1750 3000 3i00 2500
P r â n z i  — F ro m a g t----- -
I l i i d  — Lau-üt-vte dt pru-

100 2570 4370 4570

327.0

4570

3250. -m m  -m m  mm — » mnm «O. ‘ too 1250 3250
S p ir t  —Alcool — 100 4560 3000 3009 3000

Ü4U&AC3KKINTE
100 2494 3808 3750 3721

v r .  . • -v: . . . . . . . . . .  K.

H a in e  — rtwmemt— — _ 100 3500 5000 4375 4375
P a l to n  — Paletot —. ------ 100 3880 5000 4400 44i 0
- im a g l  — Chinuim — <— 100 2400 2800 2500 2500
( th e ta  — Chautturts — — 100 2250 3600 25-0 2500
v to ra p i  — Vhaututtes — — 100 2330 3000 2500 2500
P a te r n  — Umptaux. — — 100 3000 4100 3330 3330
a ta m b i  —Calicot--------— 100 4000 5250 5250 5k50
A ta — F i l ------------------- 100 2400 2400 240 1 2400
Dumbac — lo to n ----------- 100 5000 5380 5250 5250

to o 3240 4060 3626 3626
DIVERSE

S ă p u n  — baton — — — 100 1950 2460 2460 2460
P a h a r e  — Vetres — — — 
L e m n e  d a  fo c  — Boit dt

100

100

2000 3000

2000

3000

2250

3000

2500Lhau/age — — —  —  — 2500
L e m n e  d a  c o n s tru c ţia  

P r a d  - -  Hots at eoneir. 100 1540 4000 4000 4000
P e t r o l  la m p a n t — htrote

lampanl — — - —. —. _
B e n z in ă  — Lesen e * ------
Ţ iţe i — letrole b r u t ------

100
100
100

2500
1400
930

5000
3200
2466

5000
3400
2000

5000
3400
2000

F ie l«  c ru p o n  — Cutrs 100 700 1330 1330 1330
P ie le  t ă l p i  — Semelles — 
H â r tia  —‘ Papier — — —

100
100

730
2400

1300
2430

133Ó
3T0

1330
3700

100 1600 2718 2847 2872

Mie sen, i  Uttum sípüpi'ísf 
sgtfßMfip dg tmiffu io; laptlaafl 100 2460 3528 3386 3496

Din tabloul de mal sus r®ese că; 
ALIMENTELE sunt de 37.21 ori

I mal scumpe la sfârşitul lunei No* 
embrie 1933, decât în August 1916;

ÎMBRĂCĂMINTEA e  de 36.26 
ori mai scumpă la sfârşitul lui No- 
embrie ca în August 1916;

DIVERSELE sunt de 28.72 ori 
mai scumpe.

Iar, preţul m ediu al tu
turor m ărfurilor a fo st la  
31 Noem brie 1933,

de 34.06
ori, mai scum p decât în  
luna August 1916, fa ţă  de 
numai 3 3 .8 6  ori in luna 
Octombrie 1933.

GEORGE STROE

Serviciul obligaţiunilor 
liniei terate Cetatea-AiDă

PARIS. 7 Decembrie (prin tele
fon). — Io răspunsul său la o în
trebare scrisă a deputatului Sus- 
set, cu privire la obligaţiunile li
niei ferate Cetatea Albă obliga
ţiuni al căror serviciu e de 15 ani 
suspendat, ministrul de externe 
declară:

„Prin scrisoarea din 26  
Octombrie trecut, adre
sata A sociaţiei naţionale  
a purtătorilor francezi, 
m inistrul de finanţe al 
Rom âniei se  angajează să  
institu ie  o com isiune spe
cială, cu  sarcina de a stu
dia regu lären  chestiunilor  
încă în suspensie, printre  
cari şi a ceea  a  îm prum u
tului de 4 jum . la sută din 
1913 contractat de Socie
ta tea  lin iei fera te  Cetatea  
Albă.

,,P otrivit aceste i com u
nicări, guvernul rom ân va  
lua toate  dispoziţiunile  
necesare, pevrtruca nego
c ier ile  să  ducă la o regu
lare d efin itivă“.

SITUAŢIA EXTERNA

Pretai cerealelor argenti
nfene

PARIS, 7 Decembrie. — O cablo- 
gramă din Buenos-A'res anunţă, 
că guvernul argentinian a fixat, 
prin decret, următoarele preturi 
pentru cereale:

Portul Buenos-Aires; grâul nou 
5.75 piaştri, porumbul 4.40 piaştri, 
•nul 11,50 piaştri. *

Portul Rosario: grâul 5.62 ium. 
porumbul 4.27 î«m.; Inul 11.37, 
jum. 1

Portul Bahra-Blanca: grâul 5.75.
Portul Santa-Se; grâul 5.55; po

rumbul 4.20; inul H.30 piaştri.

Discuţia proectului financiar francez
E In joG soarta cabinetului Ghantemps

PARIS, 7. (Rador). — Discuţia 
proectului financiar a începu: azi 
la Camera. Şedinţa va P deci
sivă pentru soartă guvernului 
Chautemps.

O delegaţie a grupărilor de 
stânga, cu excepţia grupului so
cialist Blum a cerut guvernului să 
nu îngăduie modificarea proectu
lui în sens marxist, aşa cum a cir
culat erl svonul în unele cercuri 
politice.

Delegaţia îndeamnă guvernul să 
caute spre centru voturile cari i-ar 
lipsi la stânga..

Se speră că proectul financiar, 
aşa cum a fost precizat în eomi- 
s'unea Camerei, va putea realiza 
majoritatea necesară.

*
PARIS 7 (Rador). — Ocupâri- 

du-se de desbaterea începută azi 
dimineaţă la Cameră, ziarele îşi 
exprimă convingerea că abilitatea 
d-lui Chautemps va şti să învingă 
toate obstacolele ce se vor ridica 
în cursul discuţiei.

Ziarele sunt unanime în a con
stata că, in susţinerea acestei dis
cuţii, guvernul beneficiază de o 
atmosferă de destindere.

Ocupându-se apoi de vizita fă
cută eri d-lui Chautemps de către 
o delegaţie a grupărilor parlamen
tare de stânga condusă de d. .Har
riot, ziarele notează că după au

dienţă delegaţii Păreau foarte sa
tisfăcuţi.

Toate cercurile politice prevăd 
că guvernul va eşi victorios. Des
baterea asupra proectului tinan^i 
ciar. începută astăzi la ora 10, va 
continua toată ziua şi va fi reluată 
mâine. *

PARIS 7 (Rador). — Primul ora
tor care a luat cuvântul azi Ia Ca
meră în desbaterea asupra proectului 
financiar, a fost d. Jacquier, rapor
torul general al comisiunii de Finanţe 
a Camerei, care á făcut apel la sim
ţul de răspundere al deputaţilor, ce- 
rându-!e să voteze proectul.

Din partea opoziţiei a vorbit d. 
Paul Roynau, cerând guvernului s i  
practice o politică energică de econo 
mii şi de uşurare a Impozitelor.

După alte câteva intervenţii, fără 
importanţă,, şedinţa a  fost ridicată.

ŞEDINŢA DE DUPĂ AMIAZA
.PARIS, 7 (Rador). -  In şedinţa 

de după amiază Camera a conti
nuat discuţia generală asupra pro- 
ectului de refacere budgetară.

Camera nu va mai tine şedinţe 
de uoapte. Ea va continua desba- 
terile Sâmbătă dimineaţa, dacă ele 
nu vor fi terminate până Vineri 
seara.

«  ■>
PARIS, 7 (Rador)/ — Azi _ au 

continuat, Intri un spirit de concilie
re, negocierile începute între gu
vern şi grupările de stânga, din

Camera, spre a se ajunge la o e* 
ventuală tranzacţie asupra artico
lului 12 din proectul financiar, re
lativ la „degrevări”. Acest articol 
a ridicat numeroase obiecţiuni.

Pe de altă parte, grupul parla
mentar radical-socialist a hotărât 
să aplice regulile disciplinei de par 
tid, în ce priveşte votarea proec- 
.tului financiar, în cazul când gu
vernul va ö silit să pună chestia 
de încredere asupra unor anumite 
articole.

fteiorma Ligii Naţiuni,or
Marele consiliu al fascismului a 

anunţat cu vastă publicitate invi
taţia adresată guvernului italian da 
a milita pentru o reformă a Socie- 
ţâţei Naţiunilor. Ştirea nu este sur
prinzătoare. Intenţia aceasta a Sti
ver nuhU italian era de mult cunos
cută.

Recenta vizită făcută la Roma 
de d. Avenol, secretarul general al 
Societăţii Naţiunilor nu era străină 
de planurite atribuite diplomaţiei 
fasciste.

Comunicatul marelui consiliu nu 
arată in ce ar consta reforma So
cietăţii Naţiunilor, Presa italiană 
şi-a luat sarcina unei lămuriri.

Societatea Naţimilor este înte
meiată pe egahtatea de drept a tu
turor statelor membre în acest or
ganism. Scopul ei este să vegheze 
la respectarea obligaţiilor interna
ţionale, asigurând pacea pe baza a- 
cestor obligaţiuni, dând hotărâri şl 
dispunând de sancţiuni pentru a le 
impune.

Critica italiană făcută Societâfei 
Naţiundior pare că voieşte să anu
leze toate aceste caracteristici. Ita
lia pretinde o împărţire a puterilor 
prin stabilirea unei erarlvi interna
tionale■ La Geneva ar urma să fie 
state privilegiate, marile puteri, a- 
poi ţările de rând. Este cum se 
vede aceiaşi concepţie care inspi
rase proiectul pactului qaadruplu, 
al Directoratului european. Societa- , 
tea NaţiunMor şi-ar modifica apoi 
scopurile, făcăndu-le mai puţin pre
cise. In sfârşit, ea ríar avea calita
tea să decidă şi s'ar mărgini la 
simple recomandaţiuni.

Dacă aceasta este reforma susţi
nută de guvernul italian, trebuie sä 
se proclame că înfăptuirea ei ar în
semna. distrugerea Societăţii Naţia-' 
mior. Această organizaţie a avat 
desigur slăbiri dar ele s'au datorit 
mai ales lipsei mijloacelor- de sanc
ţionare eficace şi rapidă a abateri
lor. Proiectul italian i-ar da lovitu
ra de graţie.

Poate că nici m  se urmăreşte 
altceva la Roma. Nu odată perso
nalităţile conducătoare ale fascis
mului şi-au spus părerea despre ză
dărnicia instituţiei dela Geneva, 
Ar fi deă o încercare ocolită de a 
o desfiinţa.

Dealtfel, graba ca care Berlinul 
aplaudă această iniţiativă este sem
nificativă.

0 conferinţă a marilor 
puteri

PARIS, 7. (Rador)r-Co
respondentul lui »Echo  
de Paris“ la Londra te le -  
grafiază ca în  cercurile  
politice britanice se  aş* 
teatp ă  pentru curând co»  
vocarea unei con ferin ţe  
a m arilor puteri.

Conferinţa ar urm a l i  
se  intrcsnească la  Londra»

Litvinov merge direct 
fa Moscova

BERLIN 7 (Rador). — D. l jtvl- 
nov, comisarul poporului pentru 
facerile stră'ne af Rusiei oSvieti- 
ce, a sosit azi dimineaţă la Berltiw 
C°ntrariu svomffHor puse în circa- , 
laţie, d. Litv'nov nu va rămân© I» 
capitala Rcichulul decât câtev» 
ore, plecând spre Moscova tot azi. 
Ia ora 18. '1

In timpul şederii sale Ia Berlin 
subliniază caracterul absolut privat 
al călătoriei d*lul Litvinov în ca. 
pltala Reichului. M

Franţa nu părăseşte etalonnl anr
Seci araţiîle d-lui ministru Georges Honost

P A R I S ,  7 (Rador). -  
Z iarele anunţă că în _ şe 
dinţa de azi a  Camerei, d. 
G eorges Bonnet, m inistru  
Finanţelor, a  desm inţit 
ştir ile  publicate în ziarele  
streine că Franţa ar vrea  
să părăsească etalonul- 
aur.

T oate aceste svonuri, a  
declarat d. Bonnet, nu 
sunt a ltceva  decât m ane
vre nesăbuite, făcu te  în  
scop ele speculaţie.
Pia fa aurului s’a calmat

PARIS, 7 (Rador). -  B i
lanţul săptăm ânal al Băn
cii Franţei, apărut astăzi,

subliniază că în  cursul 
săptăm ânii trecute a e ş it  
din Franţa aur în valoare  
numai de o jum ătate mi
liard, fa ţă  de un m iliard  
şi jum ătate în cursul săp
tăm ânii precedente.

A ceste c ifre  dovedesc  
că piaţa aurului dela P a
ris şi-a regăsit calm ul. Se  
anticipează că b i l a n ţ  u 1 
Băncii Franţei pe săptă
mâna viitoare va arăta o  
accentuare a acestei am e
liorări, dat f  sind că de câ
teva zile m işcarea de eşi- 
re a aurului din Franţa  
s’a  încetin it considerabil«

»
I
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Comercianţi,
Industriaşi,

Financiari
foiţi si leeasaţi ca narii ti sau ce fi se cito

Âdr©saţi-¥ă la
„ A K Ű U  S “

Secţ iunea d© mcasso  
itr . consianun hhiir, u* tai. » « s a ,  sré-m* Bucureşti

caret ingrijeşt« încasarea creanţelor. ^
«» se ocupa cu lichidarea de datorii, cu elucidarea creditelor 

srechi sau neglijate. t
— tranşează pe cale amiabilă, acordurile si aranjamentele dintre 

debitori st creditori.
— î n d e p l in e ş t e  f o r m a l i t ă ţ i l e  n e c e s a r e  p e n t r u  în 

r e g i s t r a r e a  b r e v e t e lo r  d e  in v e n ţ îu n î  ş i  m ă r c i  d e  f a 
b r ic ă !  p r o v e n in d  d m  ţ a r ă  ş i  s t r ă i n ă t a t e ,  a s e m e n e a  
r e î n o e ş t e  d e p o z i t e l e  e t c . ,  f a c e  p u b l i c a ţ iu n i l e  n e 
c e s a r e  p e n t r u  p la s a r e a  b r e v e t e lo r  d e  i n v e n ţ î u n e .

(Organizaţia noastră de mcasso, — este de ua toios indiscutabil, 
angrosiştilor, iabricantilor, instituţiilor bancare, corporatiunilor, cari 
©ot — graţie unui comision modest, proportional cu cuantumul su
melor recuperate — SA-Ş1 ÎNCASEZE DATORIILE.

la genere, serviciul nostru de încasso prezintă o foarte mare 
baportau>ă pentru creditorii diu România si străinătate, deoarece 
gratie acestui serviciu, ioarte muiţi dintre ei, au reuşit a intra în por 
sesiunea sumelor ce li se cuveneau destui de repede si ia mod cu 
deosebire satisrăcâtor.

Orele de birou ale sectiunei :10—12, 5—8.

C O R P U L  P O R T Ă R E I L O R  A L T R I B .  IL F O V

Publicaţiuni
W ^ n a s â r i  m o t o l i i a r e

PaW. N a  90403 din 7 Decembrie
1933.

In bar* adresei N a  26853 din 933 
m Judec. Ocol. 8 urban Buc. se pu 
blică spre cunoştinţa generală că în 
îdua de 14 Dec. 1933 dela ora 12 din 
zi înainte se va vinde la licitaţie pu
blică în Bucureşti str. Grădina cu cai 
No. 2, averea mobilă urmărită a 
«kiît. Vasüe Mărculescu ing ner, cate 

compun« din una sufragerie lemn 
ntejar culoare maron şi altei« anume 
specificate în procesul verbal die 
ttrmărire, spre despăgubirea credito
rului David Herşccrvici.

Pdbî. N a  90871 din 4 Decembrie
1933. Dos. 20207 din 1932.

In beza adresei No. 36230 din 933 
a Trib. Ilfov S. I comerc., se pu
blică spre cunoşt'nţa generală că în 
'ziua de 16 Decembrie 1933 de!a ora 
12 din zj inante se va vinde Ia lici
taţie publică în Bucureşti Cal. Moşi
lor N a  45. averea mobilă urmărită 
« debit. Const. D. Roşu care se com
pune din trei garnituri de rafturi şi 
altele anume specificat« in procesul 
verbal de urmărire spre despăgubirea 
credit. Colonel I., Ţăranu.

Publ. No. 90796 din 4 Decembr. 1933 
In baza adresei No. 26634 din 933 

a Judec. Ocol. 8 Urban Buc., se pu
fai că spre cunoştinţa generală că 

I« ziua de 12 Decembrie 1933 dela 
ora 12 din zi înainte se va vinde la 
îicriaţT publică în Buc. Calea Gri- 
viţej No. 168 averea mobilă urmă
rită a debit. Anton Santalena care se 
compune d-n una pendulă de perete 
şi altele anume specificate în pro
cesul verbal de urmărire spre despă
gubirea credit. Nicolae Gh. Lungu,

Pufai, No. 90812 dn  4 Decembr. 1933 
Jn baza adrese. No. 47695 dn  933 

m Judecătoriei 5 Bucureşti, se publi
că spre cunoştinţa generală că în ziua 
de 12 Decembrie 1933 dela ora 12 
din zi înainte se va vinde la licitaţie 
publică in Bucureşti, Piaţa Dudcşti 
averea mobilă urmărită a debit C. 
Firan care se compun« din una pen- 
duâ de perete lemn maron şi altele 
»nume specificate în procesul verbal 
de urmărire spre despăgubirea credit. 
B. S. Hnttman.

Pufai. No. 9Î531 din 5 Dec. 1933 
I» baza adresei No. 26l25 din 933

•  Judec. Ocol II Urban Buc., şi a 
Ordonanţei No. 14 din 1933 a ace
leaşi Judecători se publică spre cu
noştinţa generală că în ziua de 18 
Decembrie 1933 dela ora 8 a. m. din 
Si înainte, se va vindie la licitaţie pu
blică în Buc, b-dul Tache lonescu 
No. 6, averea mobilă urmărită a d-lui. 
Desideriu Lenhard care se compune 
'din an automobil marca Ford motor 
No. 3409984 şi altele anume speci
ficate în procesul verbal de urmă- 
tîte4 spre despăgubirea creditoarei 
Soc. Anűn. Raf. L'citaţia începând 
’dela suma de Iei lO.OOO.

Pufai. No. 90551 .din $ Dec. 1933 
In baza adresei No. 24553 din 933 

Si Judec. Oco! II Urban Buc. şi a 
; Ordonanţei No 2.5 se publică spre 
Cunoşt'nţa generală că în ziua de 20

Decembrie 1933 dela oca. 8 a, as. 
din d  înainte se va vinde h  licitaţie 
publică ui Bucureşti síit Gr, Aí«w 
sundrescu No. 53 averea mobilă ut» 
mărită a d-lui Vinti’ă Dacian din Sb* * 
tina care se cQmp'une diß un auto
mobil marca Ford motor 3410912 
şi altele anume specificate in proce 
sul verbal de urmărire spre despă
gubirea creditoarei Soc, Anco Ford 
Română. Licitaţia începând dela su
ma de 30.000 lei.

Pufai. No. 91728 din 7 Decembrie 
1933,

In baza adresei N a  48344 din 1933 
a Jud, Ocol 6 Urban. Bucureşti sa 
publică spre cunoştinţa generală că 
în. ziua de 19 Decembrie j933, dela 
ora 12 d n zi înainte, se va vinde la 
licitaţie publică în Bucureşti, Locu
inţele Primăriei No. 10 C art Ghen- 
cea averea mobilă urmărită a debito
rului C. Lăpuşneanu care; se compu
ne din una sufragerie din lemn ma- 
rou şi altele anume specificate în 
procesai verbal de urmărire spre des 
păgubirea credit. Marin Chiriacescu.

Extras
din procesul verbal al Consiliului din 

24 Octombrie 1933 
Complectarea consiliului. Consiliul 

ţa act că Adunarea Generală Extra
ordinară din 3 Octombrie 1933 a ales 
în Consiliul de Administraţie pe & 
Gh. N. Popescu in locul d-lui Maria 
Georgeşcu, demisionat.
Casa de pensiuni şi ajutorare a func
ţionarilor Băncii de Scont a României 
GREFA TRIB. ILFOV S. I a  c.

Atestă prezentul extras spre a se 
publica în ziarul ,,Argus".

Grefier, IndăscUrdNL 
1 Decembrie 1933.

TRIB. ILFOV SECŢIA I a C. Ö,

Extract
In şedinţa adunării generale extra 

ordinare din 7 Octombrie 1933 a A- 
ociatlei germanilor din România 

luându-se cunoştinţă de retragerea 
Consiliului de administraţie, căruia 
i s’a dat descărcare, s’a procedat 
la alegerea unui nou consiliu de 
administraţie, care a fost ales in. 
persoana d-lor: Artur Konradt pre
şedinte; Hana R. Muller, vice pre
şedinte; Roii Zcepáfel prim se
cretar; Theo Schnell, al doilea se
cretar; Theophil Schlunk, prim 
casier; Karl Klausmatm al doilea 
casier; Otto Braun, Gottfried WH- 
i-rr.s, August lingerer, membri 
GREFA TRIB. ILFOV SECŢ. I t . e .

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

Grefier, Indescifrabil.
N6. 89439 din 28 Noembr. 1933, 
Dos. No. 636 din 1932.

Citiţi „Argus“

Revue des Dem Monies
Sommaite da la livrassoe du /-er 

Décembre 193$
La nouvelle Arcadie. — Premiere 

partié, Mauz ice Bedel.
Jeunesse hitlerienne, Robert D'Har 

court*
Vers Samte-Héléne, —. L Deraie- 

ers jours de France, Octave Aubry.
Splendeurs et miseres de Versail

les, Raymond 'Éscholiez.
Images des Indes. — I, De Bom

bay a C a l c u t t a . Le Bourgeois, 
Poésies, Fernand Gregts.
La littérature canadienne-franeai* 

se, R. de DoqvebruM .
A Berlin. —, Sémáin* «rejections. 

Claude By tan.
Rátenne du censeil supérieur de 

î’i tist ruction publique. B -te  Parigot.
Adieu a un patriote alsacien, Gé- 

eéral Gnuraud, de Vlnstimt.
Questions scicntifiques. «- Un 

corps de chercbeur*. Francois Canae, 
L’Expositlon des souvenir* de l’a- 

viation francaise, René Cbambe.
A Fatelier. — Richard III. Louis 

Gillet. y
Reception de M» Francois Mauriac 

* l’Academie Francaise, Pierre Tro- 
y on.

Chrom q«e de îa quinzaine, —  His- 
toire Poütiqu«. René Pinán,

PRIX DU NUMERO LEI «0 
Ea vente a la Librarii* Francaise 

ü . KQHN, Calea Victoriei S7.
Gotte librarii* accept* également 

des »bonement* a« journal LE 
TEMPS sans aucuns frais s

3 mois Lei *65
6 mois Lei 67$

12 mois Lei 1320

Deratlres couveautes 
paruss dana ies 
Editions Papt

Thomas Johnson; Le eontwvesptati- 
aage Americam.

Raul Gueriot: Napoleon III,
Keble Chattertone; Le Grand Blo

ats,
Keble

P%«»-
Docfeur

Chatterfcon; Les Bateaux

LaGeorge Memtandon:
Race, lea races. ‘

Kroupskaia: Sotwenirs de ma vie 
avec Lenine-

H«rbert T. Fitch Scotland Yard 
contre l’Anarchie et Tespionnage,

Antcdna Zischka: La guerre secre
te pour petiole,

F. Delaisi: La Bataille de 1’Or.
F. Delaisi; Contradiction du monde 

moderne.
F. Delaisi; Les deux Europas
Vice Amral Wilfrid Nunn: Les 

Canonnieies du Tigre.
Karl Tchuppik; Frangois-Joseph et 

Madame Schrairi
Maurice Baumont; L’Affarie Eu 

lenburg. ,
Bywater et Ferraby: lntelligen.ee 

service.
Capitaine Liddell Hart: Reputa

tions.
Fairfax Downey: Soliman !* mag. 

nifque.
Lytton Strachey: La Reine Victo

ria-
Irving Fischer: L’Iílusion de la

monnaie sfcab'e.
Werner Sombart; L’apogéc du ca- 

pdtalisme 2 Vols.
Andre Corteano: L’Evoíutíon de 

l*Etat
Ces volumes se trouvent en vente 

a la1 Librsltie francaise H. Kohn 
qui k s  expédle dans toute la Rou- 
manie sans attains frais, pariment 
contre mandat poşte.

Dela Filarmonica
Maestrul George Georges«« a ple

cat la Monte Carlo, unde a fost invi
tat să dirijeze o serie de concerte 
simfonice.

In lipsa d-sale, concertele „Filar
monicei” vor fi conduse de d-nii Io
nel Perlea şi Alfred Alessandrescu.

Primul concert dirijat de d. Ionel 
Perlea, va avea loc Vineri 15 Decem
brie şi se va bucura de concursul ce
lebrului pianist german Wilhelm 
Kempff.

*
Duminică 10 Decembrie, orele l î  

a. m. va avea loc la Ateneu un con
cert simfonic condus de d. Matei So* 
cor, un tânăr absolvent al ş coal ei de 
dirijori din Leipzig, căruia i se oferă 
astfel prilejul de a se prezenta în fa
ţa publicului bucureştean.

Partea întâia a programului pe care 
şi l*a ales, este rezervat clasicilor, 
partea a doua modernilor. N u lipsesc 
nici primele audiţii (Hindemith şi 
Bartók) după cum nu lipseşte nici 
compoziţia românească de rigoare 
.(Rogalsky),

ALAIURI 9 i  SARA RS NORD (N eben dem  N ordt»nhob)

HOTEL ÎMPĂRATUL TRAIAN
( T E R M I N U S )

CALEA GR1V1ŢEI 177, TELEFON s 352/14, 383/90
Cei m e r e  c u  u n  p a t  
î n c e p â n d  d e  I a  7 8  l e i

Hotel primul rau* -  lau« «rstsn Bange« -  ealorilwr. aieeaior, apă

Târgul Mărfurilor
I C o l o n i a l e  ]

Cu toate că ne aflăm în plin 
seaon cererile sunt mult mai scă
zute decât cel© din aceiaşi pe
rioadă a anului trecui 

Preţurile de asemenea sunt 
a m  reduse eu 20 la sută — 
decât cele de acum un an, 

Preţurile colonialelor en *ros 
s u n t :

Cacao 46—80 lei kgp 
Cafea Santos 63—70 lei kgr. 
Cafea Rio 64 lei kgr.
Cafea Ceylon lOO—no lei kgr. 
F rank-cai'ea 53—60 led kgr.
Orez Bangóén 8— 8-35 lei kgu 
Ore® american „Bleroa” 21 lei 

kgr.
Orez Glasé 12—15 Iei kgr'.
Gris 7 lei kgr.
Măsline 16—38 lei kgr.
Măsline Volo 40 lei kgr- 
Piper boabe 58 lei kgr.

Piper pisat 60 lei kgr. 
Scorţişoare 44 lei kgr,
Cuişoare 70—75 lei kgr. 
lenibahar 52 lei kgr.
Vanilie 1200—1500 lei kgr. 
Stafide 35—60 lei kgr.
Sar* de lămâie 116—120 lei kgr 
Aluna 88 lei kgr.
Alun© american© 86 lei kgr. 
Alune americana curăţate 4t 

lei kgr.
Migdale eu coaje 70 lei kgr. 
Migdale curăţat© 115-140 lei 

kgr.
Curmale 72—80 lei kgr. 
Smochine 26—33 lei kgr.
“'uci ou coajă 19 lei kgr.

Nuci curăţate 60—Al lei kgr. 
Prun© uscate 1?—32 lei kgr. 
Sardele cutia U—60 lei.
Lămâi lada 500—580 lei.
Făină 5—7 lei kgr.
Mălai 2—2.50 lei kgr.
Paste făinoase 16—24 lei kgr.

_ Năut 12 lei kgr,
Năut turcesc 20 lei kgr.
Mazăre verd© 15 lei kgr. 
Mazăre galbenă 14 lei kgr. 
Linte 9 lei kgr.
Fasole 8 lei kgr.
Fasole românească 3 lei kgr, 
Arpaeaş 10—14 lei kgr.
Halva 26—40 lei kgr.
Fistic 150—160 lei kgr. 
Untdelemn de gătit 33 lei kgr. 
Untdelemn străin 68—74 leî 

kgr.
Unt 54—68 lei kgr.
Săpun bucata 250—3 lei.
Săpun străin, bucata 4.50 lei. 
Săpun de rufe 16—25 lei kgr. 
Zahăr tos 2140 lei kgr.
Zahăr cubic 34.25 lei kgr.

arâmeturi
In  uîtimfle zile, cererile de pe 

piaţa brânzeturiler au sporit 
foarte mult. Aceasta, datorită îm 
puţinării zarzavaturilor.

Preţurile de en gros sunt; 
Brânză de Brăila 33 lei kgr. 
Brânză de Moldova S3 lei kgr. 
Brânză de burduf 58 lei kgr« 
Caşcaval 44 lei kgr,
Fenteleu 52 lei kgr.
Caşcaval grecesc 44 leî kgr, 
Schweizer 72—76 lei kgr.

O. F,

bunerui curai conturi
DEF1CFTELE

DELA REG. 35 ARTILERIE
înalta Curte, şectia 3-a, pro- 

nunţându-so asupra deficitului de 
lei 5913614,51 produs la reg. 25 
artilerie, a condamnat pe ad-tor 
subit, Budea Petre la plata sume! 
de Iei 142.665,31 şt pe locot. Cos* 
tinescu Artur la plata signei de

Buc., l i  Noembr ie 1933 
ROMANIA

CORP- PORTAR.. TRIB. ILFOV 
Prezenta s’a făcut prin intermediul 

nostru
No. 85903 d n 25 Noembric 1933

Notificare
Onor. Fabrica dc bere Luther s, a.

Loco, şos. Basarab No. 46
Subsemnatul Dr. Rudolf Grell, cu 

domiciliul do fapt gi ales în Bucu
reşti, strada Dionisri No. 40, în coru 
formatate cti dispoziţ uniie decretu

lui pentru titlurile la purtător, pierdu
te, dispărute, furate, etc. etc., N a 
3,380 din l5 Noembric ţ918, vă no
tific că m«au d ■ apărut următoaree 
acţiuni „Fabrica de bere Luther’’ cu 
cuponul de dividend pe anul 1931 şi 
cele următoare şi anume;

55 buc. acţiuni în triluri cumulati
ve a 100 acţiuni fiecare, purtând nu
merele 56.801—62.300,

27 buc. acţiuni in tit’urj cumulati
va a 50 acţiun. fiecare, purtând nu
merele 17.001—18.350, 
adică în total 6850, (şase mii opt 
sute cincizeci) acţiuni „Fabrica de 
here Luther* şi fac opoziţie la, plata 
capitalulu. cât şi a cupoanelor de di
vidende aferente.

Valoarea nominală a acestor ac
ţiuni este de lei 400 fiecare, sunt ac
ţiuni la purtător, ultimul ’ dividend 
m-a fost achitat la sediul Dvs. pen
tru anul 1929—1930, aceste acţiuni 
dispărându-mi cu ocazia ridicărei u- 
nui stoc de acţiuni „raurita Lu
ther’’ proprietatea mea, dela Banca
de G-cdt Român _ probabil mi-au
fost furate la ghişeu — <»de au fost 
depuse de mine şi le-am ach'ziţionai 
prin actul vizat la Adm'nistraţla Fi
nanciară a Cap talei Sect. III Alba
stru la No. 83285 din 19 Decembrie 
19.30.

Aceste acţiuni şi cupoanele de di
vidend ce le însoţeau, le decar nule
în mâinile oricui s’ar găsi şi vă rog 
a se lua notă şi a se înştiinţa casele 
de bancă ce veţi crede de cuviinţă
par.jtru a refuza primirea şii nego
cierea lor.

Orice citaţiuase sau încunoştiinţare 
mi se va adresa la domicilii! meu 
mai sus arătat.

Alătur la prezenta notificate şi te- 
cipisa No. 22650 a Administraţiei Fi
nanciare a Capitalei, Sect IV Verde 
sub care s’a încasat de Stat suma de 
lei 81.600 tara cerută de art, l l  din 
lege.

Vă rog să b’nevcdţi a dispune să 
mi se emită duplicate'« respective cu 
foile de dividende, care să mi se 
predea.

Cu toată stima
(ss) Dr. Rudotf Csdl.

Azi 28 Noembrie 1933, am prim t 
un asemenea exemplar cu redpisa 
No. 22650 din 23 Noembrie 1933 e- 
mis de Adminîstra4ia Financiară a 
Sect. IV Veide.

Fabr.'ca de bere Luther a. sL,
(ss) LIESS.

Această adeverinţă de primire se 
certifică de subsemnatul, agent jude
cătoresc al Corpului de Portărei 
Trib. Ifov.

Agent judecătoresc, 
i-5* L is$y îmesdfrabtl.

lel 1L5.719.95, îar asupra defied 
tulul de lei 19.859, produs în ges * 
tiunea in materii a acelui regiment 
în anul 1934 a condamnat pe ad
ministratorul locot. Stolanovîcl 
Stroe la plata întregului deficit; a 
respins apelul căpitanului Gh. Roa
tă făcut contra deciziei ministen» - 
lui Apărării Naţionale prin caro 
era condamnat la plata sumei de 
lei 6.274.20 valoarea a 6 pături 
ce nu au fost restituite ofiţerului 
cu îmbrăcămintea şl a admis în 
parte apelul locot. Costinescu A r 
tur făcut contra aceleaşi decizii 
prin care era condamnat la plata 
sumei de lei 31-200, anulând-o ca 
dată fără oompetintă în cceace 
priveşte plata acestei sume. res- 
pingându-1 în cceace priveşte su* 
ma de lei 193.472, ca lipsit de 
obiect, întrucât era trimis în fata 
Curţii spre a fi judecat in primă 
instanţă.

CERERE DE PRESCRIPŢIE 
RESPINSA

D. K. Karakasian dm Bucureşti, 
strada Gabroveni 57, fiind somat 
de biroul vamal Bucureşti-Intre- 
pozite pentru plata unei diferenţe 
de taxe vamale la mărfuri impor
tate în anul 1927, a cerut înaltei 
Curţi să declare prescrisă acea 
sumă, întrucât din aouil 1929, când 
diferenţa a fost comunicată orga
nelor vamale până la emiterea so- 
matiunii de plată ar fi trecut mai 
mult de 3 am,

înalta Curte, secţia II*a, a res
pins cererea, îfitrucât din aceasta 
se constată că biroul vamal a emis 
oentru urmărirea firmei debitoa
re somaţiunile respective, ne'ăsând 
sS treacă termenul de 5 am Pre
văzut de art. 145 din legea con
tabilităţii publice, astfel că suma 
invocată nu este prescrisă. 
SPORURI DE TIMP CARI NU SE 
MAI CALCULEAZĂ LA PENSIE 

D. Manafu Iile, a fost înscris la 
Pensie cu începere dela 1 Septem
brie 1932, pentru 33 ani calcula- 
bili, cu o pensiune de Iei 2.504 lu
nar, redusă la maximum prevăzut 
de art. i0 din legea generală de 
pensiuni.

Contra decîzîunii prm care i s’au 
stabilit acest« drepturi numitul a 
făcut apel, cerând să i se calculeze 
si sporul de timp ce i se cuvine 
pe baza art. 12 din legea pentru 
statutul jandarmeriei, care acordă 
ofiţerilor de jandarmi dreptul de 
pensie cu aplicarea a r t  S din legea 
generală de pensiuni.

înalta Curte, secţia 2 a  în ş e 
dinţa de erî a respins apelul ca 
nefondat întrucât prin legea dela 
3 August 1931 s’au abrogat toate 
dispozitiunile din legi şi regula
mente — deci şi aceea din legea 
pentru statutul jandarmeriei— prin 
cari s’a acordat vreunei categorii 
de funcţionari o sporire a timpului 
de pensiune pentru motivul că 
funcţiunile ce îndeplinesc le pun 
viaţa în primejdie.

Cărti-Noui
— LEGENDA SNAGOVULUI —

A apărut şi a’© pus ia  viuuare la 
toate librăriile ,,LEGENDA SNAflO- 
VULUI”, poveşti pentru copii şi tine
ret, d* ELIZA B- MARIAN- Editura 
^Najională5, Ciornei.

Acte de comerţ şl neiertat
A C T E S  D E  COMAflEBCE E T  N O T A R IA T  

H A N D E L S -U N D  N O T  A R I A T S  - U R K U N D E N
Freier Verkauf unbeweglicher Guter.»». .Veales volontaires d'tunnoubleSi 

Vânzător Cumpărător Imobilul Preţui i
JOI 1 DECEMBRIE

33.727. lonescu Marin Aneta — V îima Cociş, — imob. straria
Carton 55, lei . 250.008

33.651 Georgeşcu Constantin — Marcel Schaschteţ —
imob. str. Buzeşti, leî 1 £ 00,000

33.692. Winberg Ralph — Luda. Iacoby — Lmob. str. Co»~
meteî 15, Iei 1.1.50,000

33.678, Cristeseu Maria — Gongt anta Bolintineann —. imob.
str. Vlad Dracu 3, lei 60.000

33.695. lonescu Vasilica — banca Floreasca — teren str. Re
geîe Carol I 63, lei ’ ’ 25XÖÖ

33.686. Semo S. I. — Paul Wexler — teren sir. Spătarul Pre
da 29, lei • * * ■ 97j600

33J45. Soc. Fadesca. — Vică Ge orgescu — 90 Scaune, le? 24BQÖ 
33.740. Soc. Comunală Locuinţe E ftine — Lozinca loan «—• t

mob. str. E. I. Cart, Sos. lancumi, lei 37O0CO
I N S C R S P T IU N I  I P O T E C A R E  ^  

Pfandverschreibungen. — Inscriptions hipoiecalres 
Împrumutatul Imoronutător Imobilul

33.559. Bătrân Petre — Casa Aut, G„ F. R- — tmob. Arad
str. Ardealului 5, lei .> 67B0D

33.690. Paropol lânase — banca Româneasca a Orientului
— imob. str. av. Mantene seu 31, lei 51X000

C E S IU N I
33,672. Banca Coîentina — N. Po povîcî — creanţe se le are

contra Nadina şi It.-ooL Dinnu cu leá 220.000
33.671, Idem I. Bercovici creanţe ce le are contra coL G.

loanid cu lei 325BOO
33.704. Moşeauu V. — ing. D. Băycălescu — toate drepturi® 

ce le are contra Primări ei S. U Negru în valoare 
de lei 630.500, cu lei 300.000

33.754, Guess M. C. — avocat I. G. Pândo® —- toate sume» 
ie ce are de încasat dela Soc. Româno-Americană 
cu let 2OOD0O

33.709. Soc. Bazaltin — Soc. Anon. de mine de granit din 
Poeni, lei 200.000 ce are de primit dela M. Lucrări 
Publice cu lei 200.000

33.733, Soc. Minele de Cărbuni din Arad — Casei Nationale 
de Economie şi Cekuri P ostale Buc. — creanţele d®
(el 1,195.337 ce are de încasat dela Regia A ut G,

R. cu lei 936,269
33.756, Stânga ion inginer — N. G. Zamfirescu -»  un punct

de redevemtă cu Im ^  500
ÎMPRUMUT ^

33.736, Oficiul National al Coloni zărilor — eek cu leî 15.000.000
Î N C H I R I E R I  1

33.573, S ft Mitropolie — Leib Q runstein — prăvălie str. Co!
tei 23—25 cü lei i 100XXX)

33..516, Banca Comercială Română — & Adler — Imob,
caL Victoriei 29 cu leî 27*500

33J29. Davidescu I. — Adolf Heit ner — aparate clnemate*
graf cu lei ÍJ3.000

33,665. Regia A ut C. F. R. — Am old Haimovici teren
statla Grivita cu lei 50.000

33.648. Soc. Construcţia Modernă Soc. Bourne et Co, <»■*
prăvălia No, 4 str. Carol 9 cu lei 110.000

A C T E  B U T A L E  " "
33.606, Dumitrescu Emil constitue dotă fiicei sale Maria la 

tr. în căsăt. cu d. lk Grigore iiabus trusou 
ss mobilier lei 442jOOQ

33.599, Barat Adolf idem Ernests na cu d. ilie Rabinovici nu
merar şi trusou ev. total lei 400.000

33.701, Binder Rebeca idem cu d. Maier Kahane numerar,
trusou şi mobilier ev. total lei 300.QÖQ

33^64. Marinescu D-tru idem füc ei sale, Maria cu d. Petre 
Călinescu trusou, mob. şi imob. CaL Floreasca 58 
ev. total lei .185,000

33.681. Aftalion Cociu idem fiicei sale Rifca eu d. L azlr
Grimberg trusor ev. lei 250X00

33.706. Avram Erieda idem Sura cu d. Huna Smil Witte» 
mg trusou şi numerar lei

I/1

F A L I M E N T E  
I l f o v

~~ Trib. Ilfov, secţia I ca m erea  
declarat in stare de faliment, pe 
comerc. Nicu Gh. Petrovid ă n  Şo
seaua Stefan cel Mare 106 şi t~a 
fixat termen pentru depunerea 
creanţelor ziua de 18 Decembrie 
1933, iar pentru verificarea lor 10 
Ianuarie 1934.

— Idem pe S. A. R „Goldfilm 
din str. Lipscani 110 etajul ! idem, 
idem.

— Sindicatul fălim, invită, să se 
prezinte la acel Sindicat în ziua 
de 8 Decembrie pe fal. S. A. R. 
„Goldfilm“, actualmente cu dornici 
liul în Cal. Victoriei 39.

~  Idem de urgentă pe fol- losef
N. Cohen din str. Enăchiţâ Văcâ- 
rescu, pentru a da explicaţiurd,

— Idem în ziua de 8 Decembrie 
pe d. Stroe Lupescu fost reprezen
tanţi al Soc. „Filmul Românesc**. 
idem.

— Idem la 15 Decembrie, pe fol. 
P, Popovid„ cât şi pe d. avocat R. 
Cumanov din str. Şincal 23, procu
ratorul falitului.

— In ziua de 16 Dec., se \Mnde 
de Sindicatul fal, activul fal. F. 
Steiman, mărfuri brute pentru in
dustria textilă, mobilier.

— La 9 Ianuarie 934, idem Usta 
de debitori « fal, Aurel Constanţi- 
nescu.

CERERE BE DECLA
RARE m  STARE 
DE FALIMENT

I l f o v
Dos. 32Ö8 din 933. — Cred. Fa-

bt ica de maşini, aparate şi consttr. 
de aramă fost Paul Biuhch S■ A. 
R. în lichidare — Deb. Sandu Hes- 
chia din Bucureşti, fund. Negru 
Vodă 29 — datoria lei 47.000 — ier 
men la 30 Ianuarie 934.

F I R M E  Î N R E G I S T R A T E  
I l f o v

Ofidul registrului Comerţului de 
pe lângă Camera de Comerţ a în
registrat pe ziua de 5 Decembrie 
următoarele firme.

Dos. 2100. _  I. D. Alăman, Lem
ne foc, Sir. C. Marinescu 1—3.

Dos. 2X01, — C- Leiboviă, Lem
ne foc, Str. Corbescu 10.

Dos. 2702. — D. D. Qheorghe, 
Băcănie, Str. R. Craioveana 30.

Dos. 2103. — S. Feldstein, Sti
clărie, Str. Carol 41.

Dos. 2704. _  L. Graf, Manufac
tură. Cal. Văcăreşti Ifâ.

Dos. 2705. — Stancu D. Stanca, 
Coloniale, Str. Olteni 61 (Bella).

Dos. 2703. — Zoe Ion Fiu, Băcă
nie, Com„ Lupească

40.000

" comandamente
Ilfov

Dos. 33231 din 929. — Deb. Si* 
mionescu - Râmniceanu — Cred* 
B-ca Românească — imob. Aleea, 
Alexandru denumită Modrogea 46 
Parai] Filipescu — datoria let 
272.300 capital cu proc* şi ebeit

Dos. 8132 din 930 — Elena $i 
Andrei Muller — B-ca Rindeaua —« 
»mob. str. Nanu 59 i. 6* -»  idem Iei
40.000 idem, i

Dos. 2342 din 930. — Petre S«
Georgeşcu — Ecaterina S. Geor» 
gescu — terenuri arabile în corn, 
Olteniţa-Ulmeni (Ilfov) — idem lot
500.000 idem.

URMĂRIr T B e  VENI
TURI 
Ilfov

Dos. 12035 din 930» ■*— Deb. Ca» 
rolina şi Dr. loan Georgeşcu —* 
Cred. luliana. W. van Dorsseu —• 
urmărirea veniturilor imob. diu 
Bucnr-, şos. Mihai Bravu 34 f. 38 
şi şos. Pantteîimon 8 f. 18—dato
ria lei 7504)00, capital cu proc. şl 
chejt

Dos. 14431 din 928. — Alfred 
Juvara — Soc. „Reconstrucţia“' — 
idem ale imob. dm str. Haga 8 
Parcul Bonaparte lot 98 — idem 
lei 593.218 capital cu proc* şi chelt

Cărţi-Reviste
FiLATELLA PENTRU TOŢI
A apărut N a 24 pe Decembrie 

al excelentei reviste „Filatelia pen 
tru toţi”. Numărul acesta este al 
doilea care apare sub noua con* 
ducere a cunoscutului specialist 
timbroliog dr. Arnold Jazlowitz. 
incă dela primul număr au lost re
marcate de Lntreaga presă con- 
ditiumîe cu totul occidentale ia 
cari apare această publicaţie. Pro
gresul este acum şi mai vizibil 
Sumarul e bogat şi varia t Arti* 
cole erudite de specialitate a lter
nează cu materia", beletristic. In- 
formaţia scurtă e complectată de 
o bogată documentare filatelică.

ÂjQtoare pentru slrad
Soc. Voinţa înfiinţată de dai ani 

de zile şi care numără 150 membrii 
sub preşedinţia d-lui Mayer Hirsch 
va distribui Duminică io Decembrie 
ora 10 dimineaţa populatiunei săra
ce, lipsită de orice mijloace câte 30 
kgr- cartofi, 5 kgr. fasole şi 10 kgr. 
ceapă.

La (50—70 familii, complect lip
site de price mijloace, cu copii mid 
se vor împărţi bonuri de lemn® 
transportate gratuit Ia domicilia. .

I i I
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N I N O N
Azi esi mai mars succes succes formidabü L A  B D .  P A L A C E

CO 98091019do ff ums alo
s lü d io u p H o r  a c ü n f i E i c B  . if r a n c a i «  L E m O f t l E I I  Ş l

Past — Humor — Picanterie — Cuplete
Robinson Crusoe Ä ü i lH I

Ultima mare creaţie a marelui actor
Jurnal Super-fi im P a ram o u n t Ju rn a l «i com ed ia  cu Betty

Tragerea Loteriei Statului
Clasa U-a. Ziua 1

A c â ş tig a t SCHÜMM) lei
N -r« ii

64m .
A« c â ş tig a i c i l »  3*0 .000  

lei Nnrlioi
77283 56127
Au c â ş tig a i c â te  20.800 

lei M-rilet
51,733 490SW
A u  c â ş tig a i c â te  15.000

* 0  m #s- 34595 TSŐ0 ia m  
Au c â ş tig a i c â te  ICMKX) 

j©"8 î iwyBS®«
"2163 43508 79432 66149 28047 7202 

22430 37438 445« 42765 7«006
69054 2414 48815 
Au c â ş tig a t c â te  74)00 

le* hi-riles
66361 14291 47831 66 V  3997 36621 

10872' 73325 45706 63079 19662 
704 37085 4172 74339 40107 68144 
37470 43039 33S90 12372 
Au c â ş tig a t c â te  5 .000  

le* hi-riies
40117 8SS5 12038 32579 70764 79815 

9744 46136 48819 25526 7Q1Q4 
30775 11338 59164 9295 35874 
‘46493 372S5 126*7 27119 24*56 
11211 31617 30797 70268 4396
33797 60191 49847 60329 77122 72 
69160 60132 »6088 8 4 4  10598 
92655 6168 32160 479 51770 35573 
78250 16997 58360 38920 60596 
74996 16900 43794 54738 17731 
612.38 7824. 53136 96568 3*615
22447 43646 45927 40393 2399 
75432 74679 18575 57991 77963 
4842 1835 70997 9745 78616 1792 
7424 6746 43913 7915 39806 
Au c â ş tig a t  c â te  3 .300

jŞgl
m o  m  619 m  m  m  m  m  
i m  943 130 273 523 559 31g 873 S«7

139 931 035 565 »13 308 900
2298 233 445 575 648 436 048 853 494 

862 430 627 106 417 
S780 327 389 499 291 139 878 766 I«  

334 4»  46» »12 238 567 
4115 156688 250 223 58643798493» 

180 446 887 885 OTS »57 
5804 410 983 208 081 668 602 537 661 

m  007 485 136
6219 576 756 867 131 541 3«3 445 901 

890 271 754 0*6 368 431 745 
7882 386 990 0«  3U «33 770 904 003 

735 7»1 944 243 506 140 
8596 545 641 858 665 549 78» 806 038 

246 000 188 156 952 948 620 382 
9658 268 981 382 291 364 693 398 311 
I 977
S0786 893 087 158 819 961 563 137 743 

918 978 609
11949 890 731 595 936 385 003 495 816 

611 473 732 1® 752 892 249 ?48 
m  6#  465 197 988 560 

32127 724 179 104 636 033 385 860 
327 156 156 829 883 575 86« 791 

Í339S 692 458 515 622 862 *T2 482 
201 873 008 061 166 935 

14508 440 422 836 832 638 m  «U 
708 343 224 571 086 824 652 1»
053 670 «82 055 463

33632 957 955 276 704 976 782 »1
140 415 358 472

36368 249 755 076 001 114 302 883 716 
719 573 m  489 361 

37575 818 203 864 577 451 964 309 331 
155 10»

18657 325 677 844 022 402 842 547 759 
39097 60S 566 873 032 209 601 769 160 

847 318 710 818 488 991 217
20851 594 565 752 961 745 183 267 997 

737 876 228 002 412 891 474 568
054 000

21608 265 630 440 494 »68  
22581 629 368 080 091 144 66$ 035 31S 
23934 999 811 114 560 049 0Î2 230 376 

439 605 005 
24021 155 623 502 369 302 558 128 339 

900 562 124
25260 820 082 203 409 507 809 424 581 

161 221 599 »10 888 094
2G506 676 427 918 344 855 714 728 178 

254 668 807 617
27521 562 294 179 496 589 8SG 880 58» 

205 334 907 3S» 849 896 400 825 
36880 740 399 785 018 498 737 *45 HI

394 599 126 368 
39724 632 959 718 746 314 
30793 151 624 643 90? 090 211 797 428 

705. 087 935 540 551 259 
31103 985 308 793 6S3 064 193 576 739 

672 254
«2255 209 008 080 552 694 090 067 907 

512 757 486 005 6i7 083 475 
33969 474 Ö56 486 835 034 815 816 697 
419 124 592
3473» 232 250 539 105 291 301 878

703 333
nmu 705 196 290 723 149 («5 878 845 

340 226 215
36626 025 679 304 262 465 819 354 291 

384 500 249 409 3
»7693 742 075 241 870 145 690 543 747 

834 683 667 410
38024 048 243 551 378 179 464 319 839 

508 936 553
39306 210 484 072 718 454 799 718 517 

049 100 955 577 191 137 950 211 703 
158 885 499 179 573 387 085 925 
4-071?. 892 543 983 2S0 734 770 900 493 

S3» BftO 839 383
4!293 350 204 11$ 682 431 300 842 »31 

ÎC0 596 394 614 602 075 629 
42669 565 972 582 895 270 514 130 808 

816 258 249
43999 382 116 261 884 355 443 786 194. 

217 462- 916 C27 451 445 766 904

44950 158 7 »  602 08$ OOl 267 QS7 698 
525 044 082 294 21» 9*8 OM 486 718

36S 373
45673- 825 487 695 34« 694 44* 88» 798
46690 937 58$ 352 099 783 8M 624 536  

430 091 665 040
47032 300 775 439 346 093 9«4 283 541

662 491 37« 361 017 584 620 »13 
48929 Î60‘908 958 496 415 068 3«7 588

942 665 694 039 543 
49338 072 588 84 7«J SlO 006 035 048

324 627 075
50344 699 800*978 99S 807 61» 905 591 

639 136 762 856  054 
51315 794 244 309 026 080 198 797 488 

651 S37 O58  997 595 
5297» 666 359 939 728 116 604 153 054 

997 256 952 $89 149 
53242 636 140 758 856 710 368 «39 389 

360 678 m
54708 93,«ţ 035 441 651 512 987 488 061 

781 150 299 285‘ 202 SjO 536 584 
59869 730 483 370 414 225 090 4 5 8  494 

915 104-0»5 996
56856 294 319 587 OM 443 519 $18 399

663 926 960 335 113 087 190 026 682 
57611 358 665 07,5; 892 466 028 484 SO« 
58749 117 034 967 353 852 720 665 860

30S 732 24« 785.192 089 
59122 956 911 m  452 263 295 M3 414 

688 867 190 
60352 5 Í6 $33 587. «05 531 »73 027 942 

105 C08 654
61234 406 075 997 964 134 369 796 3*8 

126 $33 578 459

68847 596 834 OŞ3  m  316 538 176 144 
»20 495

63201 261 $74 »27 631 383 89S 896 296
3 5I 311 303 59« 007 037 

64047 358 362 203 »29 701 494 483 632 
769 141 256 318 375 

65947 235 662 010 862 419 809 690 105 
092 43S 463 738 IU 343 060 

66933 098 787 046 016 514 303 066 
67076 897 230 380 »67 822 039 153 157 

465 061 S75  108 474 348 
08527 478 413 753 485 900 603 661 985 

456 156 232 g71 615 07» 535 
69g40 569 654 936 183 617 638 125 857 

740 395 064 798 082 432 19« 922 423 
70172 284 623 993 692 509 612 5*3 886  

568 637 002 175 132 755 015 135 948 
7)775 440 691 942 244 318 795 138 625 

409
72118 2 5 I 977 557 171 917 971 972 869 

389 302 319
7364S 327 268 895 144 247 10«
74587 041. 059 104 29S 607 439 045 836 

745 831 732 452 791 581 443 228 623 
OSI 59S 804

73750 818 872 969 «»8 825 9S5  843 057 
925 361 365 634 485 693 

76112 280 463 841 936 453 518 947 072 
373 977 987 307 »07 

77415 980 844 897 920 856 089 700 17l 
749 894 182 241 6Ö1 8g2 053 958 545  

78903 736 443 2*9 594 564 682 363 364 
9*8 187 728 20« 58* 595 845 978 2*1. 
338 086

79944 646 534 U0 2*8 524 351 324 341 
9«5 67 ! 350 *05 4T4 222 2 »  42* 07g

CH«huiaU pnmciţMfri» •  iiurwnatolwi o 
reprezintă not» de curent electric 

de cer.» p r e ţ ! becului este ne 
în »ein net. Idn bec «ţa calitate infe
rioare poate ft eft!« te cvmpirarnţ 
•ceasta est» fn sl «  economie iluro- 
tie, finind seama de marote consum' 
de curent. CompârwR - deci W numad

TUNGSRAM

PLOEŞTI. 7. — Am arătat în- 
tr'un număr trecut, agitaţia „Sin
dicatului alimentar" din Ploeşt 
pe chestia curentului electric. Am 
căutat să na infornăm dacă a- 
oeastă agitaţia a justificată sa« 
cu ţi am cules următoarele in* 
formaţiuni

Preţul energiai electric» furni
zat primăriei Ploeţti. are indicele 
5, iar acela al energiei furnizate 
eelorlaiti abonaţi are un indiciu 
mediu 16.5 faţă de situaţia dinain
te de războia.

A «este indice treîvuese compa
rate ou acelea ale altor produse 
cari în Octombrie erau do 37-î 
pentru alimente 3A2S pentru im 
brăeămint» ţi 33,88 ca valoar* 
medie.

Prin urmare, indicate tarifului 
electric în Ploeşti este fu medic 
30 la sută din acela al celorlalte 
produse industriale ţi de primă 
necesitate.
sAr trebui deci ea restauratorii 
«ari protestează, oei ca indicele di 
37,3 să-ţi reducă, mai întâi pre
ţurile lor da desfacere cu cel puţi1  
50 ta sută.

Tariful energiei electrice te 
Ploeţti, de 9 lei pentru particular 
ţi de 12.50 lei pentru eoraareianţ! 
este unul din cele mai coborâte 
tarife din. ţară ţi din străinătate 
ţi mai mio de a&t al altor oraş*

Tarifele actuale «unt stabilite 
în conformitate cu clauzele con
tractuale ale eooietăţii, modifica
rea. lor nu se poate face decât 
prin respectarea procedúrái sta
bilite «te aceste clauza.

Societatea a făcut sacriitei? 
pentru a dota oraşul Ploeţti o» 
instalaţii moderne şi «uri 4L «a* 
tisfacă întreg oraşul,

Număra! lămpilor publice a 
fost ridicat de! a 168 câte erau îa 
data când s’au preluat instalaţiile 
deîa fosta societate concesionară 
ia peste 8500. câte «act ari, satis
făcând toate dorinţele primăriei

Pentru toate aceste luor&ri so
cietatea a învestii peste 76 ®i- 
Iioane lei având nu program te 
curs, fără oa pentru aceste inves
tiţii să ceară spor de tarife, deşi 
are dreptul a o face, ţi deşi ce® 
mai mare parte din aceste lu
crări sunt nerentabile.

Societatea a făcut în 188$ o re
ducere de tarife pentru comer
cianţi de 1.50 lei kw-, iar tarifa, 
mediu de vânzare a scăzut dela 
8,98 cât a fost în 1930 la. oca. 7AC 
lei azi adică peste 16 la sută.

Deasemenea societatea nu * 
cerut, până acum, deţî are drep
tul la aceasta, spor de tarife, jus
tificate prin sporurile de sarcán 
fiscale şi «sociale, prin sarcini pro
venind din operaţiile de conţin- 
gentare, prin scumpirea materii
lor prime cât şi a energiei elec
trice ce se achiziţionează.

Deşi nu are nifrio obligaţiune, 
societatea intenţiona, după cum 
am arătat într’on număr trecui 
introducerea unor tarife moderne 
degressive, eare să permită vechi
lor abonaţi să beneficieze da ra
batul de consumaţie, înainte de

a aştepta ţa să, ajungă ţi t-onsu 
maţia deîa periferie la un nive‘ 
de rentabilitate corespunzător sa 
orificiilor de investiţii făcute dk 
Societate.

Studiai aeeetor tarife nu v» 
putea fi însă prezentat primăriei 
spre examinare, at&t timp, câl
eonsumaţiunea energiei electric* 
în oraş, este sub presiunea agita
ţiilor ee se duc contra Societăţii 

Nu treime neglijat că e vorba 
de o societate eminamente româ
nească constituită din colabora
rea dintre municipiul Ploeşti şi 
capitalul românesc, eu participa 
rea cea mai largă a publicului ş. 
cai« n’a antet de a procura îr, 
condition« cu totul avantajoase 
toate finanţarea necesară unei o- 
per® de intere« public.

Societatea «»te convinsă că «•- 
bonaţii săi nu se vor lăsa infincn 
ţaţ-i de campanii ce «5© duc con, 
tra propriilor lor interese cât ş) 
a unui serviciu de ordin poblie, 

H. SOROCA

Plata impozitelor pe au
tomobile

Ministerul Finanţelor aduce la 
cunoştinţa proprietarilor de auto
vehicule, că în conformitate eu 
legea, snnt ţinuţi să-şi plătească 
impozitul pe automobile pe trimes
trul Ianuarie 1934, până la finele 
acestei inni.

Celor ce mrl vor plăti până Iu 
finele acestei luni, nu li se va pu
tea primi după 1 Ianuarie 1934 
mpozitnl, decât cu amenda ca:e 
este egală cu de trei ori irapo- 
ritul, prevăzuţi de art. 8 din lege.

Incendiul din strada 
Vaporul Asan

Eri dimineaţă s’a declarat un in
cendiu în strada Vaporul Asan 11, 
]a proprietatea d-lui Nae Veltcu.

Se bănueşte e& focul a luat naştere 
de la un coş defect şi flăcările au dis
tra* patru camere vechi de scânduri. 
A ars apoi o magazie alăturată în 
care erau depozitate două, vagoane cu 
grâu.

Pâră la sdsjrea pompierilor incen
diul * luat proporţii şi flăcările au
cuprins şi b magazie vecină, proprie
tatea á-lui N, Rădulescu.

Au căzut pradă flăcărilor şase va
goane eu diverse cereale.

La faţa locului aq sosit posturile 
de pompieri Cometa şi Foişor, reu
şind să. stingă incendiul după vre-o 
trei ore.

Pagubele n’au fost evaluate înci.

Reglementarea industrial 
metalurgice noioneze

NU VA MALD5TENIŢI 
CU PROBLEMA 

, CADOURILOR
DĂRUIŢI* UN 10C RiZERVOR

1 Nici un cadou, cât de scump sr á 
1 el. nu posedă distincţiunea unui 
I obiect strict personal in aşa 
I măsuţă, ca un toc rezervor Parker 
I Duofold, iucasebil, purtând 
semnătura posesorului gravată ia I facsimil.
Acest cadou frumos fi util va £ o 

a be

Consiliul de miniştri polonez a a- 
probat decretul lege pentru regiemen- 
tarea situaţiei industriilor metalur
gice. Ministerul de industrie şi co
merţ a tost împuternicit 96 proce
deze la. cartelarea forţaţi a fabrici
lor metalurgice sub conducere» urni 
comisar al guvernului şi la centrali
zarea exportului de fier şi minereuri.

Deasemenea metaturgiile vor fi o- 
bligate sä aibe depozite de materii 
brute semi-fabricate ia dispoziţia mi
nisterului de războî  Prin &ceste mă
suri. ministerul va putea exercita0 a- 
supra industriilor metalurgice, presi
uni în fehl celor exercitate asupra 
industriei carbonifere, printr'o ţegiu- 
ire similară.

Faţă d» aceste măsuri Sindicatul 
industriilor metalurgice s'a văzut ne

voit să propună membrilor săi con
vocaţi ta Kattowhz o moţiune prm 
cate Sindicatul care reglementează, 
pentru moment, debuşeul intern de 
fier şi oţel. să-şi lărgească sfera de 
activitate ii te domeniul exportului, 
ceeace intră şi in prevederile guver
nului.

Chestiunea e Cu atât mai actuală 
cu cât in urma tratativelor economice 
intre Germania şi Polonia, star pu
tea relua exportul fierului in Germa
nia.

Intre Sindicatul polonez şi industria 
metalurgică germană s’a ajuns la un 
acord, prin care convenţia din 1928 
cu privire la fier reintră in vigoare, 
cu mici modificări impuse de situaţia 
actuală.

L i c i t a ţ i i  n o u i

Porumb peatru regiunile 
in lipsă

Mifiisfcnil agr icul tur ei a mat 
aprobat cumpărarea următoarelor 
cantităţi de porumb pentru apró- 
vizionarea populaţiei: 5 vagoane 
pentru jvd. Sibiu, 10 vagoane pen
tru jud. Mureş, 6 vagoane pentru 
md. Baia, jud. Târnava in limita 
sumei de 500.000 lei dint r‘un fond 
special alocat de jud. Târnava.

0 delegaţie a U.G.I. R.-iiiui 
la miaisteml Muncii

Eri dimineaţă s’a prezentei, la 
zaiijisierul muacN o  nomeritesă de- 
iesriHie a U , G. L R.-ulul tn frugale 
cu d. preşedinte N. Töodorescu ?t 
<3. dJrodor generat C. I t  Mirce». 
Delegaţii* a to t  primită de d-nil 
mte'ştri C, DtmHrin ţi N. Maxim.

ti» memoHiH înaintat Aîini’deruia? 
se examinează, în primul rând, si
tuaţia creiete maréi industry prin 
legisrapa socială din «Stimul timp 
şi se evldenpază ne«es*îy>ea ane' 
armonizări între interesate patro.. 
natului ţi interesele salariaţilor, ar- 
fflOnizane ce na «a poate face prin 
adopters* tenor măsuri ca oaractef 
'ntemaţîonal, ftur» fegteteţîe so
cială da aplicat tejr’un media şi 
in împrejurări cn totui specule.

Se arată, apoi, ouat la întocmi
rea definitivă a legii de unificare 
a asigurărilor sociale nu. s’a ţinut 
seamă în üeafnns de Observ&ţiu- 
ntle 4  propunerile U. G. I. R.-u&i*

Prin legea Camerelor de mun
că, votată fn 1932, a to t  «opri
mat principiul de paritate între pa
troni şi salariaţi prevăzut In legea 
din 1927. DfspozHiuntle lege! ca 
prlv’r« la atribuţiile Camerelor de 
muncă trebueso modificate în con
formitate cu compunerea acestor 
camere.

Din informaţiile prtetîte, din toa
te centred industriale, rezultă că 
jurisdicţia muncii, aşa cum a fost 
organizată, prta legea din 15 Fe 
bmarie 1933 n’a da* ritedete do
rite, Est© un aparat prea compli
cat, care funcţionează greoi, nea
ducând nici pe departe rezultatele 
pentru care a f°st creiat.

Se cere modificarea teg!i con
tractelor de muncă fn sensul ca: 
obligativitatea concedUIor să Be 
fixata la cel mult 5—15 z>!©. Iu ce

priveşte legtet area şomajului se 
atrag* atenţia că stabilirea prin 
lege a «nul ajutor direct şi obl'ga 
toriu pentru şomeri, ar avea drep. 
consecinţă că o mult’me de per 
soan« s’ar declara şomeri, prefe 
rând să trä*asca din ajutorai fixe 
prin lege decât să-şi agonisească 
existenţă prin muncă. Ca pri 
v*re la nnlfcarea orar:ului în in  
tneprimterte industriale s*» cerul 
libettate pentru flecare întrsţirîn 
dere. D-nii miniştri C. Dintitriu si 
N. Max'm au prom‘s ca vor exa
mina cu toată a:eaţîa doieanţei« 

în memoriu.

Alte tersiteri p n  
pe tra S e ta te

VARŞOVIA, 7 .(Rador). -  La 
Moscova s’a semnat un contract 
Prin care uzinele metalurgice po
loneze v<>r furniza trustului meta
lurgic al Sovleiefor 36.000 tone 
Per, tn valoare de zece milioane 
zb>ti.

Condiţiuniic de credit sunt ace
leaşi ca şi la furniturile prece
dente.

Madillearea politicii vá
rnáié a Canadei

LONDRA, decembrie (prin ca 
blu). — Din Ottawa se anunţă, că 
guvernul, canadian a hotărât să-şi
modifice politica vamală.

Supra taxele compensatoare aîe 
schimbului nu vor mai fi aplicate 
decât produselor importate din 
ţările a căror monedă va avea o 
valoare cu 50 la sută inferioară ve 
chei sate paritătî-aur.

INSPECT. G-RAL SANITAR Şî 
DE OCROTIRE CLUJ

In ziua de 22 Decembrie 1933, ac 
va ţine în localul Inspectoratului ge
neral sanitar şi de ocrotire Cluj. ca
lea Victorifci No. 27, licitaţie publică 
pentru aprovizionarea cu pâine, fă
ină şi coloniale pe timpul dela 1 
Ianuarie 1934 până la »1 Octombrie 
1934 a Inatitwţiunllor de asistenţă me 
dicală şi socială din Cluj, specificate 
în caietele de sarcini şi anume:

Pentru pâine şi făină la ora 10. 
Pentru coloniale la ora 11.
Oferta se va face numsi în confor

mitate cu caietele de sarcini care pot 
fi văzute în fiecare si de lucru dela 
orele 8—13, în localul Inspectoratu
lui din calea Victoriei No. 37,

COMPOSES. DE PĂDURE DIN 
COM. COMANA de SUS

Composesoratnl de pădure din 
com. Oman* de Sws; ud. Făgăraş, a* 
runţă licitaţia carierii de bazalt din 
locul numit „Bulzi” (Piatra Ciungu
lui), pe aiua de 20 Decembrie 1933, 
ora 10, în localul primăriei, cu oferte 
închise.

Condiţiunile de licitaţie se pot ve
dea îa secretariatul composesoratulir. 
in ori ce zi.

MINIST. APARARII NAŢIONALE

— In ziua de 16 Decembrie 1933, ora 
10, se va ţine licitaţie publică pentru 
aprovizionarea cu carne şt tot felul de 
alimente necesare pe timpul de ia 
Ianuarie şi până ia 31 Decembrie 
1934 după cum urmează:

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

Caietele de sarcini, cu roate condi-; 
ţi unt ie de detaliu, se pot vedea în ori
ce zi de lucru intre orele l i  şi 13 
la Garnizoanele mai sus specUicate.
— In ziua de 28 Decembrie 1933, ora 
10 jum. se va ţtne o licitaţie publică 
cu oferte închise, Sa localul Garni
zoanei Alba-Iulia, pentru aprovizio
narea cu carne şi derivate de camă, 
necesare trupelor din Garnizoana Al- 
ba-lulia, pe timpul dela 1 Ianuarie la 
31 Octombrie 1934.

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

MINISTERUL 
LUCRĂRILOR PUBLICE 
ŞI AL COMUNICAŢIILOR

Birecthmea generală a dramurilor

In ziua de 16 Decembrie 1933, 
ora 10, se va ţine întâia licUaţîc 
pubiică cu oferte închise şi sigi- 
’ate Direcţiunii generale a dru
murilor d;n Ministerul Lucrărilor 
Publice si al Comignicaţiiior, în 
localul Inspectoratului VI de dru-

U 9

I amintire continuă 
sentimente.
Nu uitaţi insă, că de azi 
înainte
restituim In mod gratuit 
tocul Dv. Parker Dufold
in caz de _pierdere sau 
furt. Gratuit "ÎeproAicem J pe toc semnătura pose- 

1‘sorutui in facsimil.
I Fiecare Librărie şi Pape- 
1 tărie de primul rang vă : 
] vaarăta bucur osminuna ta 
I colecţie a tocurilor Parke 
I Alegeţi tocul Dv. C
indreă.
Df vânurt ts toate UbrarnU’ 
Peptiariile de prímül rant {>mutaţia!ir at spfcialitMe. (La 
teren râ temtmicam adresele depozitarilor din oraşul Dv.)
Sorra tocurilor Pariser ca poliţa de atisurart:DUOFOLD D* LUX I Senior: Lei 2.100«Junior: Lei I.7M--(peniţe 10 Kt. aur). 
DUOFOLD:

Senior: Lei I-6QQ.«Junior: Lei 1.290.-
S-rio seturilor Parier iára Pollii 
de asigurări :Premiere: Lei 750.- Moderne: Lei tSO,* Creioane »ortete:Lei 400.- 4M,- 
Keprocntsmu! ţ.ncril pemru Komioin _MAS GRtiNDHAND. 

Bucu/eţti, 1 
Calea Victoriei 41 (Pasaiul Röiriín'

Atelier special de reparatjesoi. 
Puse eri&uais dt isSsisuk Meşmâ 
de arávet stmaâmri (<» facsimili: 
‘Parier i'iuararsr".

luneJor Dv»

nutri Chişinău şi în localul servi
ciului judeţean de drumuri Ceta
tea-Albă, pentru' lucrările de îm- 
pietruire a şoselei nationale Ce
tatea Aibă-Seimeiii-Cazacii Vechi 
km. 16—18- în valoare de lei 320 
mii cu termen de două luni.

Ofertele şe vor face numai în 
conformitate cu caietele de sar
cini care pot fi văzute în fiecare 
zi de lucru între orele 12— 13 ju
mătate în localul Direcţiunii ge
nerale a dramurilor.

— in ziua de 21 Decembrie 
1933, ora 10, se va tine licitaţie 
publică, cu o-ferte închise şi sigi
late, în localul Direcţiunii gene 
rale a drumurilor din ministerul 
Lucrărilor Publice şi al Comuni
caţiilor, în local«'. Serviciului ju
deţean de dramuri Mehedinţi, pen
tru:

Lucrările de construire a unui 
dig de piatră brută pe maiul drept 
al pârâuluî Bulba, pentru a feri de 
inundaţii şoseaua, precum $i ora 
?ul Be ia de Aramă ,în valoare de 
’ei 299.000, cu termen de trei luni.

Ofertele se vor face numai în 
conformitate cu caietele de sar 
cin! care pot fi văzute în fiecare 
zi de lucru între orele 12—18 ju
mătate te localul Direcţiunii ge- 
neia'e a drumurilor şl în localurile 
Inspectoratului şi Serviciul jude
ţean de drumuri respectiv.

Cereţi cerneala PARKE L

„ Q  U  I N  K ”
culori superbe, garantat 
fără sediment, se usucă 

instantaneu. 
Cerneala ideală pentru 

tocuri rezervor
Parker „Quink”

Beorgaaizaraa bănciior 
logos ave

Ziarele iugoslave comentează 
nou» lege bancară, prin car© orice 
bancă ce se găseşte în greutăţi fL 
nanclare poate cere In termen de 
trei luni acordarea unui moratoriu 
prinde creanţele Statului sau ate, 
eludarea extrajudiciară. Morato
riul se acordă pe un termen de ma- 
xhmnn cinci ani si nu poate cu
prinde creancţlo Statului sau *1« 
test!tutelor fin<vnclar © privilegiat©, 
Deasemenea statul va contribui ia 
sunarea lăncilor pasive, dar a că-J 
ror memteere e  te interesul ©c<V 
i-jBîleî naţionale.

Băncile care urmează să fte, 
sonate, tiebue să-şi reducă chel-; 
tuelile la minimum.

Băncile nu vor putea socoti in 
viitor un procent mai mare de S 
la sută peste scontul Bănc’! Naţio
nale. căci peitfru depozite dobânda 
va fi cu umil Ia sută sub sconiufj 
Băncii Naţionale.

Faţă de situaţte apăsătoare !n 
care se află Institutele bancare ju-i 
gosfave, noua legea e privită cu! 
deosebit teteres. J

I m p o r t - E x p o r t
Camera de Comerţ şî Industrie 

din Bucureşti a primit următoarele 
oferte de la firmele industriale şi 
comerciale dan străinătate care vor 
să intre în 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, scrobea! ă din porumb, 
arpacaş, tapioka, zahăr, făină, prune. 

*
Arthur Heath et Go. Ltd., 9% 

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

«
Comptoir d’importation du Deltă - 

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

■x-
Gennoiu Cousins, Damas, B, P. 64, 

import de fasole uscată.
•

Paul Grimbichlef, Mulhause (Hant 
Rhin) 97, Rue de Folgensbourg, do
reşte legături de afaceri cu fabricile 
de vagoane de căi feţate pentru ® 
le propane un brevet de invenţiune.

Gebr. Millfer G. m. b. H., Innsbruck 
oferă reprezentanta pentru plasare» 
instrumentelor geodetice.

•*
A. Duproz, fabrică de articole de 

sport Belgrad 55, ul. Mare,al Pil- 
sudski, dereşte să plaseze rachete 
pentru lennis în ţara noastră.

*
Benzion et Benyéche, Tel-Aviv, P« 

O. B. 327 (Palestina), doreşte legă
turi de 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, Ţunis 58 , Avenue de 

Londres, doreşte legături cu fabricile 
de piăci de faianţă din ţara noastră» 

*•
Przemysl Gumoyry „Ardal”, Lida, 

Fabryczna 8, import de lână,
*

Etzbauer et Weidinger, Muenchen, 
50, Grossmarkthalle Halle III Starnţ 
41, Import de fruct şi legume.

•s
Toneleria Mecanica Riojana S. 

Logrono, Sania, import de doage de 
stejar; are nevoe de 70 vagoane a* 
nual, 1

1 I

Iluminatul la Ploeşti
Secletatea „Electrica Ploeşti“ anunţă reducerea 

preţului curentuiul electric printr un tarii depresiv



4 A R G U S ţ a
WHwaaia^ a  u eccm o n e  ra sa

!H
Azi premieră 

la
TRIANON

Regia Johannes mager

B R I G I T T E  H E L M
f n  c e l  m a i  b u n  f i l m  a l  e l

Frumoasa din Aranjuez

Azi premieră 
la

TRIANON
Regia Johannes mager

am

RI O
P r e m i e r a  f i l mul u i

de o structură, desfăşuram 
şi interpretare extrem de 

interesantă

DRAGOSTEA 
IGNOREAZĂ LEGILE

„No other Woman'*
în magistrala interpretare a ma
re! artiste IRENE DUNNE 
al cărei joc de o profundă ex- 
presiune va câştiga şi de această 

dată publicai

Monopol Arta Film

DUNNL
Spectacol excepţional

Spectacolele de revistă 4 jam., 7 jam., Id Jam.

R I O
Premieră Revista

cea mai satirică, mai hazlie 
şi mai de actualitate, boga? 

i  montată

RIO
C A N D I D E A Z Ă

de N. Kirlţescu şi P. Andreesca
cu neîntrecutul T o  n  t4 e o  

comedian 1 «  "  «  5  e  
şi în tregul sau ansam blu 

32 Balerine
celebrul dansator c o m i ó 

JOE CASSADY
dela Colisseum Londra

Poliţe protestate (Ilfov)
Pe ziua de 1 Decembrie 1933

36. Crîstea T„ Silvia 41, lei
37. Popovicl C-tin, Gh. Manolescu 22, Iei
38. Melintescu, Pr. Ileana 31, lei
39. Stârcaş D-tro, Bonaparte 59. lei
40. Nitcscu Manole, Pop lancu 10. lei
41. Davidescu I. ing., Moşilor 195.
42. Banu C., Pariumului 3, lei
43. Oprescu N., Regală 33, lei
44. Nicolescu G., Şerban Vodă 25.
45. Nicoiescu G., Şerban Vodă 25,
46. Nicolescu G., Şerban Vodă 25. le*
47. Nicolescu G., Şerban Vodă 25. Iei
48. Nicoleşcu G., Şerban Vodă 25,
49. Popovici C., Gr. Manolescu 22, lei
40. Bădescu D., Şos. Bolintin, lei
41. Alexiu L t, Horatiu 25, lei
42. Petrescu et Anastase, Ileana Cosânzeana 68, le:
43. Ştoin M. loan, Băneasa, lei
44. Panizel M. I., Budeşti Iifov, lei
45. Scutaru Ion, M. Millo 16, lei

P e ziua de 2 Decembrie

1000 
1500 
1000 
1500 
1000 

31234 
9000, 9000 

5000 
20000 

7000 
17.000 
45000 
30000 
3000 
2000 

21000 
1500 
2000 

15000 
1000, 27000

1933
if. Columba N„ Doamnei 10, lei 1000
2. Tănăsescu Ştef.. slt., lei 1000
3. Cohn et Frenkel, Loco lei 450
4. Vasiîescu Gelu, S t  Vasile Tei 77, lej 8000
5. Berceanu N-, Copăceţii Ilfov, lei 15000, 10000
6. Kindler A,, C. Miile, lei 1000
7. Pascu Marin, Sp.L Ind-tei 271, lei 5000
8. Nathan Grunberg, D. Racovitză 33, lei 2000
9. Nicolau Elena, Buzeşti 38, lei 2000
10. Ionescu Vera, R. de Vede, lei 3400
11. „Prietenii Mării”, Banu Manta 61, lei 1750
12. Ulescu D-tru, Cocioc Ilfov, lei 5000
13. Iordan M., Raznov 5, lei 10000
14. Ionescu Leontina, Chitila, lei 10000
15. Manuarolu Jean, Şaguna 1, lei 20,000
16. Bordeaux Hugo, Carol 9, lei 10.000
1?. Manu B., Gen. Berthelot 69, lei 10.000
18. Dumitrescu E., Anton Pan 31, lei 2.800
19. Bădulescu C. D., Episcopiei 6, lei *00.000
20. Costandache C., Ing. Aleea S uter 23, le 500.000
21. Davîdoglu P„ Pia Brătîanu 5, lei 45.000
i2. Uatu C. Lt.-coL, B-dul Pache 25, lei 12.000

(Citită continuarea In nnmăial viitori-

Ştiri municipale

intormatmoi

Consiliul comunal a’, primăriei 
s. I. Galben s’a întrunit eri dimi
neaţă in şedinţă publică. Deşi era 
numărul regulamentar de const* 
lieri prezenţi, şedinţa s’a amânat 
pentru Luni 11 Decembrie, prima
rul fiind chemat 'a Ministerul de 
Interne.

Luni 11 Decembrie tine şedinţă 
pub’ică consiliul comunal al sec
torului IV Verde.

La primăria s. II Negru s’aw sus
pendat ordonanţările pentru plătite 
de orice natură — în afară de sa
larii — până 'a achitarea integra
lă a ordonanţelor emise.

*

D. D. M odorai# membru în co
misia interimară a primăriei s. II 
Negru, a fost numit în comisia de 
licitaţii a Primăriei Municipiului,

*

Comitetul central da revizuire a 
admis contestaţia Sindicatului ol
tenilor „Tudor Viadimirescu“ în 
contra ordonanţei municipiului ca
re a exclus vânzarea petrolului 
pentru oltenii ambulanţi.

Comitetul centra', de revizuire 
a Invitat primăria să dea o nouă 
ordonanţă în sensul deciziei.

*

S’a numit, la Municipiu o comi- 
siune compusă din d-nii Mihail 
Berceanu ajutor de primar, Isidor 
Cristea director financiar şi me
dic ?ef C. Tănăsescu, care să fi
xeze taxe’e ce se percep la auto
rizaţiile de funcţionare ale între
prinderilor comerciale.

*
Consiliul general municipal a 

fost convocat de către d. Dem. Do 
brescu — înaintea plecării d-sale

în concediu — pentru ziua de 29 
Decembrie.

*
D. dr. N. Stalcovlci fost medic 

şef ai Capita’ei a fost delegat a 
îndeplini, în mod onorific, func
ţiunea de consilier technic pe lân
gă oficiul centrai de ocrotire so
cială, cu însărcinarea de a studia, 
îndruma şi reorganiza diferitele 
servicii ale acestei direcţiuni.

•
începând de săptămâna viitoare, 

primăria s. III Albastru va distri
bui bonuri de lemne şi a'imente, 
şomerilor din sector.

*
Contractul de pavarea Capitalei 

tochelat cu grupul antreprenorilor 
de pavagij, va suferi modificări 
hnportante, cari vor putea duce la 
o eventuală rez'iiere şi t'nerea li
nei noi licitat!!.

Eşe ui campaniei ie  re
ducere a şomajului ta 

Sfateie-Umte
PARIS. Decembrie (prin tele

fon) — Din New-York se semna
lează că d. Smith, fost în 1928 can 
didat al partidului democrat la 
preşedinţia Republicii, a publicat 
in New Uutiook un nou articol îm
potriva felului cum preşedintele 
Roosevelt înţelege să aducă dez
legare problemei şomajului

Programul de lucrări publice, 
care ar urma să procure de lu
cru la patru milioane de şomeri, a 
fost pripit conceput şi de aceea nu 
poate da decât rezultate negative.

Incheerea d-!ui Smith e că ac
tuala organizaţie a administraţiei 
lui „Civil Works program” e o 
înfăptuire instabila şi absurdă

Comerţul exterior al României în luna Octomvrie 
şi în lunile lanuarie-Octomvrie 1933

I M P O R T E X P O R T
i,AN I I1 A"D too Kg. V A L O R I 1.000 Lei CANTIT A-]fi 100 Kg. VALORI I.O'IO tei DIFERENTE

^)ct.
an.—(Jctom.

Octomvrie lan. -  Oct Oct,
■

Ian.—Oct. Ian.-~0ct. Oct. Ian.—Oct Valori 1000 Je

A lbania • . . a • • • c • _ 4 — 52 16.092 16 092 3.070 3.C70 +  3.018
A nglia . . « m <0 e O * 49.175 335.865 188.841 1.375.789 1.123 734 11.2( 29 i3 195 59 i 1.911.144 +  535.355
Austria . . « • t « • 0 29,568 18f'.b30 132.-97 782.22/ 448.176 3.75u.ul6 89345 753.4(3 -  25.814
Be-gia . . . • • • • « • 69.050 3.5.78 i 5i .8 .7 378.583 469.125 3.157.719 82.048 577.-90 +  198.710
Bulgaria . . • • 0 « 6 0 3 504 23.731 2801 13.465 95.537 533.509 13.876 69.190 +  55,725
Ceho-Slovacia • • • • 6 • 26.592 398.319 43.335 952.644 268.485 2.124.358 75.817 5 8.764 -  443 930
Danemarca • • • • Ci O 1.849 11.463 4.461 27.035 6.434 950.745 1.199 160.766 +  133,731
Elveţia . . 3.760 27.120 31.103 303.496 85.547 2108b8 14.633 55.41J -  248.085
Estonia .  . . • • e • O 9 — 483 — 3.809 — — — — -  3.809
Finlanda . .  . — 4.348 — 2.150 — 80.202 _ 12.409 +  10.259
Franţa . .  . • • • • O 9 35.525 182.548 133.105 990.528 670.956 8.170.483 144.175 1.471.354 +  480.826
Germania ■ . 26.073 575.617 114.110 1.917.572 279.393 4463217 118.180 l.lz7.672 -789 .9c0
Gibraltar .  . 6 0 • * • « — — — — 3v .981 576.348 4561 103.639 +  1Ü3.639
Grecia » « • • • ö O 12.265 iOo.435 10.684 72.967 134.553 1.542.484 23.218 240.327 +  167.160
italia . . . » • • • • « 0 16.4^7 255.051 87.733 1.019.562 1.033.619 9 943.766 126.60/ 1 131.257 + 111.695
iu g o slav ia .  . « • 9 • • • 5.309 42.359 6.515 76.445 155.569 1.107.714 18.721 139.644 +  63.199
Letonia . .  . 374 1.245 5.356 11.640 — 156 61 -  Î l . 609
Lituania . « — 542 — 3.109 42541 44.336 6:993 7590 +  4.481
Norvegia .  . Ö 0 e • 0 O 1.148 9.722 2.046 15.339 — 34.641 5.806 -  9.533
Olanda .  . . • • • « O « 11.077 8-H.7/0 45.384 236.8u0 715.040 4.951.163 122.514 841.782 +  604.982
Polonia . ,  . • • © • O (0 56.433 295.915 35.519 273.113 58.237 47 8.032 19.452 l i  0.499 -  92.614
Portugalia . . 214 3.251 1.044 12.757 63.860 573 959 12.917 120.341 +  80.584
Spania .  * . * • • » « 783 6.814 2.170 20.956 133.650 2.124.3)1 16 064 243.004 +  222.048
Suedia . • • ta • • « « « 1.721 11.381 9.28y 64.556 — 166.985 15 18.314 -  46.242
Turcia . .  . 0 • • • a 0 7.025 118,093 9.1/7 54.395 141,619 713.005 12.100 80.2/3 +  25.873

18.429 183.7/8 27.165 252.509 490.107 3.105474 58.439 407.154 +  154.645
Argentina . . <3 0 • « t 0 760 13.946 804 14.065 32.527 32.999 5.544 5674 -  8.391
Brazilia . . a V • « a a 126 6.196 395 20.402 — — - - , 6 -  20 396
Canada . . . • m « « 0 s 1 3 73 40 288 — — 288
Statele» Unite 7.396 68.627 38.064 297-077 624 133.160 993 20.363 -  276.714
Mexico . • • • • • • 1• 0 — 35 — 92 — „ — • __ _ 92
Algeria . . * • •  0 « ® : 122 2.325 440 6.527 74.037 601.843 13.665 74.832 +  305
Egipt . . . • 0 © 0 ;• • i 28. i66 269.218 13.045 127.350 461.433 5.804.57/ 53.082 646.681 +  519.331
Maroc . . • 9 0 • 0 I — 422 — 664 42.894 125.L76 9.567 23.3n3 + 22,639
China , . . 33 2.786 44 4.014 — — _ -  4.014
india . . . . . .1 6.312 35.730 5.523 39.107 — 235.822 32.245 -  6.862
Japonia . • « 0 • • . .1 11 4 312 67 7.257 -- * — _ -  7.257
Palestina .  «, • <0 • « « 0 517 27.175 508 26.4.4 153.948 776.646 23.454 136.250 +  109.826
Alte ţ&ri . • • 0 © • 0 0 1 2.085 10.618 1.975 24.060 120.072 1 233.205 22.604 195.342 +  171.282
Uzul vaselor • 9  • c • > — — 542.412 4 910.379 39.831 334.332 4 . 33 4.3 i  2

T o t a l . • • 1 42A140 l~3.b2o.741 i 1.003.903 9.428.90- 7.891 25/1 73.805.303 1.329.269 11.624.252:+2.195.C5U

D. profesor dr. Titu Gane, se
cretar general al ministerului 
muncei a avut o conferinţă cu 
şefii instituţiilor sanitare din re- 
gunea Clui. Conferinţa s’a tinut 
la inspectoratul genera! sanitar. 
D. secretar general Gane după ce 
a ascultat expunerea d-îui inspec
tor Martinescu a promis că vor fl 
luate măsuri de îndreptare ca s e r  
viciile să nu sufere.

Măsuri urgente de îndreptare au 
fost luate pentru a asigura func
ţionarea şi aprovizionarea spitale
lor cu medicamente. Au fost date 
subvenţiuni judeţelor şi se va in
tra în legalitate atât în ce priveşte 
numirile personalului medical cât 
şi tinerea concursurilor»

in .Monitorul Oficial“ âtn 7 
Decembrie crt., a apărut decretul 
prin care au fost numiţi delegaţii 
României in Consiliul Economic al 
Micei înţelegeri.

Reparaţi maşinile Dv. de scris 
'a cea maî veche firmă din ta r ă : 
Segaller. Victoriei No. 44 Tele
fon 3.85.85. Preturi extrem de a- 
vantagioase.

Printr’un decret, publicat în 
„Monitorul Oficial“ din 7 Decem
brie crt-, d. profesor inginer Gheor 
ghe Capşa a fost numit pe o pe
rioadă de 4 ani, membru în consi
liul de administraţie al Regiei Au
tonome a Căilor Ferate Române, 
cu începere dela 1 Ianuarie 1934, 
în calitate de specialist în chimia 
industrială, desemnat de Consiliul 
technic superior.

D. G. Cipăîanu, ministrul Agricul. 
turei se va întoarce azi Vineri in 
Capitală.

D. Al. Samoil, preşedintele Came
rei de muncă Bucureşti, împreună cu 
d, Adamescu, din partea breslei îm
pletitorilor de răchită, s’au prezentat 
d-!ui Victor Antonescu. ministru de 
justiţie, înmânându-i un memoriu pro 
test al meseriaşilor de împletit ră
chită «i trestie de taare, ridicându-se 
în contra concesionărilor de ateliere 
de pe lângă închisori, cazul recent de 
la Văcăreşti.

D. Samcil a comunicat d-Iui minis
tru de justiţie că procedeul închiso
rilor este distrugător pentru mese
riaşi şi roagă în numele Camerei de 
muncă, să se ia măsuri pentru desfiin
ţarea acelor ateliere care nu fac alt
ceva decât să mărească numărul des
tul de important de şomeri din ţară.

D. ministru de justiţie, a dat dispo- 
ziţiuni ca Direcţia Generală a închi
sorilor să refere asupra acestor con
cesionări pentru a sti ce măsuri se 
pot lua, îngrădindu-se situaţia grea 
în care se sbat meseriaşii împletitori 
şi sobari.

Se aduce la cunoştinţă tuturor ce
lor reuşiţi la concursul de intrare In 
anul preparator al Academiei de co
merţ că sunt obligaţi a se înscrie pâ
nă la 10 crt-, şi a plăti prima rată 
din taxa respectivă.

Procese comerciale
Vineri 8 Decembrie 1933

T rib . Ilfov s .  1 C om erciala

O comisiune prezidată de d. Th. 
Mândru, directorul agriculture! 
din Ministerul Agriculture!, anche

tează gestiunea direcţiei generale 
a cadastrului.

Printr’o deciziune a ministerului 
Agriculturii şi domeniilor, publicată 
în „Monitorul Oficial“ din 7 De
cembrie c r t  au fost revocate Con
siliile de administraţie ale Camere
lor de agricultură din judeţele Dolj, 
Prahova şi Vaslui.

Până la desemnarea nouilor 
Consilii de administraţie, lucrările 
administrative vor fi gerate de co- 
misiuni interimare.

IN ŞEDINŢA PUBLICA
COMPLECTUL I

*• Stoenescu et Anagnostiade jurăm, 
expert 1617-33-

2 . Banca Românească verif- fălim- 
43-33-

3. I- Rukensteîn Contest, proprire 
3980-32-

4. Jud- sind- fal. Gh- M'anteanu anu
lare decizie 1473-18-

5. Al- D- Podgoreanu opoziţie apel 
1353-32.

6. D- Marinescu idem idem 441-30-
7. G- Finkelstein idem idem 4226-30 
8- Terestra Maritimă apel în vad*

comercial 4031-32-
8. Isidor Schaffer apel 448-32.

10- întrepr- Mateescu idem ,1605-32-
11- Soc- Vica idem 2236-32-
12- Fraţii Góldenberg idem 3016-32-
16. Eugen Felan Idem 4031-32.
14- Ancora Petroliferă idem 1296-33- 
Iß- Torna Meitzer idem 3852-32- 
16- Magazinele Obon acţiune 2339-31
17. Jud. sind- fălim. B- Isac idem 

2185-33.
18. Fraţii Pollack idem 3992-32.
19- Amalia Girota idem 1480-33-
20. Cornelia Cocea idem 4973-33.
21. Soc- Asig- Naţ., idem 457-33-
22- S- A- R- Ind. de bumbac idem 

1187-33.
23- Gh- Saidufis idem 2824-33-
24- Banca Cerealiştilor idem 3023-30.
25- Asigurarea Ţărănească acţiune 

1220-33.
26- Asigurarea Românească idem 

1223-33-
27. Erna Levy idem 264-33.
28. Székely et Retty idem 590-33-
29. Ecaterina Heller idem 752-33-
80 Mircea et Minculescu idem 782-33 
31- Boris Goldenberg idem 1196-33- 
82- D- Tripcovici idem 1509-83- 

IN ŞEDINŢA P U B L IC A  
COMPLECTUL II 

1. Percepţia III fiscală verific- tar
divă 3487-26-

2- C. Constantinescu apel 267-33-
8- Willy Feldstein idem 455-33- 
4- Fraţii Schiller idem 1007-33.
5. Badea Cucu idem 1373-33.
6. Inginer C- Florea idem 1734-33.
7. Al. Stanciu idem 1757-33- _
8. S- A. Viaţa idem 2558-33-
9- Mihail Spânu idem 2575-33-

10. Soc- Radio Telefon idem 2562-33.
11. Gheza Blau idem 2642-33.
12- Mihail Constantinescu idem

2730-33. *
13. Gaston Antony idem 2902-33.
14- M. Feldman idem 3013-33.
15- Sever Demetriade acţiune 408 

din 207.
16. B-ca Românească ide® 1518 30
17. Louis Blanck idem 5293-30.
18. Soc. Româno-Africană idem 

225-31-
19- Banca Românească idem 1194-33
20. SoO- Isdeveyu Sabriediba idem 

2592-31
21. Soc- Podgoria idem 1270-32.
22- Ing- Popa et Co-, 1376-32-
23- Loteria dé Stat idem 1532-32.
24. Briider Fuchs idem 3794-32-
25. Jud- sind. fal. Gh. Constantines

cu idem 5010-32.
26. Jud. sind- fal- Gh- Constantinescu

idem 5150*33-
27- A- Stănescu idem 5150-32-

Trib. litov s . II Comercială
IN ŞEDINŢA PUBLICA

1. Ioana Constantinescu conti
nuare 2703-32-

2- Soc- Klytla anchetă în futurum 
6584-33-

Printr‘o deciziune a ministerului 
de industrie şi comerţ, publicată în 
„Monitorul Oficial“ din 7 Decem
brie crt., d. Avram Avram, mem
bru în consiliul de administraţie, a 
fest numit delegat al acestui de
partament în comitetul de direcţie 
al Camerei de comerţ şi industrie 
Bacău.

„Monitorul Oficial“ din 7 Decem
brie crt-, publică decretul prin care 
d. Anton Bîbescu, ministru pleni
potenţiar clasa II a fost rechemat, 
pe ziua de 22 Noembrie 1933, din 
postul de Trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Lisabo
na, primindu-i-se, pe aceeaşi zi, de- 
misiunea din cadrele serviciului di
plomatic.

Ministerul Agriculture! proectea. 
ză o complectă reorganizare a ser
viciului pentru protecţia plantelor.

In primăvară se va desfăşura o 
intensă campanie pentru combate 
rea paraziţilor în special la pomi 
fructiferi.

Gititi „Arps“

5- Const- Priboianu idem 872-33-
6- Const. Stoenescu apel conte* 

stafie 1787-33-
7- Sara Marcus idem 4756-33-
8- H- A- Hedking Idem 5238-33- 
9. Zosin Ştefan recurs 4761-33-

10- C. F. R- idem 5264-33- 
11. Robert Prager apel muncă 523® 

din 1933-
12- Soc. Farda idem 5233-33-
13- Nfcolae Ionescu idem 2126-33-
14- Soc- Metal Petrol idem 5097-33.:
15- Moise Grunfeld idem 5307-33.
16- Al- Niculescu idem 6323*33- 
17. Solomon Litman idem 6524-33- 
18- Jeon Timonier contravenţie

2520-33.
19. Vasile PopesCu pi- lucr- efec

tuat 2512-33,
20. Mihail Jouston apel cambial 

1429-33-
21. Col. Gh* Băîcoianu Idem 4008-33*
22- P. lancu idem 8412-32.
23- Idem idem 8419-32.
24- Hermina Mihulet cambial 
6037-33.
25. M. Grigorescu validare 1525-33. 
26- Albert Weiss comere. asigurare 

8751-30.
27. Paul Löbe! comere. precădere 

555-32-
28. Al- B’ueiumeanu Idem 214-31 - 
29- Lutgenom et Co-, idem 4911-31.
30. Gh- Gheorghîu opoziţie comere 

9618-30-
31. Soc- Hidroelectrica idem 415-318. 
32- Habat et Neuman idem 1*154

din 1932-
33. Ifrim Popescu apel comere- 

6226-32-
34- Emil Zaharia idem 6227-32.
35- Al. Constantinescu Idem 628-32» 
36. C- V. Ionescu idem 6228-32»
37 I- Roman idem 6229-32- 
38- Ministerul Finanţelor Idem 

11232-32-
39. Idem Boca idem 82-33-
40- Etablissements H- Loulhere 

idem 3050-33- 
41. Vasile Ionescu comercial 4197-27,
42- Ferdinand Koşca idem 9591-29.
43- Marcel Frank Idem 3259-33.
44- Maier HascalovicI idem 4242-33« 
45. Librăria Hertz idem 4582-33.

46- Librăria Hertz idem 4582-33.
46- Jeny Friedman Idem 8185-28-
47- Industria Forestieră idem U44#

din 1930. ..............
48- Banca Centr. Cooperativi idem

5066-33- ■ ,
40. Soc- Temperanta idem 755-33. r 
5O. Soc. Activ idem 5555-32.
51- Petre B- Teodorescu Idem 8608 • 

din 1932-
Eduard Missirian Idem 9728-33 
Friederieh Otuleseu idem 4099 
din 1931.
And- Riegler Idem 2848-83.

55. Petre Gh. Prunescu idem S260-3â 
56- Banca de Scont idem 1054-28- - 
67- Banca Centr. Cooperativă idem 

6908-31.
Soc- Fiat idem 5875-29.
Soc- Bomâno-Americană idem 
2522-23-

Soc- Geamul Moldove! idem 
10343-31. .

fii. Karl Rader idem 2215-33.
02- Ignatz Deutsch idem 4-03-33- 
63. R- Segall-Rubsel idem 5828-32*

52.
53.

54-

58-
59-

60-

f>4. Soc- Borcea idem 4575-30- 
65. F- G. Iliescu idem 671-29. 
fi6. Const- Mihăescu idem 5331-32- 

?C7- Soc- Waeldin-Huber A. G- idem 
1 10418 32-
68- Carl Elling Idem 72-33.
69. Banca Comerţului 9239-30-
70. Vignali şi Gamhara idem 879 - 

din 1933-
71. Ioana Mihai idem 4460-32-
72. N- Barbour et Sohn Ltd idem 

6646-33.
3. Studrusky contestaţie 2362-30-
4. C- A- Popovici idem 75-32.

Apeluri fiscale
Vineri 8 Decembrie 1333

43- Maximilian SchoenfeldTrib. nicy s. if c. r.
1. Primăria Municip. Buc-, 4882-33-
2. Idem 4881-33.
3- Idem 4880-33-
4. I- Proiopopescu-Pake 5019-33.
5. I. Rosenthal 5057-33.
6. Al. Rosmarin 5083-33.
7- Franz Tausig 5260-33- 
8. Gh- Eftatopol 5264-33.
0. Solomon Wortman 5215-33.

10- Aug. Dumitriu 5478-83.
11- Gh. Blaşeck 5459-33-
12. Năstase Catapodi 5486-33-
13- Industria Aradul 3813-33-
14- Tipografia Antonescu 5066-33-
15. Soc. Leonida et Co„ 3964-33-
16. Lotty Zimbal 3793-39.
17- Aurelia Strelicescu 3238-33.
18. Desideriu Gosma 3267-33.
19- Petre Jugureanu 6518-33-
20- Fratil Pollack 2967-33.
21. Idem 2971-33.
22- Matilda Gropper 2020-33.
23. Ştefan Dumitrescu 3082-33. _
24. L- Haim et Co-, 2974-33- j Ţ
25. Nicu Scorteanu 3317-33-
26- Iacob Iacobsohn 7763-32-
27- loan Georgescu 3220-38. j*l$
28. C. F. R- 3237-33.
29- Idem 3240-33.
30- Francisca Herşoovici' 3239-33.
31- P. T. T. 2993-33.
32. Rebeca Zuckerman 2873-33.
33. R. Haimovici 1182131-
34- Const. Truşculescu 486-32-
35. Ministerul Finanţelor 6290-32.
36. B. Zahargian 4591-33-
37. Soc. Petroşani 3747-33,
38- Adolf Ruleta 7442-32,
39- H. Edelstein 4822-32-
4O. Ministerul Instrucţiunii 5910-33 
41* Marin Răducu 3155-33- 
42. Chr. Siaicovkî 101-30-

15S1-3A-
44- Elise Gruenberg 2551-33- 
45. Ing- I- Rozenberg 76-33-
46- Pincu Rosenzweig 7918-32-
47- L Leibovici 3403-31.
48. N. J'uster 4454-33*
49- Banca Elveţiană ş! Română 

4819-33.
50- Soc. Ciclop 1886-33-
51. Francis Lengyel 4954-33.
52- Creditul Industrial 4452-32-
53- Dobrita Palade 816-33.
54. Gr- Haralambescu 6434-33-
55-
56-
57-

St- Dumitrescu idem 4156-33. 
Gh. Vasiliade 4681-33.
M. Tudosiu 2749-33.

Credite extraordinare
Prin decret, publicat in M oni

torul Oficial“ din 7 Decembrie crt., 
fondul pentru deschideri de credită, 
suplimentare Si extraordinarepre
văzut în bugetul general ăl statului 
pe exerâttul 1933-34 a fost sporit 
cu suma de ^58.340.950 léi. ce se a- 
nuleazâ din bugetele diverselor mi
nistere.

Dia acest fond, astfel sporit, s'a 
deschis un credit extraoordinar bu
getar, in sumă de lei 10.000.000,. pe 
seama mirdsterului Lucrărilor Pu
blice şi al Comunicaţiilor, pe exer- 
ţiul 1933--34, pentru procurarea 
porumbuhii de către prefecturile 
nspecivc, prin Comisariatul guver
nului pentru valorificarea grâului, 
necesar a se plăti în natură muncă 
prestată de către locuitorii nevoia
şi din ţinuturile lipsite, pentru exe
cutarea lucrărilor de reparaţie a 
drumurilor, dmregiunile lipsite dă 
hrană,

i
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U L T I M E  I N  F O R M A Ţ I U N I
B u le tin  in te rn

In ziua de 12 Decembrie se va 
deschide,, la Londra, conferinţa 
internaţională a.-grâului. România 
va-.fi reprezentată, la aceasta con- 
fOUnţă prin d- Em. Marian, direc
torul Institutului naţional de ex
port.

•
D. Victor Slăve&co, subsecretar 

de Stat Ia ministerul de finanţe a 
avut aseară o conferinţă cu repre- 
zootanţii fabricanţilor de spirt din 
întreaga tară, cu care a discutat 
chestiuni in legătură cu fixarea pre 
tuiul îa spirt $1 cu fabricarea al? 
cooluiui.

D. subsecretar de Stat Victor 
Slăvescn a cerut reprezentanţilor 
fabricilor d© spirt să i prezinte un 
memoriu detailat cu diferitele ob
servaţii în legătură cu fabricarea 
şî desfacerea alcoolului.

*
D. Victor Slăvescu, subsecretar 

de Stat la Finanţe, a avut aseară o 
conferinţă cu oonsiiierii controlori 
de pe lângă toate departamentele 
şi Regiile Autonome cu care a dis» 
cutat diferite chestiuni in legătură
cu aplicarea bugetului.

*
D. Miroslav Arerizewski, ministrul 

Poloniei, a avut eri dimineaţă o în
trevedere cu d. prof. dr. C  Angele- 
soi, ministrul instrucţiunii, cu care 
■‘a întreţinut asupra situaţiei şcoale- 
lor poloneze din nordul Bucovinei şt 
asupra Înfiinţării unui lectorat de 
limb» polonă la facultatea de litere 
a universităţii din Capitală.

*
Ziarul „Ţara Noastră" a publicat 

la numărul de eri o informaţie din 
Paris prin care se arată că d. Di
nu Brătianu, ministrul Finanţelor 
ar fi dat dispoziţii telegrafice Băn 
cii Naţionale pentru suspendarea 
oricăror acordări de devize im
portatorilor şi celorlalte categorii 
de solicitatori, şi că devizele afla
te la Institutul nostru de Emisiune 
ar fi fost blocate.

Din cercuri autorizate se dă cea 
mai categorică desmluţîr© acestor
afirroaţiaaî fără nici o bază,

*
Eri după amiază au continuat 

la minis tarul de industrie ei co. 
mert. tratativele economice eu 
Spania io vederea tnobeeret unul 
acord economie;

Deoarece aceste tratative vor 
mul dare, pe *ina de eri »‘a sem- 
nat un modus vivendi provizoriu. 
cata-stobiie^te-reJaţiuuile dintre 
Bomiuia şi Spania şi care va fi 
.valabil până Ia semnarea nonei 
«onyentiunl de comerţ.

D> G. Assan. sabsecreter de 
Stat la ministerul de industrie 
şi comerţ a avut eri dimineaţa o 
conferinţă eu d. ing. Maiak, re
prezentantul grupului german, 
cu care avem un angajament de 
compensaţii.

D. Maiak a făcut cunoscut că 
produsele pe care s‘a obligat să 
le importe consorţiu!- german nu 
se mai găsesc în cantităţi suB 
ciente ne piaţa românească şi 
astfel, cere înlocuirea unora din 
aceste produse cu alte prvduse.

D. subsecretar de Stat G. Asşan 
a promis că va examina această 
cerere, după care se va lua o ho* 
tărîre definitivă.

*
Azi după amiază la orele 6 va avea 

loc un consiliu de miniştri.
*

D. generai Paul AngehßCu, minis
trul armamentului va face Sâmbătă la 
ora 11 dimineaţa, deci ar aţi uni presei,

*r
Comitatul centrai executiv ai par

tidului naţional-ţărânesc ne trimite 
un comunicat îti care se arată că toţi 
cei ce se yor face unelte pentru a 
„violenţa liberul exerciţiu al dreptu
lui de vot" îşi vor primi pedeapsa. 
Conducătorii organizaţiilor judeţene 
sunt autorizaţi să organizeze cu şefii 
l .cali ai oricăror partide politice a- 
pararea libertăţii de propagandă.

In altă comunicare se aminteşte or
ganizaţiilor că termenul pentru depu
nerea listelor de candidaţi expiră la 
Cameră Sâmbătă, 9 crt, şi la Senat, 
Luni 11 crt. orele * d. a.

importul mărfurilor aflate 
in vămi

■ D« C o n iia n i G eo rgeicu , 
s e c re ta r  generali a l m inis
te ru lu i de in d u strie  şi cu» 
m e r t a  p rim it, e r i  uimi* 
n e a ţă , în  a u d ie n ţă , o de
leg a ţie  de  co m erc ian ţi, 
c a re  a  c e ru t sa  ii se ad 
m ită  im portu l m ă rfu r ilo r  
sosite  în  văm i şi p e n tru  
c a re  nu  au  o b ţin u t a u to 
riza ţia  de im p o rt re sp ec 

tivă«: ..............- ......--------
D, Constant Georgescu  

a răspuns delegaţiei că  
Ministerul de industrie e  
preocupat d® această  
chestiune şi că incă in 
cursul acestei săptăm âni 
se  va 8ua o hotărâre d efi
nitivă, de comun acord  
cu Banca Naţională.

Şedinţa cflfnitßiaiui exscativ ai ßontia dentarii

a,,Săptămâna Comercială 
du se mai tace

Omitetul de direcţie al Came
rei de comerţ a respins cererea 
de a se autoriza iui'inţar&a unei 
săptămâni comerciale in preajma 
sărbătorilor Crăciunului.

Respingerea e motivată de lan
tul că s’ar crea un privilegiu ne 
drept pentru o categorie de co
mercianţi. ...... .

D, C. Dhnitrlu ministrul Muncii, 
SânatătU şî Ocrotirilor. Sociale a ti 
nut aseară o conferinţă ia fundaţia 
Dalles ufebpre „laiapteirile istorice 
JH77-19U sub domnia Regilor Ca 
rol I şi Ferdinand L

In Menitorol Oficial da kuti * ip&* 
rat decretul jptiri cáré -W disblvĂ 'Ca
merele de ’agrlcbltuifi t-’iuâ. Ilfov şi 
Bacău.

Comitetul executiv al (toutlngeir 
tari! a tinut eri după amiază şe
dinţă la ministerul de Industrie şi 
Comerţ. A prezidat d. secretar ge
neral Constant Cieorgescu. Au last 
parte d-nii Christaefae Staioovicj. 
preşedintele Camerei de Comerţ 
din Bucureşti, IIie Mecu, inspector 
generai ia Banca Naţională, iug. 
C. Orghidan, delegat al Uniunei ge 
ueraie a • industriaşilor, şl N. D. 
Stoica, directorul reglementării im 
portului.

In această şedinţă s*au exami
nat situaţiile întocmite cu privire
la mărfurile aduse in vămi dar cari 
nu au putut fi ridicate până acum 
din cauză că cei în drept n’au reu
şit să obţină autorizaţiile de im
port necesare,

in şedinţa de eri nu s'a luat nici 
o hotărâre definitivă deoarece exi
stă divergentă intre reprezentanţii 
Camerei de Comerţ şi reprezen
tanţii misterului de industrie si 
comerţ şl Banca Naţională asupra 
quar.tumnlul valorii mărfurilor ce 
se află in vămi.

Deocamdată s’a hotărât ca ace
ste mărfuri să f*e imprăt'ie la două 
categorii şi anume:

Prima categorie constând din 
mărfurile ce au sosi* până la 3 Iu
nie 1933 şi a doua categorie con* 
stând din mărfurile ce au sosit du
pă această dată.

Azi după amiază se va tine o 
nouă şeăiutâ a comitetului execu
tiv al contingeutării contiuuându- 
se examinarea situaţiei mărfurilor 
sosite in vămi

Tratativele cu
D. G. Asean, subsecretar de Stat 

!a ministerul de industrie şi oo- 
aierţ a avut, eri dlm'neată o con
fer iută cu d-nii D. Constani'niu, 
directorul vămilor şl lonescu 
Braiia, director in m'nisterul de 
agricultură şl mcmbrjj in delega
ţia română care a condus tratati
vele economice cu Italia.

D. subsecretar de Stat G. Assan 
a fost pus in curent cu stadiul tra
tativelor în Italia în vederea in- 
cheere) unui nou acord economic 
şî de clearing.

Aceste tratative vor fl continua
te de d-nii L LugPşiajţu, ministrul 
României la R°nta şi Em. M8rian. 
directorul institutului de export.

D. Boncour va vizita curând
V a r ş o v i a  $1 P r a g s

S’a ieftenit pâinea
D.. Em. Dan locţiitorul primaru

lui generai »1 Capitalei, a convocat, 
eri, la municipiu pe primarii de 
sectoare, pentru a di*cuto şi ho
tărî leftenirea preţului pâln!i. La 
această consfătuire au fost Invitaţi 
ii reprezentanţii Sindicatului bru
tarilor ti al fabricanţilor de pâine. 

Puşi lit cunoştinţă do 
către primarul Capitalei 
despre rostul consfătu i

rii, brutarii şi fabricanţii 
de pâine, p i n  d. Her dau, 
au Hotărât, din primul 
m om ent, ieftin irea  pâinii 
negre cu I leu Ia kgr.

A fost o manifestare spontană a 
brutarilor cu promisiunea că vor 
şti să se sesizeze ei singuri pentru 
o eventuală nouă reducere de preţ, 
dacă Împrejurările vor permite.

Semănători compromise
din cauza gernlui

Dupe inform aţiile so s ite ! din cauza gerului, 
din ţară, sem ănăturile S ituaţia e  mai gravă in  
de toam na sunt grav corn regiun ile unde nu a căzut 
prom ise în unele regiuni zăpada.

Prelungirea tarifului local 
de călători

P  ARIS , 7 ( BodorJ. — .21- 
genfiu „ iirivets'* tran sm ite:  

JD.Paul i to w o u r , -mmUr- 
iru l A facerilor S tră in e , 
are in ten ţia  Hă facă  o v* 
«iţă oficială  la Varşovia? 
inie dia ce ocupaţiile  nala 
ii  vor. perm ite  a cest lucru .

Ii* m oăui acesta , d . Bon  
epur viu. în toarce, vistiia pe

Direcţiunea generală C. F. R. a 
dispus, ca tariful local de călători, 
bagaje, mesagerii şi câini, valabil 
dela f Martie a. c* şi a cărui vala. 
biPtate expiră Ia 34 Deoembrie 
a- c, să rămână în vigoare până la 
.11 Decembrie 1934. cu toate* modi
ficările aduse.

Cu această ocazie s’a botărit,

ca pentru cheltuellle diverse, ac
cesorii ale adm'nistraţiel să se a- 
daoge, la taxele tarifare rezultate 
după barem, o sumă variind intre 
2—9 lei Ia cL lli-a, între 4—18 
lei la cL 11-a şl între 6—27 Iei la 
cl. l, în locul vechilor sume pre
văzute in tariff

Regulamentul Legei finanţelor
locate

Credite largi pentru in- 
austria americană

WASHINGTON 7 (Radar), -
Administraţia re facéréi naţionale , 
anunţat 'că va cumpăra acţiuni dc 
preferinţă sau bonuri la un număr de 
1,275 bănci, pentru a lé pune la dis
poziţie capitaluri suplimentare care 
şă le dea putinţa, să acorde industriei 
americane .credite inai largi decât in 
prezent.

Legislaţia financiară 
a JUfeOSiaviei

BELGRAD 7 (Rächt). _  Corni 
alunea de finanţe a Camerei a adop
tat' astăzi in primă lectură proecteie 
de legi financiare supuse de ministrul 
irul Etnanţeibr, d. GeotgevicL

La şedinţa cotnistunu au asistat 
d-nii Seşkici, preşedintele consiliului, 
Kramer şi Radivojevici, membri al 
guvernului, preşedinţii Camerei şt 
Senatului, cum şl mai mulţi senatori, 

Mâine, cornisivnm va începe dis
cuţia acestor prostie p@ articole.

Refacerea econom,că 
a Turciei

ANKARA, 7 (Rador). — Progra. 
mul pentru refacerea economică a 
Republice! prevede între altele 
crearea a 14 urine mari în timp de 
cinci ani. Dintre acestea, 12 vor fi 
create de Stat şi consacrate indu
striilor textile, fabricării hârtiei şi 
produselor chimice. Pentru o pe
rioadă de cinci ani Statui va asi
gura acestor uzine credite in vaioa 
re de 25 milioane lire turceşti,

Tot pentru realizarea programú? 
lui de refacere economică, va fi 
întrebuinţat şî creditul de 10 mi 
îioane dolari, acordat de curând 
Turciei de Soviete.

care t-a, fffca.t o d. B eck , 
ntin istru l A facerilor S tră 
ine a l Poloniei, vara Ire 
cută,

Deaaem enen, d. Paul 
Bcntcour inten fio n ea tâ  set 
v tţitea e  şi Praga, după  e** 
d, B eneş vă f i  fo s t  la P a
ris? a s tfe l d in i  s’a anun
ţa t .  .l -'J l i.

GRAŢIE DESĂVÂRŞITĂ . .  < 
SIGURANŢA ABSOLUTĂ
Un automobil modern nu poate 
să nu reflecteza prin înfăţişarea 
lui extraordinară. Nici un alt 
automobil nu întruneşte atâta 
frumuseţe şi distincţie împreună 
cu un nesfârşit număr de per» 
facţiuni teehniee.

Ca rezultate, noul Dodge Six, 
cu o reputaţie consacrată, în ceea 
ce criveşte durabilitatea, pre» 
zintă un motor de o concepţie 
eu totul nouă, dând performanţe 
splendide, etât pe drumuri drepte 
cât şi pe pantele cele mai ac
centuate, pretutindeni cu aceeaşi 
siguranţă.

NÎCOLAE A. TANAŞOCA
REPREZENTANT

BUCUREŞTI, CALEA VICTORIEI 88
Telefon 315/86

Prin legea finanţelor locale din 
l i  Aprilie J933, s’au adus mari mo
dificări impozitelor şi taxelor co
munale, care până anul acesta se 
plăteau în conformitate cu dispoziti- 
unile din vechea lege a maximalia  
taxelor şi contribuţimilor comunale 
din anul 1923.

Toate aceste impozite şî taxe co
munale, micşorate, majorate, sau 
noi, au fost puse în aplicare de pri
măria municipiului Bucureşti, cu în
cepere dela 1 Octombrie 1933, când 
a intrat în vigoare, regulamentul 
de punere în aplicare a nouei legi 
a finanţelor locale.

In acest regulament se arata 
quantimml, modalitatea fixârei, coc 
Statârei şi perceperei tuturor impo-| 
zilelor, taxelor şi veniturilor muni- 
ciDiului Bucureşti, precum şi căile

contribuabilii Ie pot utiliza in caz 
de nemulţumire.

Monitorul Oficial de eri publică 
decretul prin care se aprobă ca do
bânzile ce Cassa de Credit. Economie 
şi Ajutor P. T. T, încasează pentru 
împrumuturi de construcţii şi degre
vări. să se reducă deja 6 jum. la A 
him,; iar pentru avansurile pe sala
riu de 7 la sută la 6 la sută. comisio
nul reducândn-se dela 2 la sută la î  
la sută.

Se mai aprobă ca dobânzile ce Cas
sa de Credit. Economie şi Ajutor P. 
T. T. este obligată a bonifica mem
brilor pentru depunerile permanente, 
să se scadă dela S Ia sută la 2 la sută. 
la garanţii dela 3 la sută la 1 la sută, 
urmând ca 1 la sută socotit la aceste 
garanţii să se treacă la fondul de
sistenţă,

Această reducere se ea. face dela 
l  Ianuarie 1533» (de atac (apel si recurs) pe care

Importai american te 
băuturi aicbo ice

WASHINGTON, 7 (Rador),. — 
Importatorii de băuturi alcollce 
suspendate temporar dela conţin- 
gentare, aa fost autorizaţi să im° 
porte circa 18A25.000 litri de vi
nuri §i alcooluri s tră in e în  lunile 
Decembrie şi Ianuarie,

Scopul acestei autorizaţii este 
de a se da importatorilor şanse 
egale de a-$i descărca încărcătu
rile de băuturi aflate actualmente 
pe vapor.

*
WASHINGTON,?. (Hdor) — ia 

urma abrogării regimului seo, oomer- 
cianţii de băuturi spirtoase se dedau 
Ia o speculă neparmisă 

Spre a se înfrâna beneficiile bsuh- 
sive. pe care le realizează iu modul 
acesta debitanţiî, guvernai a luat mă 
s«ri să ţină în curent publicul, ou pre 
ţările la care sunt vândute băuturile 
alcoolica debitanfiîor do către dis ti io
vii şi cdmercianţii -en gros 

sl-za:ioa coasi* s Idrnadr snrdla sure:

U GDDleriaţl aotirev zi>
oişti a Hm Ueueş

PRAGA, 7 (Rador) — D, Beneş> 
placat pentru un turneu de conferin
ţe n oraşele Slovaciei, a ţinut la Bra
tislava prima conferinţă despre „Idea 
unităţii otee cehi şi slovaci din punc
tul de vedere al politicei internaţio
nale".

Maistrul Afacerilor Străine a scos 
« relief faptul că dels intrarea Ger
maniei n Societatea Naţiunilor s'au 
manifestat tendinţe noui care au de 
acop să restabilească politica marilor 
pateri dinainte de rizboiu. înţelesul 
Suptei actuale. spună conferenţiarul, 
<tc rezumă astfel: Concepţia demo
cratica a nouei Europe, bazată pe 
Societatea Naţiunilor şi pe egalitatea 
popoarelor va putea s i fie menţinută, 
sau importanţa Societăţii Naţiunilor 
ve va . eclipsa pentru a fl . nlocuită 
prin jocul marilor puteri care vor 
impune, n cele din urmă, robim bin  
a statutul politic şi teritorial actuals

Fără a se preocupa de regnul 
intern al cutărei »au cutare i ţări 
Cehoslovacia insistă —- spun© d. 
Ben©« — asupra tratatelor, asupra 
intangibilitâţ'l frontierelor şl asu
pra stabilităţii actualului statut ai 
Europei,

Avântul national al Germaniei 
şi italie1, complectat Intr’un anu
mit sens prin expansiunea naţio 
najistauiui maghiar, c°ntiiwiă ora. 
torul, comandă polonilor, românilor 
iugoslavilor .şi cehosiovacilor sa 
înlătur© rice particularism şi să-«: 
desvolte deplin unitatea naţionala. 
Soarta minorităţii slovace dm Un
garia actuală este un a vertemen! 
pentru toti sJovac'l.

Problema iurtăţt! cebosiovacs- 
este de cea mal departe oratorul, 
deoarece Slovacia este puntea care 
leagă p© ceh! de români şi, mal 
departe, de ru5l. Vechea unitate a 
Ungarii est© moartea pentru tot
deauna, dar maghiarii ou vor în
ceta de a se gândi la revizuire de- 
cât atunci când vor vedea că 
transformarea spirituală a Slova, 
clei este definitivă,

D. Beneş a încheiat, declarând 
câ GefiOsiovâcla nu va renunţa la 
vreo parte cât de mica d'n Slova
cia sau din Rusia subcarpatică. 
Toate planurile revizionist© »© vor 
sdrobi de rezistenta unantaă a Mi
cei înţelegeri, cu toată propaganda 
care împiedică apropierea şi cola
borarea între tării© din centru! Eu
ropei,

Carnera de agricultură a ind. 
Arad a organizat, ta Arad fán mare 
târg de cai de călărie in ziua de 
10 Decembrie.

Se vor vinde named cai dela
crescătorii, în special pentru ofi
ţeri.

J u d ic ia r e  ( I lfo v )
CONCORDATUL FIRMEI BENEDICT 

MARTIN
L« tribr Ilfov ia completul d-tarÂ» 

teii' Petiescu preşedinte şi "GostUiescu 
judecător̂  sa dezbătut tfţ cererea de 
omoogarea conccudamui făcut de co 
merdantoi Benedict Maitok.

O ser..e d« creditori s’au opus ev 
mologărîi acestui conco.dat, pe con- 
sideraţiunea că comerciantul nu moi 
exercită comerţ ş. că ar fi comis ac
te de asemenea natură cari îl exclud 
de la beneficiul iegd - concordatului 
preventiv

După lungi desbateri, tribunalul a 
amânat pronunţarea sent nţei la 11 
crt.

CONCORDATE
Tribunalul dc comerţ a acordat un 

termen de graţie de un an de rile 
corner dan tum ion Rădoi d-n CaL 
Rahen,’«! 182 pentru rata concordataxă 
exigibilă ia Uecembr.e 1933.

— Cererea de revocare a cancar- 
datults, ing. A-fons Seni a fost des- 
bătutA eri şi tr.buna. ui a rămas să 
pronunţe sent-nţa, astăzi.

— S’a omologat cojicordatel« ce
rute de firma M. Schn.arer, blănărie; 
„Topárul Românesc’’, tipografie şi 
Jacques Franco, furn’turi de croito
rie.

-  Omologarea concordatelor ce
rute de firma soc, „Trofii" s’a amâ
nat la 29 .anuarie. Gh. Gh Muntea- 
nu la 22 Ianuar.e şl 6oc. „Cronome- 
trul’’ la 15 -anuarie 1931

- Mâine dirruneaţă ars Ioc îa trib. 
de comerţ convocarea aed tor tor fir 
mei Popp şi Bunescu in vederea luă
rii adez.unl.or in concordatul ce a- 
ceastă firmă a solidtat.
ÎNSTRĂINARE de sub sechestru

D. procuror MacovCi a dat eri re- 
ch z toriu def nitv n contra lui Ké
véik Inatosian din şos, Colentina str. 
B. No. 61, penriu că s’a făcut cul
pabil de înstrăinare de obiecte se
chestrate,

Dosaru! a fost restituit cabinetului 
In vederea Ordonanţei defm ti va,

FRAUDELE fiscale alb socie
tăţii SKODA

Eri ucnxa să se judece înaintea trib 
Ilfov secţiunea 3-a c. c , apelul fă
cut de soc, .Skoda’’ contra proce
sului verbal dresat de reprezentanţii 
M-oisteruiui de F nanţe şj prin care 
societatea ape'antă este condamnată 
la circa 70 milioane led, penlrucă s’ar 
fi sustras de la piaţa impozitului pe 
dfra de afaceri timp de mai mu:ţi 
ani.

Apărătorii Societăţii apelant« au 
cerut să ia cunoştinţă de raportul de 
expertiză de la dosar şi procesul s’a 
amânat la 20 ianuarie 1934.
CONFLICTUL ig. hertz cu SOG, 

DE radio difuziune

Eri urma să se judece îa tribuna
lul comercial secţiunea 1, cererea de 
référé- a . firmei Ig. Hertz prin care 
cere să se oblige societatea de Radio- 
difuzune să difuzeze o reclamă a a- 
cesteia „Aveţi cinci lei? Daţi-mi
Cinci lei.

Intr’unui din rsumerîe noastre tre 
cute am arătat pe larg şi motivele 
cererii.

Din cauza orelor înaintate, proce
sul s’a .amânat pentru Luni.
GAZUL INGINERULUI BARBU NI- 

GULESGU
Ing. Barbu Niculescu în Aliate de

director al Casei Muncii C. 'P/R;cfc~ 
lapidase dela această inst-tuţie peste 
şease milioane tei şi a fost condam 
nat-dâf.B.tr</,. la cinci ani de zile în
chisoare corecţiorjălă, .

După ce a’ éxécatat 'O' părte“  'thii 
pedeapsă (vreo opt luni), a cerut şt 
obţinut. ca In conform-ţate cu disp. 
art. 67 din Legea pentru organ.za- 
ze& penitenciare.or, să fie liberat con
diţionat

Comistunea întrunit! neregulat a 
iuat in cercetare cererea şi a admis’o, 
arestatul fiind pus imediat în Über 
täte.

D. ministru Victor Antonescu a- 
fiând de această chestiune, şi cons
tatând că Gomisiunea a lucrat nere
gulat a întrunit eri acea Corms.une 
care luând din nou in cercetare ce 
reţea, a resp.ns-o.

Pe baza acestui raport Min’steriu 
de justiţie a încunoştiinţat parchetul 
pentru ca Earbu Niculescu să fie re. 
încarcerai

Aseară B.rrbu Niculescu a fost de
pus la Văcăreşti.
JITRISPRUBENŢA IN MATERIE DE 

SPERJUR
D. doctor F. C. intentează acţiu

ne de divorţ împotriva soţ ei saie, 
sprijinind; şi cererea pe arar multe 
motive.

Ou prilejul judecării acestei acţ'« 
uni, auojinciu-ae martorii soţuil unui 
‘din -aceştia declară că soţ a se intâl- 
n-oa cu un soldat cu termen redus cu 
care pleca şi s© întorcea acasă noap
tea târziu Acestea bine nţeies fără 
şri rea soţi. ui.

Soţia introduce reclamaţiune pe-
nală in conixn acestui martor, de-
nunţându-I de mărturie minc.noasâ.

In timp ce la cab netul de nstruc- 
ţie se cerceta acest caz, tr̂ bunaluj' a 
pronunţat sentinţa - de divo.ţ, luând 
act şi de deciaraţiunea s*oţului că re 
nunţă ia declaraţlun le acestui mar
tor.

Faţă de această situaţiune, d. ju
dec Sun de instrucţ’e Gh. Oprescu de 
ia cab. 9, a dat ordonanţa definitivă 
de clasarea plângerii în contra pre
supusului martor mmcinos motivân
d-o asr.tei:

După cum rezultă din termenii 
art. 287 codul penai, ( care defineşte 
mir acţiunea, legea penală nu pedep
seşte ca mărturie mincinoasă decât 
pe acea care e dată împotriva sau 
in favoarea unu’a ‘dintre părţile liti- 
gante. Irebue dar ca ea să fi putut 
cauza uneia din părţi un prejudtou’5.

,JJacă mărturia a purtat dar asu
pra unor circumstanţe; cu totul strei
ne de cauză, neputând influenţa în
tru iiiffi.c asupra judecăţi, sau dacă 
în timp util a fost retrasă în ambe
le cazuri, ea nu mai e în măsură să 
constitue un pericol pentru adminis
trarea just ţ'ei şi un prejudiciu irepa
rabil pentru părţi, astfel că cu mai 
poate fi U Cadrată ia definiţia legii 
ş. în atari împrejurări ne mai fiind 
locui a se prezuma intenţia culpabilă 
a martoului'1. . .

,,ln materie civilă, judecata poartă 
numai < supra chestiunilor deduse n 
justiţie de către părţi e lit'gante. Cu 
atât mm mu t în materie de divorţ 
unde .egiu torul a prevăzut anume ca. 
uze determinante,. far cu privire la a- 
dulter a subordonat chiar deschiderea 
şi ersrirţa acţ-unii publice, in urma 
leclamat-unn soţu ui inocent”.

’ „la sptţă am arătat care au ; fost 
cauze’e d« despărţire *şi "că soţul nid 
nu a pretins că soţia i-ar fi fost ne
credincioasă”

„In atari i mprejurâri, arătări!« autor 
toruiui dilax minc-noase de ax Ü test- 
nu puteau -a'/ea nici o înrâurire asu«.. 
pra .'soiuţiunii dauiéi, .vUearthel. ,.xeos 
cfâmaaţui _a renunţat ioxmal î® ins. 
■'tânţâ Ta depoziţia-' -«cestui martor, ast 
fel câ. ea .nu'-.a putut face In tddyn 
chip obiect de tfecuţiuri® inainfsa in- 
tanţei”,

Orarial magazinelor'
in preajma sărbătorilorP
In  v e d e rea  aproviziona»

r ii popu la ţie i pentru săr
b ă to ri, m in is te ru l m uncii 
a  h o tă râ t  ca  stabilim ente
le  com ercia le  sa  f ie  de
sch ise  la  am iază  in zilei«  
d e  Jo i  21, Vineri 22 şi 
S âm b ătă  23 D ecem brie  
1933, dând  p r in  rotaţie  
rep a u su l sa la r ia ţilo r . In 
a ce le  zile vor închide cu  
o o ră  m ai târziu* Hesse« 
m en e a  s 'a  a p ro b a t ca  sta- 
baiem entele com erciale să 
t ie  desch ise  U um inică 24 
şi 3 i U ecem brie  a, c., în  
şviiim a vor fi închise a  
«reia  zi de  C răciun,

Eri 7 Decembrie 1933, s’au pr«« 
zentat în audienţă d-ltii prim litirix« 
stru I. G, Duca, delegaţia Sindicate
lor alimentare, formată din d-nii: A, 
Cernea, Jean Niculescu, I. Bălău, I, 
Răcaru, G. Iordáchescu, G. Spâncscu, 
N. Butnaru, C- Ciculescu, T. N is tor, 
N. Stan, etc;, dela Sindicatul alimen
tar Bucureşti şi d-nii 1 . Moxaru, Nein 
Fronescu, Al. Simionescu şi Traian 
lonescu Ploeşti, care au prezentat un 
memoriu cuprinzând propunerii« c»i 
s’au votat în congresul ţinut în silei« 
dc 26, 27 şi 28 Noembne a. e. In să
lile Marna şi Tomis de Sindicatele a« 
limentare, fcu delegaţi din toată ţara,

B. sub sfecretar de stat M. Negura, 
dela departamentul Agriulturai se 
va întoarce azi in Capitală. .

Transportarea cadavrelor
meuibruor c. i. r.

Direcţia generală G. F. R. a dis
pus, ca transporm', cadavrelor 
íuncílonarilor C. F. R. să se facă 
in ir.Qd gratuit pe C. F. R., pe ba-* 
ik  de mandate de transport şi pa 
distanţa ce se cere de familia de
cedatului. Acesie transporturi se 
vor deconta în sarcina serviciu, 
iui. căruia a aparţinut funcţiona
rul decedat.

Pentru transportul cadavrelor 
membrilor familiei funcţionarilor 
C. F. R. (soţie si copii) se vor a- 
p'ica dispoziţiile prevăzute la ca
pitol m ..cadavre” din tariful ioca'i 
de mărturi. in vigoare la epoca c- 
fectuării unui asemenea trans
port. ,

Aceste transporturi se vor face i 
pe bază de mandat de transport, 
care se va emite la inspecţia sau 
serviciu! în drept de a emite ase
menea mandate, cu menţiunea ta
rifului, ce urmează a  se asltcau -

«
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Serviciul m\n\ spciai financiar şi economic

Tendinţa burselor
B ela c o re s p o n d e n ţi  n o ştri

PARIS, 7 D-ferie
— prin telefon — 

impresionat tie brusca şi în*
semnata repriză a devizelor anglo- 
Saxone, compartimentul rentelor 
franceze e deprimat. Acest curent 
se UíiUsniíMi şi ia grupurile acţiun» 
iranceze, a căror tendinţă e  nere-
&u-ct.a eu pifciuomiUdiea nOtgi re»
cuiului Târgul e redus ca volum. 
Valorile de arbitrai rezistente. Pe
troliferele angio-oiandcze staţiona
re. Bancarele franceze în depresiu 
n© pariţaiă. Chimicele ferme, tiec- 
tijceţ# bine orientate. Metalurgi
cele şi carboniferele, fluctuaţlunl 
neînsemnate. Dawes şi Young ne
schimbate. Rentele româneşti, cu 
excepţia stabilizam, c^re e rezisten
ta, sunt susţinute. Rentele france
ze cedează 12—72 centime.

In culise, pe termen, cota e ne
schimbată într’un târg inactiv. Pe
trolierele româneşti americane 
susţinute. Auriferele rezistente. 
Metaliferele şi mătasea artificială 
deprimate. Industrialele locale, fiuc 
tuaţiuni mici. C auciucuri rezis
tente. Distileriile to recul 

In târgul devizelor, în urma in
tervenţiei fondului englez de egali
zare, lira pierde parte din repriza 
iniţială. Repriza dolarului e mai în 
Semnată. In frontul-aur, florinul 
câştigă o jumătate punct, belga 1 
punct, francul elveţian pierde un 
sfert de punct, coroana suedeză 
câştigă 4 puncte.

Deportai dolarului, 5—7 centi
me pe lună, 14— 16 p© 3 luni.

Reportul lirei, 12—14 centime pe 
lună, 57—39 pe 3 luni.

LONDRA, 7 D-brie
— prin cablu —

Tendinţa susţinută într’un târg 
neînsufleţit. Petroliferele rezisten
te. Auriferele slabe. Mătasea arti
ficială în repriză. Feroviarele en
gleze susţinute. Transatlanticele şi

cauciucurile deprimate. Staniferele 
în progres. Young în repriză. Ren
tele engleze neregulate.

NEW-YORK, 7 D-brie
— prin cablu —

Fermitatea dela deschidere se 
menţine până la închidere. Volu
mul afacerilor 1 milion >00 mÜ tit
luri. Bumbacul şi grâul staţionare. 
Petroliferele în progres.

Devizele
După închidere |

PARIS, 7 D-brie
— prin telefon —

Au cotat ;
Lira 83.45.
Dolarul 16.36.

NEW-YORK, 7 D-brie
— prin cablu -~

Au cotat;
Lira 5.10.
Francul 6.11.

Rentele romineşti 
la Paris

7 D ecem brie
— prin telefon —

Au cotat:
Uni*. 4 la sută 23.10.
Unii. 5 la sută 31.
Stab. 588.
Desv. 26.50.

bumbacul
(AMFRICAN)

LIVERPOOL, 7 D-brie
— prin cablu —

Dec. 5.02 Ian. 5.02
Febr. 5.02 Mart. 5.05
Apr. 5.02 Mai 5.05
Iun. 5.06 IuL 5.07
Aug. 5.08 Sept. 5.09
Oct. 5.10 Noembr. 5.11
Dec. 5.15

Ltw L M COTAT LA: 7 Decem brie
ZURICH: 3.08 franci e lveţien i — o  sută lei. 
LONDRA: o liră sterii nă — 548 lei.

D evizele
IN ŢARA

Bursa oficială
buc. 7 Decembrie 1933 

UT au negociat
Oferite Cerute

V 0.59.— 0.581-,
Londra . . . . * 5o3.00 54800
New-York. . . O 117.00 107.0b
ifcäiiä • é e • • • 8.98 8,86
fraga . . . . . * — —
Live p a .............. • 32.93 32,66
Belgia. .  . .  • » 23.60 23,4a
beni n. . . . . • 41,00 40.be
Viena. . . . . . » *—• —
Budapesta. . . • — —
Oiamia . . . . • 68.25 67,75

■ Besetas • • . « • 14,10 13.6c
La cursurile m edii de

m ai sus tSăHcile mai per-
Cep un comision da doua
t u  m ie.

e f e c t i v e :
Franci irancezi 0.60- 5.90
franc, eivcpeni 32.65— 33.40
Beiga 23.50— 2 A«0
Lire sterline 548.0U—558.bo
’Life uauéne 8.ÖÜ-
Lire oiomane 78.00- 81.be
Dotau 107.00—117.U
Reutenntark 39.8U-
Fiorini olandezi 07.00— ba.be
Coloane cene 4.9a— O.O.
Fengoe 23.u0— 24.b.
Şh.iiugi 2U.OU—
iciop 18.80— 19.a.
Dinari 2.20—
Drachme i.uO— U .
LvVd 1.03—

IN STRĂINĂTATE
PARIS, § D-brie

(DUt
ROM. 1515 Londra <$3.25
Şi-Voîk 1625 Oermania 609*12
Belgia 355 Italia 134.75
Plaga 75-85 Elveţia 49475
Olanda 1027-75-

LONDRA, 6 Decem brie
UJLFt liowuiucKltl

BUC 550- N-Toik 51750
Paris 8328 Bruxelles 23-47Italia 01.87 Elveţia 10.82%
Olanda 8.11 Praga 109 37
Grmania U 70 Viena 29.62
Budapesta 25 Belgrad 242
Suedia I9.39 Montreal 5.04-75
Spania 33-93 Copenhaga 22-39
Oslo 1890.

NEW-YORK, 6 D-brie
!O L Pt llW ui^cK L)

BUC 0.96 Londra 5.U %
Paris 615 Bruxalleg 22-85
Roma 8-28 Elveţia 30.30
Amsterd, 63-10 Berlin 37-45

PARIS. 7 D-brie
BUC

(AV* »»
necoiat Londra 83-35New-V. 1632 Belgia 355

Italia I34.62 Elveţia 494-75
Olanda 1027.75

(ÎNCHIDEREA»
BUC- nec- Londra 83-57%
N*Vork 16.35 Belgia 355
Italia 534 80 Elveţia 494-82
Olanda nec. Spania 208-87

ZURICH, 7
(DESCHIDEREA)

D-brie
BUC 5-08 Berlin 123.15
Amsterd- 207.85 New-Y- 328-50

Londra 1684 Farit 20-22
Milano 27-21.50 Praga 15.34-50
Belgrad 7-00 Varşovia 57-95
Viena 72 65

(ÎNCHIDEREA)
BUC- 3,08 Berlin 123.17%
Amsterd. 207-80 N-^ork 3,30
Londra 16-86 Paris 20.21-75
Milano 27 22 Praga 15.34-50
Belgrad 7 00 Varşovia 57-95
Viena 72.85

LONDRA, 7 D-brie
(ÎNCHIDEREA)

BUC. 548 N -York 5.10-75
Paris 83-40 Brunei- 23-50 %
italia 62-06 Elveţia 18-87
Olanda 842 Praga 110.12
Germ. 13-70 Viena 20-62
Bndap- 25 Belgrad 240
Suedia 19-39 Montreal 5-0450
Spania 59,96 Gopenh- 22-39
Oslo 10-90

Valori
Bursa

BOC- 7 Decembrie 1033 
ÎNCHEIERI oficiale

Renta exproprierii 36 %, %, $f, %, 
%, %. 96. 96. 36%. 37. 36%, 96. 

Impr. National 45%, %.
Impr- Unirii 43%.
Impr. Refacerii 43, 43%.
Bonuri de impozite 59.
Bnca Naţională 4750- 
Banca Românească vechi 817,18- 
Banca Românească pui 295.
Cred- Industrial 445.
Credit- Minier 308.
I. R. D. P . 102, 101, 100, 99 
Petrolul Românesc 125.
Clădirea Românească 290- 
Mica 882, 84, 82.
Letea 430-
S. T. B. 1260, 70, 65.

*
U ltim ele încheieri făcu

te intre orele  12 f i  12 ju-
natate se găsesc  in tabela
l  a rg u l L ib e r .

Navluri maritime

T â r g u I
Dob.

anuali.
Scadenţa Denumirea

valorilor
L/Ursui

precedent
t-ursa, d.n 
7 Decembrie 

1 t ii

t> % Iunie—Dec.
EFECTE -  EFFEfjj 

Renta 1903 őrit I 40 — 45 —
£>% Idem Rentă 1903 dupi. 35 — 40
4% Aprilie*Oct, Lonv. şi A. B. orig. 30 — 35 mm
4% ldera Conv. şi A. B. dupl. 2 8 — 33 mm

idem Renta 1913 orig. 45 — 50 mm
4‘'a3 idem Renta 1913 dupL 3 5 - 4 0 —•

4% iunie—Dec. Ublig. Corn. Buc. 3 3 - 3 5
6% Mai-Noemb. Oblig. Com. Buc, 3 5 - 3 8 —

4Va3 Febr.—Aug. Oblig. Judeţene 49 — 5C —
53 idem Oblig. Judeţene 

ObL Loc. Eftine
41 -  4H/,

53 um. -  Iulie 48 — 50 - mm
53 Idem Bon.Casa Rurală 24 -  25 mm

103 idem Bon.Casa Rurală 34 — 35
53 Idem Scrisuri Rurale 30»/t -  30y s —

103 Idem Scrisuri Rurale 60 -  6 > «e»
53 idem Urbane laşi 28 — 28V* .«■» I

103 Idem Urbane laşi 39 -  39b,
53 Idem Urbane Bucureşti Sl -  32»/, —*
IO3 Idem Urbane Bucureşti 52 — 521/2
53 Apr.—Oct Impr. Naţ. 1916 43 -  43»/4 45 -4 5 b ,
53 Febr.—Aug. 

iVlai-Noemb.
impr. Unirii 1919 43 -  43»/. 43b»- 44

53 impr. ReL 192u e*. c. 411  -  42 43 -431/,
53 Mai Noemb Renta Impr. 1922 ex.c 3j*/2 -  36 36Vî -37
73 Feb.—Aug. Renta Stabiliz. 3 3 » , 3 4 —

7 VfU ^pril—Oct Renta Uesvoltării ex.c i l lU -  33 33 -33V ,
Val.

comm
3ÜÜU
325
500
500
•te',

dividend 
pe 1932

301»

25
25

plătit 1U0 lei

5Uu
500
5JU
500
500
500
500
500
500
500
500
500

1000

2000
500

luoo
1000
500
500

23

60

250
20

105
35
40

b e r  <
Dt. K. Ltd. o st orig. 750—
Corn. Română 180-
Credit Român 3u0—
Viticola 10-
Com. Craiova 150-
Ţărănească 1 5 -
cerealiştiior 200-
Miuelor 10-
Corn. ital. 27 5 -
Albina Sibiu 130-

Sindic Ufov 13Ü-
De Scont 30 -
Cred. industrial ex.c. 440-

e v a  Io r i

ASIGURA tit -  A S S J itA N C d i
440-445

Dacia-Ram ex. cup. 
Naţionala ex. cap, 
Uenerala ea. cup. 
Agricola Fonciera 
Steaua României 
Asig. Românească

2450-2500 
27 J—030 

1215 1250 
300 -310 
950 -1000 
150 -20J

NAVIGAŢII -  NAVIGATIONS

BĂNCI — BANQUE3
Naţionala *>

Agricola
Româneasca ex. cup.

pui ex.

4700 -  4750
3 6 - 2 8  

320 - 325 
295 -  3u0

de acpune, drept aconto asupra
cuponului pe anul 1933.

4750 -  4775

318
295

320
3.0

500
200
500
501)

505 
50'J 1 
Í0J

România 
Maritima Brăila 
S. K. O. 
Dunărea

300 -320  
10- 20 

350-360 
200-225

PETROLIFERE -  PEfrtOLlFESES
25 I Steaua Română ex. c, 425—430 t 410-435
— I Astru dom ini 6ÖJ—670 |  665 * 670— I Speranţa restituite 190 —2QJ

C E

BKAILA
S’a angajat:
Brăila-Oran 300 t. prompt cu sh. 

139.

Mişcarea vapoarelor
BBAIL1

Vapor sosit: Nilos (gr.).

Mandatele de transport 
pentru ceferişti

Direcţia comercială C. F. R. a 
dispus, ca la emiterea mandatelor 
de transport pentru personalul re
giei C. F. R., să se păstreze nor
mele cele mai vechi până ta încă- 
drarea personalului după dispozi
ţiile noului statut al personalului.

Braila
-  PRIN TELEFON -

7 DECEMBRIE
Situaţia se menţine neschimbată. 
S’au vândut:
16 jum. vag. porumb nou de Ian- 

ca-Făurei 13.500 lei vag. linie siloz 
Constanţa, livrarea in 8-10 zile. 18 
vag. orz de 58 kgr. cu 6 la sută 
15.100 lei vag linie port. 1 Jum. vag. 
orz de 58 kgr. cu 15 la sută 12.5Q0 
lei vag. linie doc.

In OBOR au sosit cănea 400 care 
pu cereale.

8 ’a vândut:
Porumbul nou cu 1.00-1.08 lei kgr. 

Porumbul vechlu 1.90 lei, grâu 3- 
3,90 lei kgr., orzul 1,45-1,54 lei kg., 
c văzul 1.30-2,20 lei kgr.

In PORT au sosit 24 vag.
In DOCURI 7 vag. -

Preţul oficial
ai cerealelor ia Bursa 

Brăila
ÎNCHIDEREA SIN 7 decembrie
O» de Muntenia (58 kgr- la bl.) 6 

la suta corp. etiăine lei 15100 vag.- 
predarea linie port Ora (58 kgr- la 
hL) 8 la antă corp. ati. lei 16000 vg-> 
predarea din şlep- Orz ştuţnit (66,500 
kgr- la bl») 3 la sută negre şi 1 la 
antă albe lei 17300 vag., predarea 
bordo- Porumb vechiu de Muntenia 
lei 2l0o0 vag- predarea Tin şlep- Fa* 
•ole de rând. Moldova lei 18500— 
19500 v«g., predarea linie port. Fa
sole de rând. Dunăre lei 22750 vag., 
predarea bodo- Mazăre furai lei 28000 
vag-, predarea linie port-

Constanţa
7 Decembrie

LA SILOZURI au sosit eri cu ca
lea ferată 99 vagoane cu cereale:

62 vag. porumb ;24 vag. orz; 6 
vag. mazăre; 2 vag. ovăz; 3 vag. 
fasole; 2 vag. răpită.

LA OBOR au sosit eri cu căra
tele din iudet următoarele cantităţi 
de cereale vâzându-se cu preturile 
de mai jos: 1 car grâu de toamnă 
cu lei 300 suta de kgr.; 16 care orz 
cu lei 150—152 suta de kgr.; 8 
care ovăz cu lei 150—170 suta de 
kgr.; 108 care porumb cu lei 125— 
130 suta de kkgr.

LA BURSA nu s’au încheiat nici 
un fel de tranzactiuni fiind sărbă
toare (Sf. Niculaie).

Preţul oficial
al cerealelor la Bursa 

Constanţa
ÎNCHIDEREA DIN 7 DECEMBRE
Orz inferior lei 15625 vag-, preda

rea imediat linie eloz- Orz mijlociu 
lei 16250 vag- predarea imediat linie 
siloz. Orz bun tei 16250 vag-, preda
rea imediat linie siloz. Fasole de Do- 
biogea lei 23000 vag-- predarea ime
diat linie siloz- Măzăriche semănată 
lei 23300 vag., predarea imediat linie 
silo- Porumb nou bon de Ialomiţa lei 
16000 vag-, predarea imediat linie si
loz. Porumb nou jilav lei 14000 vag., 
predarea imediat linie siloz- Porumb 
nou moale lei 12250 vag., predarea 
imediat linie siloz. Orz mijlociu lei 
16125 vag-, predarea Decembrie- Po
rumb nou navigabil lei 18000 vag., 
predarea Decembrie- Ovăz mijlocia lei 
15750 vg.> predarea imediat linie si* 
loz- Ovăz superior lei 16875 vg-> pre
darea imediat linie siloz.

Timişoara
7 Decembrie

Au cotat e r i :
Grâul 76—77—78 kgr. trei ia 

sută corpuri străine lei 390—400. 
Porumburi vechi lei 200. 
Porumburi noui lei 135—160. 
Orzul lei 175.
Orzoaica lei 200.
Ovăzul lei 170.
Floarea Sorelui lei 340.
Seminţe de Bostan, lei 540. 
Târâte cu sac, lei 120.
Făină 30/70 la sută cu sac, lei 

640.
Făină 50/50 !a sută cu sac, Iei 

660.
Făină fină No. 0 cu sac, lei 700. 
Trifoi, Iei .4 5 . ......................

H E  A  L E
Lucerne, Tei 45.
Staţiunile de încărcare din Ba

nat.

Csalafi
~  PRIN TELEFON -

7 Decembrie
Piaţa e calmă.
In PORT au sosit 6 vag. cu ce

reale.
Prin bursă s’au încheiat:
2 vag. orz de OBOR sondat şi 

agreat 16.500. lei vag., 12 vag. orz. 
de 63 juni. I<sr. cu 4 Ia sută, 14.500 
lei vag. din gara Maria Doamna, 
2 vag. fasole de rând cu 17.500 lei 
vag. franco magazie.

In OBOR au sosit 39 care cu 
cereale.

SS’a plătit:
Orzul 1.40 iei kgr-, porumbul 

vechiu 2—2.10 lei kgr., porumbul 
nou 1— 1.20 lei kgr.

In Bursă au cotat:
Grâul de 76—77 kgr. eu 3—5 ia 

suta eu 41—42-OOtl lei vag.; grâu 
de 75—76 kgr. cu 5 1« *ntă albe şl 
5 ia sută negre cu 39—40-000 iei 
vag.; orz de 58—59 kgr. cu 6 Ia 
sută eu 14-000 lei vag.; orz ştu- 
tuit de 64—65 kgr. cu 4 la sută cu 
14.900 lei vag. bordo; ovăz de 89— 
40 kgr. eu 6 ia sută cu 16-17.000 lei 
vag. linie, pentru consumul iu- 
tern; ovăz de 42—43 kgr. cu Í8—
19.000 lei vag. pentru eons, intern 
secară de 70-71 kgr.; cu 5 la sută cu
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 vagi; seminţe de bos
tan cu 85.000 lei vag.; muştar brun 
cu 38.000 lei vag.; muştar galben

cu 58,000 Iei vag-; seminţe de floa  
rea soarelui 37.000 lei vag.; mază
re furajeră eu 26.000 iei vag.; se- 
minte de in 60.000 -lei yag*; meiul 
cu 20.000 lei vag.

In străinătate
CHICAGO, 6 Decem brie

I l f W i l iU L K C A »
GRAU: Tpndinţa susţinută- Decem

brie 84-12—84-12, Mai »7—87-12. Iul ie 
88-86.12

PORUMB : Tendinţa susţinută- De
cembrie 46> Mai 52-50, Iulie 54.25-

OVAZ: Tendinţa susţinută- Decem
brie 34, Mai 37, Iulie 35-87.

SECARA : Tendinţa aproape susţi
nută- Decembrie 56 62, Mai 60 50. Iu
lie 61-
WINNIPEG, 6 Decem brie

U N c i i i U E R r . A )
GRAU: Tendinţa susţinută. Decern 

brie 60-37, Mai 6362. Iulie 64.75-
ORZ : Decembrie 33-75, Mai 37, Iu

lie 37.5O.
CHICAGO, 7 D-brie

IÜLSCHIULREAI
GRAU: Dec 83%. Mai 86%. Iulie 

85%.
PORUMB: Dec- 45%. Mai 52 Iulie

53%.
OVAZ: Dec. 33%. Mai 36% • Iulie 

necotat.
SECARA: Dec nec. Mai 59 %■ Iulie 

necotat.
WINNIPEG, 7 D-brie

IDESCHlUtREAI
GRAU; Dec- 60%. Mai 63%, Iulie 

64%.
LIVERPOOL, 7 D-brie

«ÎNCHIDEREA!
GrAU: Tendinţa calmă. Decembrie 

4 01%. Martie 4 04%. Mai 406%. Iu
lie 4.07%.

PORUMB: Tendinţa oalmă- Dec
lam. 5-09. Ian -Febr,. 5-09- Febr -Mar- 
tie 5-09. Martie*Aprilie 8-00.

Piaţa petrolului
LA INTERN

Preţurile la ţiţei sunt cele din 
târgul liber, vagonul

ŢIŢEI
Buştenarî uşor 6500 Se1, mediu 

6300, greu 6000, parafinos 6000.
Băicoi uşor 6500 (ei.
Moreni dacian uşor (după cali

tate) 4900—5300 lei, dacian greu 
(după calitate) 4600-4800 lei, da
cian extra-greu 4200 Iei, dac'an 
extra greu provenienţă. Ţu‘cani 
4000 lei, parafinos 5000 Iei.

Gura Ocniţel parafinos 5000 lei, 
dacian 1 6000, dacian II 5800 le1.

Ochiuri (după caHtate) 5000— 
5200 iei.

Ţintea 4000 lei.
Ceptura 3300 lei.

DERIVATE
Preţurile se înţeleg de kilogram 

loco fabrică cu taxe $i cazan.
Benzina uşoară 9.50—9.60 iei 

grea 2,80—2.85 lei.
Motorină 2.85—2.90 Iei.
Petrol lampaat 2.85—2.90 Iei.

Halele Capitalei

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

Ulei 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 EXPORT
Preţurile se înţeleg în lire sterli

ne aur tona metrică fob• Constanţa. 
Benzina uşoară 2.15.0, grea

2.03.0.
Petrol lampănt 1.15.0.
Motorina neparafinoasă l.U.Oş 

congelară O 1.12.0.
Păcură parafinoasă 0.14.0, con 

gelarâ O 0.16.0.

Petroliferele române 
la Paris 

7 Decem brie
Astra Română 74.50 
Steaua Română 54 
Concordia 55 
P etro l Block necotat 
Redevenfa necotat

Târgul Bibescu-Vodă
1 DECEMBRIE

PREŢURI DE ENGROS
PEŞTELE: Crap peste 4 kgr. 

lei 30—36 kgr.; ciortan arap Iei 
26—32 kgr.; ciortan lei 20—28 kgr. 
iaprac lei 22—25 kgr-; mărunţiş 
lei 10—11 kgr.; aigetru lei 70—8b 
şalău lei 24—26 kgr.; ştiueă lei 
20—48 kgr.

PASARxI VII: Curcani lei 75— 
90 buc.; găini la rând lei 30—32 
buc.; pui mari lei 20—26 buc.; pui 
miei lei 16—18 buc-; Rate iei 22—24 
buc.; Ouă de găină proaspete lei 
1.60—1.70 buc.

FRUCTE: Mere mari lei 8-24 
kgr.; mere miei lei 5—7 kgr.; nuci 
lei 14—22 suta; pere lei 8—20 kgr/ 
gutui lei 8—20 kgr.; struguri lei

10-18 kgr.
ZARZAVATURI: Bruxel lei 

10—15 kgr.; cartofi săpunari iei 
1.00—1.50 kgr.; conopidă lei 5—10 
buc.; fasole nouă lei 2.50—3.20 kgr 
praz lei 3—4 buc. salată verde lei
1— 2 buc,; usturoi lei 7—15 funia; 
varză lei 1—2 buc.; yarză roşie lei
2— 6 buc.; zarzavat de supă lei 
0-70-1.00 leg.
Târgul de carne-Abator

6 DECEMBRIE 
Preturii© de engros:

Carne de vacă lei 8—14 kgr.; 
carne de mânzat lei 11—14 kgr.; 
carne de vitei de lapte lei 20—22 
kgr.; carne de porc lei 20—23 kgr. 
carne de berbec lei 9—18 kgr.; o- 
sânză lei 27—28 kgr.; slănină iei 
26—27 kgr.; untură lei 30 kgr.

50J 
500 
500 
500 
250 
250 
50 J 
500 
500 
20J 
50J 
500 
500 
500 
200

500 
500 
20J 
200 
50J 
500 
500 
500 
500 
500 
50j 
300 
500 
50 1 
500

12,50

25

57.50

15
20

17,75
37, X) 
25

100
25

Petroi Bleu 
Petrolul Românesc 

l. R. D. P 
Generala Petrol 
R. Belg. de petroi 
Concordia ex. cup. 
Sospiro
Cred. Min ex, cup. 
Petrolul 
Redevenţa 
Ron. P etrolit.
Petrol Govora 
Petroi Bucureşti 
á ubs. Rom.
Prahova

DiFSTI 1TE S O JÍ
Reşiţa
C. framv. Buc. ex. c. 
Gov Călin.
Con. Loc. Bltine ex.c. 
Cartea Român. ex. c. 
Creditul fecanic 
Letea ex. cup 
Clăi. Ron. opt. 
Creditul Carbonifer 
Creditul Extern 
Mira ex. cu> 
Carpatina ex. cup. 
Soc. iVlariioi .loteluri 
Construcţia Moderna 

Soc, «Vulcan»

100- 105 
135-140 
100 -102 
20 -  25 

350—360 
430 - 470 
2 0 -  25 

300-302 
10-  20 

115-125 
2 0 - 3 0  
8 0 - 9 0  

100-120 
20— 25 

130- 140

i t ’Lf t  
290-295 

1210 —i23j 
100—110 
140-145 
180-190 
40—50 

425 -  430 
290-300 
180-190 
2 0 -  30 

883-890 
230-240 
80— 9J 
80-10. 

350 -3X1

125 130 
100 -102
340 3 »  

300-302

290 - 292 
1270 - 1275

430 -  435 
290 -  295

882-885

M E M E N T O
Vineri 8 Decembrie
ORT.: Cuviosul Părinte Patapie- 
CAT.: f  Neprihănita xemislire a 

«Matei Fecioare Maria.
FROT-: Concepţiunea Măriei, 
EVREESC : 20 K»slev 5694 

TEATRE 
NAŢIONAL: Napoleon.
REGINA MARIA: Luni Ia 8 
VENTURA: Intimităţi.
1ANC0VESCU : împăiatul. 
PA11NAJUL OTE1LHSANU: deschis 

in fiecare zi- f
CINEMATOGRAFE 

CAPITOL: ..Dama dela Maxim’1 cu# 
Florelia-

TRIANUii: ..Cântecul Bosforului” cu 
garmita Novotna şi Gustav Fro* 
lieh-

VOX: »Libertate“ cu Rolla France, 
şi Lionel Atwell.
COKSO : .’Diacuia" ca Bela Lugos. 
SELECT; „O seară de xevellion“ cu 

Henry Gaxut 
REGAL: ..Veneţia oraşul visurilor'* 

cu Piccavex.
BD. PALACE: „Robinson Crusée” cu 

Douglas Fairbanks.
RIO.: »Dragostea ignorează legi'* cu 

Dane Dune şi revista; »Rio candi
dează!”.

ROXY: ^Cântecul Soarelui’' cu cel 
mai bun tenor Lauri Volpi. 

SPLENDID ; ,.Războiul valsului“ cu 
WUly Fritcb. .. . ..

OMNIA: , Cbandu'“ cu Edmund Lowe 
şi trupa Tii> Mihăilescu.

FORUM: Georges Milton in gol 
puşcă-, /,

LIDO : »Hagi Murat1* cu Mosjoukme 
şi ,,Marion* cu Magda Schneydex. 

MILANO: »Nu mai plânge Baby‘‘. 
MARNA: „Măşti de ceară' cu Fay 

Viay şi revista „Marna foxtiott”. 
FRANKILN: „Buze de fecioară“, 

..Măgarul lui Buridan". 
EPISCOPIEI: „O cale greşită" (Pâr

tii) şi «Director cu ora“. 
AMERICAN: „Frumoasa din Saigon" 

jurnal şi comedia*
ÍZBANDA: ..Noamea volaptăţoi'*. 
RAHOVA: „Noaptea voluptăţii" cu 

Harry Bauer-
ILEANA: »Fra Diavolo“. jurnal şi o 

comedie- . .
MACEDONIA: „Cei trei americani şi 

artişti.
LIA: Stan şi Braa în serviciul pa

triei.
FAKE: „Sezon la Cairo* şi „Cântă

reţul nopţii1' cu Kiepura.

LICITAŢII
DE VINERI 8 DECEMBRIE 

MINIST. APARARil NAŢONALE 
Ora-10, pentru aproviz. cu carne, 

coloniale şi legume necesare Divi
ziei de Gardă.

MINELE BAÍA-MARE 
Ora .12, pentru aprovizionarea 

cu centrifuge, spălător cilindric şi 
ciururi vibratoare.
MINIST- APARARil NATIONALE 

Ura 11, ia Direcţia Marinei, pen 
tru aproviz. cu 110.000 kgr. căr
buni.

ARSENALUL ARMATEI 
BUCUREŞTI

Ora 9, pentru procurarea de ma- 
teriale metalice.

R  a  d  ■ O
384 m. BUCUREŞTI

13: Bursa, cota apelor Dunării. Con 
cert de prânz (plăci): Uvertură la 
„Liliacul" de Joh- Strauss, exec, de 
orch. simfonică Dajos Bela- (O). Fan 
tezie din „Puterea destinului" de Ver
di, exec, de orch- simfonică din Mi
lano, condusă de Manfred Gurlitt 
(Polydor). Cântecul luntraşilor pe 
Volga şi Cântecul Volgái, cântate de 
Corul Cazacilor Uschakow, dirijat de 
Gorskaja (0>. Sânge vienez. vals de 
Joh. Strauss, exec- de orch. Operei 
din Berlin, dirijată de prif. Unso Rh- 
del (O). Allo 1930. potpuriu de schia 
gere de Bordiert, executat de orch- 
Dajos Bela (O).

14: Radio-jurnal- 
14.15: Muzică uşoară (plăci)- 
18: Orchestra Radio. Lortzing: Ü* 

vertură la opera »,Wildschütz”. De
libes: Copelia, suită de balet. Verdi: 
Fantezie din „Aida". Jih- Strauss : 
Bei uns z’Haus, vals.

19: Radio-3 urnái.

19.15:- Orchestra Radio. Millöcker:, 
Potpuriu din. opereta „Studentul cer
şetor”.' Dvorak: Legenda No. 2- Dvo
rak: Dans slav No. J. Becce: Légen» 
de d’amour» serenadă (soli violină; 
D. Teodorul. Ackerans: Melodie în
cântătoare (solo violină: D. Teodora), 
Siusa: Freundschaft, marş.

20: Ing. Alexandru Perîeţeanu 
(preşedintele Institutului de Conjunct 
tură). Criza şi tehnica» ;

20,20: Muzică vocală- (Lied-urljj 
(plăwl: Floarea de Lotus de Schiw 
mann şi Serenad în re Brahms, câni 
täte de Leo Schlezak (HMVi. Cântefl 
pe apă şi Gretchen torcând, de Schu4 
bert, cântate de Elena Gerhardt (ifi 
M. V-). Der Doppelgänger şi Popai 
de Schubert, cântate de Alexanders 
Kipnis (C). I

20,45: T. Arghezi: Figuri din trecui 
.ui românesc.

21: Plăci.
21.15: N. Davidescu: Lectură. 
21,30: Concert european din Au* 

stria (Vienat, executat de oruh. Filai 
monică visneză, dirijată de Oswali 
Kabasta- Solistă: d uâ Lotte Lehi 
mann- Schubert: Simfonia lila-a îl 
re major (l. Adagio maestoso — Alb 
gro con- brio; ii- Allegretto; III- Mu 
nuetto vivace; IV. Presto vivace). 
Hugi VVoit; a> Mignon (Johann v^oll 
gang Gotthe); b) in umbra buclela 
,ale (Paul Heyse); Joseph Marx: a) 
Ce-a mişcat dragostea! b) Noapte d» 
.icioasă (Otto Erich Hartleben); oi 
Ieri. mi-a. adus trandafiri (Tekla vo( 
blugen).
..22,30: Continuarea concertului vj* 
hez. ‘Prânz Bchmidri' Simfonia Ti-a îţ 
mi bemh major G Vivace);_ II Alto 
gretto con variazione; III FinaltL - ■■ 

23, S0: Concert de muzică viensză 
retransmisiune dela Viena. dar «k 
Wiener Symphoniker, dirijat de J9 
aef Holzer» i'laii, v«***

cum scremea
Timpul probabil dela 1—% !)♦ 

cembrie 1933, ora 20:
Presiunea mai întâi în scăderş 

cu 3 la 5 mm. apoi în creştere cţ| 
6 la 10 mm. Cerut variabil cu te» 
dinţa de a se acoperi treptat dig 
Nordul către Sudul ţărei. Ninsoarţ 
mai întâi în Ardeal, Bucovina |  
Basarabia şi apoi în celelalte re» 
giuni. Vânt potrivit din sectorul 
WE, mai puternic în vechiul regal, 
şi Basarabia. Temperatura în scăş 
dere- . — -

■ Reducere ia c. f. r. 
pentru Gin]

luiecţia genera'ă C. F. R. a a* 
probat reducerea de 50 la sută di» 
taxele tarifului tren de persoane, 
la înapoere. pentru intervalul 15-* 
31 Decembrie a. C. participantüo* 
la expoziţia de presă şi arte grâ^ 
fîce, ce va fi deschisă 'a Cluj în i r# 
15-29 crt.

Nu se admite întreruperea că* 
'ătoriei, atât la ducere,' cât şi tat 
înapoere.

Mărfurilor expuse, s’a acordat 
de asemenea, reducerea de o0 la 
sută din taxele de transport, tvu« 
mai la înapoere.

uota apelor Dunării
Apele Dunării au cofaf tn zilele ăt

6 şl 7 Decembrie 1933 :

Lt CALM ATI

Baziaş ,  .  
Drencova • 
Orşova. ,  ,  
r.-Severin . 
cetatea , ,  
Calalat .  . 
Bechet ,  • 
Corabia . , 
T.-Mâgurele 
Zinmicea . . 
Giurgiu . .  
Olteniţa . . 
Călăraşi . . 
Cerna-Vodä . 
hârşoi a . . 
brăila . . 
Galaţi . .  . 
1 ulcea . ,  ,  
Ismail . . . 
Chilia-Nouä.

D-brie 7 D-brie

334
288'1 280
359 355
429 424
400 402
•J91 396
374 376
339 344
30» 3C6
3/2 370
368 368
366 363
312 332
346 344
372 -
333 331
320 318
2(7 2C4
198 197
112 tio
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