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l E D l C f l i  Ş l ADMINISTRAŢIA
-  PIAŢA UBERTAŢEI BRAŞOV. 

TELEFON 226
's Abonament anual 860 lei.

( Pentru atreinătate 800 lei
Anunţuri, reclame, după tarif.

Fondată la 1?>38 de George Bariţiu
Apare de frfei ori p© săptămână

Semănăturile ele toamnă s-au micşorat 
cu 227 mii de liectare.

Ca o măsură ele salvare guvernul modi
fică legea învăţământului agricol,..

JBine ai venit Majestate!
S In desele drumuri pe cari le-Ai făcut, în trecut
«'ca Moştenitor al Tronului iar azi ca Rege al tuturor 
:l:Româniîor, prin oraşul Braşov pentru a veni în mijlo
c u l  poporului Tău iubit şi pentru a cerceta regiunile 

şi vechile aşezăminte ale Ardealului, poposeşti mâne 
!' mai multe ceasuri în oraşul nostru cu tradiţii naţionale, 
nţ bisericeşti şi culturale atât de strălucite.
» j^ H o s e ş t i  în mijlocul nostru insolit de riul Iau, Ma- 
«i rele, Voevod Mihai, pentru a presida în romantica Po- 

iană la Braşovului concursurile de Sky-uri ale iubitei 
1 noastre armate şi tinerimi şcolare, încurajând prin pilda 

Ta viuă aceste întreceri sportive, deopotrivă folositoare 
sănătăţii trupeşti ca şi apărării gliei strămoşeşti.

\ii - T’e vei opri câteva clipă cu acest prilej şi în sala 
1»vechiului „Sfat“ al oraşului, pentru a lua în primire 

actul de împroprietărire a castelului de pe „Strajă , 
8Jj strajă de apărare în trecut' contra duşmanilor iar ca 
po mâne cuib de fericire şi înălţare a Familiei Domnitoare, 
iii pe care cetăţenii acestui oraş, fără deosebire de limbă,
1 i Ti-lfoferă din toată inima şi cu toată dragostea.
,0:  ̂ Poporul românesc din oraşul şi judeţul Braşov,
", pătruns din moşi-strămoşi de sentimente dinastice a- 
;oii dânc înrădăcinate, Te primeşte, Majestate şi pe Fiul 
f//< T ă u ’iubit, cu braţele deschise şi-Ti urează din tot su- 

fletul său :
Bine ai venit, Majestate, în mijlocul nostru!

i i i  U i
■tr-nailiiHire a uirtBini deli

de Ion V. T. S tăn escu .

P aris , 28 Ianuarie.
■ H

".Criza generală, care s ’a abă
tut cu brutalitate şi repeziciune 
şi care bântue toate ţările — a 
determinat nevoia discujiunilor.

Sub apăsarea evenimentelor, 
numeroase conferinţe interna
ţionale şi întruniri .sunt convo
cate periodic şi se succed cu 
mare punctualitate.

Pentru Statele Europei Cen
trale şi orientale — care sunt 
mai greu încercate, criza agrară 
şi problema grâului devine din 
ce în ce mai ameninţătoare şi 
reclamă deslegarea cea mai 
grabnică şi mai efectivă.

Interdependenţa economică 
mondială intervine deasemenea 
în desbateri şi indică noui o- 
rientaţiuni acestora. Ridicarea 
Europei răsăritene suferinde, 
tinzând să se constitue într’o 
eventuală uniune agricolă — cu 
scopul de a vinde în comun 
produsele ţărilor industriale, a 
deşteptat neliniştea şi oarecari 
dificultăţi de ordin politic.

i Astfel se întâmplă ca com
plexul economic să fie foarte

' adeseori dominat de către fac
il lorii politici şi ale căror influ- 
! enţe sunt de multe ori pe atât 
ji de profunde, pe cât sunt de
ii neaşteptate.

Iată cum, soartea celor două 
x Europe este astăzi intim legată; 

după cum observa aşa de bine 
d-i «Francis Delaisi1): crizei a- 
grare  din Europa cent a lă  şi

«I — 1-----t) Vezi lucrarea devenită clasică 
, L e s  deux E u rop es“, cu o .prefaţă de 
Dannie Heinem an, editura Payot, 

,i Paris.

orientală i-se datoreşte a c c e le 
rarea  crizei industriale a  Euro
p e i apusene  şi ne luarei de 
grabnice măsuri la vreme.

In ziua, în care ţările cu răs
pundere de soartea continentu
lui şi a păcii şi-au dat seama 
de cruda realitate, o nouă idee 
şi-a făcut aripi: uniunea eu ro 
peană.

N’a fost subiect mai discutat, 
mai viu şi acerb criticat, mai 
îmbrăţişat sau respins decât: fe
deralizarea Europei.

Statele-Unite ale Europei — 
visate acum vre-o patruzeci şi 
ceva de ani de Victor Hugo — 
apăreau ca fa ta  m organa la o- 
rizontul incertitudinei noastre 
continentale.

Pentru a regăsi debuşeele, 
pentru a rezista scufundării, Eu
ropa industrializată — avariată 
de concurenţa celorlalte noui 
lumi, în faţa supraproducţiunei 
de peste mări, —  tinde astăzi la 
o strânsă colaborare cu ţările da
nubiene şi agricole, la o orga
nizare comună a economiei lor, 
pe tema echilibrului între in
dustrie pe de o parte şi agri
cultură pe de altă parte, a în
tregului şi îmbătrânitului nostru 
continent.

Iată care este adevăratul scop 
ce se ascunde în dosul tuturor 
discuţiunilor, pretexte de reu
niuni, unde căutarea soluţiuni- 
lor, iese de multe ori din sfera 
mirajului, pentru a fi studiate în 
plină lumină contradictoriu, pe 
tărâmul realităţilor.^

Problemă bogată în conse
cinţe, care s’a prezentat în parte 
si Biroului Comisiunei agricole

a Conferinţei inter-parlamentare 
a comerţului — care s’a întrunit 
săptămâna trecută Ia Bruxelles.

In jurul preşedintelui J. Ma- 
enhaut, deputat s’au grupai: d-nii 
Louis Tardy, reprezentând Franţa; 
Mullie, senator (Belgia); con
tele de Lubienski. d na Wolska, 
deputată reprezentanţi ai Polo
niei; Mihai Şerban, senator, rec
torul Academiei agricole din 
Cluj (România); De Vuyst, se
cretar general.

Desbaterile au fost foarte ani
mate şi pline de interes.

In primul rând s’a examinat 
raportul d-lui Graftiau cu pri
vire la ancheta pentru stăvilirea 
exodului rural, document care 
de altfel a fost prezentat şi reu* 
niuoei Comisiunei agricole dela 
Praga.

D-na deputat Wolska a făcut 
o scurtă comunicare asupra ro
lului femeei în agricultură, pre
zentând şi următoarele conclu- 
ziuni adoptate de către Comi- 
siunea întrunită la Bruxelles în 
Septembrie 1930:

„Comisîunea agricolă a Con
ferinţei parlamentare internaţio
nale a comerţului, considerând 
însemnătatea deosebită ce o 
are femeea la ţară, din întreitul 
punct de vedere, al producţiunei 
agricole, al administrării gospo
dăriei şi a educaţiei copiilor ei;

Considerând că este indis
pensabil ca aceasta să poată 
să-şi îndeplinească misiunea ei 
în cele mai bune condiţiuni de 
remunerare, de confort şi de 
eficacitate, în sfârşit pentru ca 
ea să-şi găsească vremea, ră
gazul pentru creşterea şi forma
rea caracterului copiilor ei; (a- 
cest esiderat are pentru noi o 
mare însemnătate) însemnează că 
este de mare urgentă şi nece
sar ca parlamentele să încura
jeze aceasta cu toată vigoarea, 
luând măsuri folositoare peniru 
cea mai bună desăvârşire a 
ca se i  ei, în special:

a) a învăţământului menajer 
agricol;

b) a asociaţiunilor cari se în
deletnicesc direct de buna stare 
a femeei la ţară (asociaţiuni 
pentru îmbunătăţirea locuinţei, 
a higienei satelor, asociaţiuni 
de pedagogie familiară, cercuri 
de ferme, asociaţiuni pentru în
frumuseţarea vieţii satelor etc.);

c) imediata studiere şi cerce
tare în acest domeniu — fără de 
care cele mai bine intenţionate 
măsuri rămân condamnate să 
rămână în parte sterpe“.

D na Wolska a căutat să 
strângă informaţiuni şi cifre sta
tistice din diverse ţări asupra 
numărului femeilor cari lucrează 
la câmp sau la anexele agri- 
culturei. %

Ea şi-a manifestat dorinţa ca 
pe viitor parlamentele să gră
bească facerea statisticelor ofi
ciale şi ca acestea să fie uni
forme în toate Statele.

Statul deasemenea ar trebui 
să ia măsuri în materie de stan
dardizare a produselor agricole 
şi a comerţului produselor, re
zultate din munca femeilor.

Astfel, standardizarea produ
selor gospodăriei femeilor ar 
putea să contribuie, să deter
mine ca munca femeei în agri
cultură să devină mult mai pri
elnică.

Biroul comisiunei a cerut ca i 
interesantul raport înfăţişat de ’ 
d-na Wolska — care este o fe
ricită complectare a comunică- 
rei d lui Wuyst,— să fie publicat 
pentru a fi supus în desbaterile 
viitoarei adunărei dela Haga.

D-l Şerban , delegatul Româ
niei, a atras atenţiunea asupra 
pericolului, care ameninţă evo- 
luţiunea economică şi socială, 
din cauza suprapopulaţiei ru
rale — ca urmare a mecanizării 
agriculturei. Sărăcirea, care îi 
urmează, continuă să înrăută
ţească criza generală.

D-l de Vuyst s’a preocupat 
de nouile directive ce trebuie 
să se dea învăţământului agricol.

In fine, biroul a decis să fie 
înscrise la ordinea de zi a vii
toarei adunări generale a Con
ferinţei de Ia Haga următoarele:

1. O comunicare a d-lui se
nator Mullie asupra stadiului în 
care se află criza agricolă in
ternaţională.

2. Prezentarea de către d-na 
deputat Wolska, a raportului 
d-lui Vuyst, asupra rolului femei 
în agricultură, cu toate conclu* 
ziunile adoptate la reuniunea 
trecută din Bruxelles (1930), 
complectate prin concluziu nile 
d-nei Wolska.

3. Raportul documentat al d-lui 
profesor Şerban, care va fi pre
zentat adunării, asupra supra- 
populajiei agricole ca urmare a 
mecanizării agriculturei.

4. Schimburi de vederi asupra 
politicei de îngrăşăminte în ca
drul internaţional.

Intre acestea, preside ntul Ma* 
enhaut va prezenta o scurtă co
municare asupra situaţiei agri
cole internaţionale, pregălită cu 
concursul d-lor Tardy şi Poka 
Pivny, consilieri tehnici.

Astfel, după aceste lungi dis- 
cuţiuni, aşteptăm cu nerăbdare 
la Haga realizările practice şi 
definitive în vederea remedierii 
crizei.

In momentul în care scriem 
aceste rânduri, toate statele în
mulţesc strădaniile lor, apro- 
piindu-se pentru îmbunătăţirea 
unei siluaţiuni care a turburat 
lumea.

Şi aceasta, numai pe calea 
cooperaţiunei mutuale. Statele 
pot găsi astăzi soluţiunile, pot 
să-şi atingă scopul: prin împă
carea tuturor intereselor.

Trebuie astfel impusă pacea 
economică şi socială, prin co
laborarea din ce în ce mai 
strânsă, îndreptându-ne cu toţii 
poate încet, dar sigur, către o 
înţelegere econom ică a  tuturor 
popoarelor ş i ţărilor.

Interesul popoarelor şi echi 
librul economic mondial reclamă 
p acea , întotdeauna aceeaşi pace, 
care în fiecare seară, în toate 
ţările universului adoarme câm
piile.

Exemple dela alţii
Omenirea este într’o veşnică 

mişcare, înir’o eternă transfor
mare. Viaţa noastră şi cea uni
versală, din care facem parte, nu 
cunoaşte răgaz. Ce este azi, nu 
este mâine. Prezentul ca şi viitorul 
se înlănţueşte cu trecutul şi 
numai astfel poţi urma cu şansă 
de a înţelege legile vieţii, ay,ând 
veşnic în minte ce-a fost şt ce 
este.

Nu de. puţin folos ne este 
însă pe lângă cunoaşterea tre
cutului şi atenţia [,ce trebue să 
dăm zilnic la ce fac şi alte 
popoare şi cum trăesc ele. 
Multe exemple bune putem trage 
din viaţa altora, care ne pun la 
dispoziţie de-a gata evenimente 
experimentate de ei, ce conse
cinţe au avut, iar noi ţinând 
seamă de caraterul, gradul nos
tru de cultură şi pregătire, pu
tem trage pnvăjăminte folosi
toare.

Citind călătoria unui ziarist 
francez la Leningrad, impresiile 
ce-a avut el acolo, asupra luptei 
ce o duce bolşevismul rusesc 
contra religiei, m’a făcut sa 
gândesc asupra cauzelor care 
au adus această stare^ jfe  lu
cruri acolo şi ce învăţăminte 
putem trage pentru noi.

S’a observat că mai peste 
tot, unde ap avut loc revoluţii, 
prefaceri mari, religia a fost a- 
tacată, a fost considerată ca 
mult vinovată la mizeria ce a 
bântuit şi bântue popoarele.

Astfel, Turcia nouă a căutat a 
se desbăra cu totul de spiritul 
vechi religios, care cu drept

de general Al. C ornăţeanu.

cuvânt a ţinut în loc progresul 
mahomedanilor.

In Spania republicană de as
tăzi se observă aceeaşi,tendinţă 
de emancipare faţă de religie, 
pe care o învinueşte că a ţinut 
în lanţuri spiritul spaniol şi a 
împiedicat sborul liber şi înăl
ţător al inteligenţei naţionale 
spaniole spre progres.

La Rusia sovietică de azi miş
carea contra religiei este tot 
aşa de radicală ca şi în Turcia 
republicană a lui Kemal Paşa. 
A rămas proverbial ţăranul rus, 
care s^ închina şi ruga la Dum
nezeu să-i ajute la hoţiile şi o- 
morurile ce le plănuia. Un 
exemplu mai frapant nu se 
poate găsi, care să zugrăvească 
starea înapoiată a poporului 
rus.

In Leningrad, ca şi în mai 
toate oraşele mari ruseşti, se 
dărâmă azi bisericile sau se 
transformă în muzee sau şcoli. 
Marea Catedrală din Leningrad 
a Sf-tului Isac este transfor
mată în muzeu şi şcoală, unde 
se predă cursuri, mai ales de 
fizică şi chimie. Se înlocueşte 
astfel din cultura tineretului rus 
bigotismul religios cu principii 
ştiinţifice aplicate la viaţa reală 
şi folositoare ei.

S’a observat însă că toate 
revoluţiile mari cad în exces la 
început, dar încetul cu încetul 
se revine la o formă mai reală, 
sau potrivită cu sufletul ome
nesc, care nu poate în timpu
rile de azi ca şi în trecut, să 
trăiască fără o credinţă reli* 

1 gioasă, care să-i dea încrederea
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necesară în viată, în această 
viată unde nu tot ce ni se în
tâmplă se poate explica prin 
cunoştinţele ştiinţifice la care a 
ajuns omenirea în prezent.

Ziaristul francez, ce a vizitat 
Leningradul, spune că foarte rar 
se mai întâlnesc în vechea ca
pitală a ţarilor popii de altă 
dată. S ’a dus ce a fost, acum 
sunt în curs alte idei, alte doc
trine. Şi cu gândul la această 
Rusie, care a nimicit aristocra
ţia sa de altă dată, care dărâmă 
bisericile sau le face muzee şi 
şc o li; mă întreb: oare este un 
vinovat la toate acestea ? De
sigur că da.

Nobleţea rusă nu şi-a cunos
cut datoria, a trăit de pe spi
narea mulţimii, lăsată în neagră 
sărăcie şi în întunerecul igno
ranţei. Aristocraţia rusă culege 
ce a semănat, fiind conruptă şi 
incultă, a trăit în dâstrămare şi 
în risipă, pe spinarea poporului, 
ţinut în mizerie. La un moment 
dat însă poporul rus s ’a .'răz
bunat măturând din întreaga 
ţară nobilimea ce nu a ştiut să 
fie la înălţimea ei.

Tot asemenea şi cu religia.
Popii şi toate feţele biseri

ceşti din Rusia ţaristă nu s’au 
ţinut la curent cu mersul vremii, 
cu progresul omenirii.

S ’a speculat spiritul religios 
pentru profitul clasei dominante 
şi a clerului, nu pentru a mo
raliza şi înălţa poporul.

Aşa a fost şi la turci şi la 
toate popoarele din toate tim
purile, unde conducătorii, cei 
chemaţi să guverneze şi să că
lăuzească pe căi bune massele 
poporului, prin viciile şi inca
pacitatea lor de a guverna, au 
conrupt şi stricat totul şi au pro
vocat reacţiuni puternice.

Iată dar o şcoală reală şi la 
îndemâna tuturor celor ce caută 
exemple de avut în vedere pen
tru a se evita greşeli făcute de 
alte popoare.

Noi avem sigur nevoie de o 
purificare, o selecţionare cât se 
poate de severă, o îndrumare 
bună pe căi solide şi de reali
zări sigure şi folositoare.

Toţi simţim nevoia unei ame
liorări, unei vieţi mai bune, unei 
transformări ţinând seamă de 
greutăţile şi nevoile vremii de 
azi, dar îndreptarea întârzie de 
a veni, deşi avem atâtea exem
ple la unii din vecinii noştri la 
ce duce nepăsarea de binele 
obştesc.

Din armonia intereselor tutu
ror claselor sociale şi din ar
monia intereselor economice 
internaţionale, — se poate ob
ţine îndreptarea sigură internă 
şi externă pentru toate statele.

D-l Dumesnil, ministrul avia
ţiei franceze, la banchetul ce i 
s’a dat de împlinirea a 25 de 
ani de viaţă politică, între multe 
altele a preconizat că atât cât 
durează criza, trebue ca toţi, ca 
pe o navă în prada tempestei, 
să ne strângem in jurul pilo
tului, dar să nu împiedicăm miş
cările sale.

Să nu uităm pe marele bărbat 
dsta te francez Georges Clemen* 
ceau când a luat frânele guver
nului francez în perioada cea 
mai crrtică a războiului mon
dial; linia sa de conduită a fost: 
fac război şi nimic decât război, 
orice altă consideraţie şi pre
ocupare în afară de război şi 
reuşita lui a fost îndepărtată. 
Numai astfel s’a câştigat victo
ria, numai astfel Franţa şi a- 
Raţii săi au putut învinge.

Acum se duce un război şi 
mai greu, readucerea omenirii 
pe căile pacifice ale vieţii, în
lesnind traiul omenesc al tutu
ror popoarelor. Pentru noi dru
mul ne este trasat. Energia ce-am 
pus-o în a câştiga războiul, să 
o  punem şi în a câştiga pacea. 
Pentru această însă se cere, ca 
şi în războiu concursul absolut 
d ez in teresa t pentru binele ob 
ş t e s c  a l tuturor fiilor ţârii. Toţi 
pentru unul ş i  unul pentru toţi.

Numai astfel vom putea reuşi. 
Ori cu cine vorbeşti de^greută-

ţile de azi, îţi răspunde: ţara 
noastră este bogată, dar bogă
ţiile sale nu le-am pus încă în 
valoare pentru binele obştesc.

Ar trebui să luăm expemplu 
de ce-au făcut Francezii în 1926, 
când găsindu-se la pragul pră- 
pastiei economice,s’aurecules, au 
format un minister de concen
trare naţională cu foşti prim- 
miniştrii, având ca şef pe ma
rele Poincaré şi Franţa prin 
concursul tuturor a fost salvată.

Unirea tuturor partidelor în 
Englitera pentru a salva cursul 
lirei, nu este pentru noi un 
exemplu demn de imitat?

Oare noi nu putem realiza 
aşa ceva ? Eu cred că da; tim
purile de azi o cer şi omul nu 
poate lupta contra vremurilor,

! ci trebue să se supună lor.

Şi astfel exemplele dela alţii 
şi chiar şi cele bune dela noi 
ne sunt de mare folos în în
dreptarea vremurilor grele prin 
care trecem azi.

P en sionarii se  a d r e 
s e a z ă  ju stiţiei. Din Bucu
reşti se enunţă o l pensionarii 
exasperaţi de atitudinea guver
nului, eare nu vrea să revină a- 
supra măsuri, prin oare se re* 
due pensiile într-o proporţie in
suportabilă, se adresează zllnio 
Justiţiei cerând anularea jurna
lului consiliului de miniştri ca 
fiind ilegal. Iatr o singură z’, lui, 
s-au introdus Ia Curtea de Apel 
din Bucureşti la Instasta de Con- 
teneio* administrativ 600 de ac- 
ţiunl. Zilnic se introdus astfel 
de acţ uni.

ÍCORESPONDEm OII GIOJ

Cârdăşia: Bornem isa, K ertész, 
Candrea et B arta , 

la conducerea primăriei Claj.
In anul 1950, când Partidul 

naţional ţărănist, a încheiat un 
p«ct ou partidele serioase de 
aei, în vederea alegerilor co 
munale, liberalii, averescanii şt 
ei'zlştil din Ioc, s-au refugiat 
sub o nouă firmă, adecă cei 
alungaţi şi huiduiţi de popor 
s-au ascuns sub perdeaua aşa 
zisului „bloc rom ânesc*.

In această calitate, aşa zişi 
repreztntanţi ai românismului In
tegral, au operat in alegerile 
sislem 1926 şi 1927! Lupta lor 
a fost atât de gălăgioasă, de 
au airas atenţia unor fruntaşi, 
cari până atunci n au flcut po
litică, Aceştia văzând o acţiune 
Intitulată .românească*, au pri
mit patronajul acestei mişcări.

Lucrurile au mers bine. La 
alegeri au reuşit să obţină zece 
locuri tn consiliul oraşului. In1 
traţi Ia consiliu reprezentanţii 
Inimosului „bice românesc* au 
aleeat conducerea primăriei de 
atunci că nu ţine cont de inte
resele româneşti eta. Aproape 
ia fiecare şedinţă a consiliului 
comunal se făcea scandal pe 
chestia naţională.

După căderea guvernului na
ţional ţărănist, consiliul oraşului 
Cluj a fost disolvat şi in locul 
lui a-a numit o comisie interi
mară în care eu fntret şl mem
brii blocului rom ânesc: Cen- 
drea et Bornenalsz». De astă-

dată s-au Învoit Insă a l colabo
reze şi cu jidanul Kertesz şi 
ungurul Barta 1 De ce, înainte 
ungurii si jidanii erau trădători 
pentru Bornemisza et Candrea, 
far acum acel adversari eon- 
lusreazl şi se inteleg de mi
nune Împreună ? Ba încă ceva 
mai mult interesele jidanilor şt 
ale ungurilor sunt mai bine a- 
părate de actuala conducere a 
Clujului. Primul aet făcut de ac
tuala comisie interimară a Clu
jului, a fost aeela că a  co n ce
diat pentru econom ii bugetare 
pe 29 funcţionari, dlntfB Caii 26 
Români! în zilele trecute s a fi
nul o Holteie pentru concesio
narea efişajului. La această li- 
cltajle a fost adjudecată oferta 
românilor „verzi“ Beiksvlas si 
Matrey, Iacă deci cum sunt apă
rate interesele românismului de 
cătră falşii reprezentanţi ai aşa 
zisului „bloa*.

Nu ştim dacă profesorii Cătu- 
neauu şl Oh, Sioo patroni ai fos
tului bloe se solidarizează su ac
tele săvârşite la primărie de cltră 
Candrea şi Bornemisa in cali
tate de reprezentanţi ai blocu
lui românesc, în tovărăşia d-lor 
Kertesz et Barta. E un lucru pe 
eare ar fi bloe să 1 cunoască 
opinia publică cluj ană, sere n-a 
fost consultată absolut de loc, 
în ceeaee priveşte numirea ac
tualilor conducători ai oraşului 
nostru.

Bancheri streini fug din România, văzând câ ofi
cialitatea noastrâ încurajează campaniile de 

presă duse contra capitalului strein.
„Gazeta Transilvaniei* s-a o- 

cupei de oempanta dusă contra 
uzintlor electrice, de cătră unele 
ziare din IBucareştf. Pentru ca 
opinia publică, in coniul căreia 
se duce aaeaată campanie, să 
fie complect lămurită, vin cu 
noi date, cari arată ciar, «ă se 
mult rău las ţârii noastre ace
ste campanii duse contra capi
talului străin.

Crupul belgian a investit sute 
de milioane in Instalaţiile dela 
Cluj şi Sorecani şi cu toate 
acestea este atacat fără de nici 
o considerare. Dar toate aceste 
atacuri îşi au dedesupturile ior 
cari Încetul cu Inaetul încep 
aă-şi scoată coijll. Anume Va
ier Pcp cere conduce toată ac
ţiunea caută şi el ceva, apoi 
Bornemisza şi advocatul ffiră 
clientelă, pe al cărui .nume nu 
ne murdărim să-l mai amintim, 
caută şl ei un ceva. D aci nu 
portofolii ministeriale barem câte 
un mandat de reprezentant al 
cetăţenilor In consiliul de di
recţie al uzinelor electrice, în 
locul celor aleşi conform legii 
de comercializare.

Toată campania ce  se duoe 
contra uzinelor electrice, nu va 
avea nici un efect, deoarece

concesionarea s-a făcut pe bază
« -j i C’J e®e *a carc 8 aderai 

şi d-l advocat eare azi e contra 
comercializării.

^ ar ce 88 fad» „interesul 
poarta fesul" l

Acţiunea dusă contra uzinelor 
din Cluj, fice  mult rău tării 
noastre, Căci după cum suni 
informat, capitaliştii amerioanl, 
cari eu voit să învesteasaă bani 
grei în uzinele electrice d n Bu
cureşti, vizând campania de I 
presă, dusă contra uzinelor eîeo- j 
iriee din Cluj şi ’n special con
tra Belgienilor, au renunţat de 
a şi plasa capltaiui In ţara noa
stră fiind suspectă chestiunea 
principală: încrederea!

Deci iată ce fac ţării noastre 
visătorii de posturi înalte. Dar 
mal mult rău ne lac acele per
soane cari ocupă demnităţi Înalte 
şl încurajează aceste aejluni a- 
nsrhlce.

Deocamdată atât.
Grigore C. Ganza,

Cântăm depozitar harnic
pentru desfacerea 

borvizulul escelent Clotild. In- 
formaţiuni: Dt. Ziske nvooat 
Braşov. 64 1— 1

Din Buzăul ardelean
Lipitorii satelor la lucru

Se ştie că ţăranii noştri din 
Buzae au ajuns înainte de răz 
bolu der mai su seamă după 
războiu să şi cumpere din fos
tele moşii grofeşti parcele de 
păduri, din sare se aprovizionau 
cu lemne de foc, dfn cari, tu 
lipsă de alte venite, tşl câştigau 
pâinea de toate zilele.

Până la venirea actualului gu
vern dreptul de-a putea tăia 
lemne dfn proprietatea lor se 
objtnea prlntr’o simplă rugare 
timbrată înaintată ocolului silvic 
din Intorsura Buzăului.

Sub actualul regim, Introdu- 
eăndu-se taxe Însemnate pentru 
dreptul de-a iăla precum şl a- 
probarea ministerului de-a pu
tea tăia lemne, Buzlenii s’au 
hotărât să laainteze guvernulu' 
un memoriu ea să se scadă 
taxele exorbitante fixate şt să 
reducă formalităţile multiple.

Acum aflăm e l  in timpul pre 
gStirit şi semaării acestui me
moriu Buzăenli s’au trezit acum 
vreo 3 săptămâni în mijlocul 
ior ou un domn Grlgorescu, ios< 
ofiţer (N o fi cumva hlmosu> 
d-n cu brevetele cârciumarllor? 
Nota Red.) însoţit de ua dom 
advooet(?) care le a promis ci 
In câteva zile le vor scoet* 
drepturile de sub regimul oao 
fulul silvia scăpându i de lax- 
şt alte formal!ti|l.

Bieţii oameaf, creduli din fire

-  Ferdela de cuc,,
em că ar ii neoesar ca .i 

colul silvic, oare trebuie J '_____ii-iii _1 8® I

LJn
nâ

cunoştinţă de cele «e ţe"1 r  
tâmplă, să intervină şi „g J. iu_ 
i ească pe oameni.

In lot cazul noi 8!ăluim,un 
Duzlea! să nu se lase z$pdUI 
c l  sa înainteze de urgenţi Te
rn jrlul lor guvernului. ov

• trn
din Intorsura BuiS,^,
I comunică c», i0 ' f

Toi
se mai «cen 1

primăriei pin sechestru
°eplaiorl
ruz,

preotului

vremi de grea crlz», deiedJ n«
Pe i i

a
iri

vutul oamenilor pentru 
ferdelei anuale de cucurT/Sj 
care I datorează preotului’ Ji„ 
ani de ziie.

Credem oă prin pro 
acesta In zilele critice prin 
trecem, nu se aduce nl ai V ” 
serviciu nici preot ilui  ̂ „1 
diseriset, mal cu seamă « j l i  
se ştie câ parohia din Intorsati 
duzăului este una dla cele ui |
bune, in care venitele preoldfL 

i<o slujbele b lserlJP  
sunt dí alul de bănoase. ^
numai dii

Cunoaştem prea bine sta» 
ntr’adev&r precară în ear?itjn 

găseşte m ajoritatea  preoţi“  
oştrl diu uauza uf urilor t H0 

laole pe mai multe luni de
ca şi din cauza reducerii veti

Pi»
>0

telor. .Io cazuri de aceste, 'p#5; 
ca preotul s i  poală ir|Q̂ru ca preotul a i poată 

suot datori parohlenli să-şi ijS 
deplineosc* obligaţiunile cos

au dat orezământ spuselor eml { ,fd0,dle to, j  de preotul ,or 
sărilor şl au semnat cu sutele | ,nUein chldr ca , aulorltll|1(La 
un „memoriu* obMgăndu-se să ,08ai d s i  exercite in astfel dli
plătească câte 200 iei de om 
„binefăcătorilor* dacă le vor 
scoate drepturile.

D aci oele de mal sus sunt a- 
devirate, rău eu fâeut fraţii din 
Buzae c i  eu renunţat la trimi 
terea memoriului ior guvernului 
dându se pe mâaa uaor oameni 
de afaceri. Io acelaş timp ere

cazuri ourecari presiuni a supn 
celor renlienţl. '

In cazul mai sui amintit cre>< 
dem însă că se foloseşte ui>< 
procedeu greşit, nare m  e cos- 
pitibli nici cu precept ele dsS' 
blândeţe ale Bisericel rmsttt. 1

Acţiunea P N.-JM
ss

0 mare întrunire a P. N.-Ţ.
Munţii Apuseniiin

ic
In ziua de 31 Ianuarie a avut 

loc ia Câmpeni o mare mani- 
fasiaţlune naţională a de
legaţilor P. N.Ţ. din plasa 
Câmpeni şl Valea Arie şuiul, 
întruniţi fa număr de mai multe 
sute fn congres pentru reorgi- 
nizarea P. N Ţ. din Munţii A- 
pustn, sub presidlul fruntaşului 
nostru Ioan Orlea. DjpA cu
vântările rostite de d nil I. Orlea, 
dr. i. N. Palade şi alţii s’a pro
cedat la alegerea noulil co 
mitet. Au fost aleşi eu uaanl- 
mltate: preşedinte d-l dr. I. N. 
P alade, vice-preşedtoţi preoţ 1 
Dumitru Dragomir (C orttje) şt 
Gtfgore Nleola (Vidre), secre
tai: toslf Crişan, casier C. Manea 
şi 60 membrii in comitet.

Terminându-se ectui alegerii 
s’a dat cetire următoarei mo 
tlnnl, oare a fost votată cu mare 
insutleţire:

„Moţii de pe văile Arleşulu! 
intrunlţt in cadrele organizaţiei 
partidului naţional ţărănesc din 
plasa Câmpeni prin delegaţi 
din fie-care comună, în ziua de 
30 Ianuarie 1932, la Câmpeni:

„Aduc omagii la picioa
rele Tronului şi îndrăsnesc 
să amintească Maiestăţii 
Sale Regelui Carol al Il-lea 
(Suveranul este viu ovaţio
nat) cuvintele regale rostite 
de gloriosul Său Părinte, 
la Câmpeni, cu prilejul co
memorării alor 100 de ani 
dela naşterea lui Avram 
Iancu: „Nu voi lăsa să  
piară Mofii şi dreptatea loru 
şi au credinţa, că regala

promisiune va fi îndepliniţi" 
de urmaşul Marelui Regê j 
Ferdinaad; ”

mIşi exprimă credinţa lor 
strămutată în p artd u l naitonim 
ţărănesc;  it

„Constată, că mizeria c e a * !  
cumplită domneşte în cuprin»1 
Ţării M oţilor ; I

.înşelaţi în speranţele lor 
îndreaptă privirile şi nădejdea 
de mai bine în spre d-l M lI 
Mania, în care văd p e  executdb 
rut testamentulu> lui Avran lanflţ 
sintetizat în cuvintele : Jericit*| 
naţiun i ‘ ;  u

,Cer revenirea d Iul Iullu M 
In fruntea pariiduiuf şl diabet, 
că simt hotărâţi sl-1 urtierir 
până la sfârşit, in lupta p2at,1z 
răsturnarea actualului g*7e? 
nefast, oare duce Ţara ta Pf6h 
paatle, şi pentru întronarea ‘;r 
Ţară a unui regim de sin««11 
democraţia şl de dreptate wf 
«laiă ;

„Sunt convin;', că d l 1J € 
Manlu, îndată ce va lua 1(n 
mână frânele guvernului, va fi5i
să sune seasul dreptăţii
pentru mult inaercatul dar 
indreptăţitul popor din P  j 
Moţilor*,

Din adunare s’au trimis 
grame omagiale d-lor fi1.* 
Mintu şi dr. Al. Valda-Voe»oJ:

Pe ziua de 8 Februar  ̂
orele 11 a. m. este conţ- 
cat în sala restaurant^ • 
„Central“ din Arad c011! 
gresal P. N.-Ţ. din oraŞ11, 
şi judeţul Arad.



j Uniune» (osiilor Voluntari Ro* 
•nâni. Despărţământul Judeţean 

Ij,. __________ Braşov.___________

ii Convocare

S m , 11 1932

i Domnii membrii ai organiza 
iunilor locale ale U F. V. R- 
le pe teritoriul judeţului Braşov, 

n uni invitaţi a lua parte la a* 
p|tlunarea generală ordinară a 
despărţământului JudeţeanBra 
bv, — care va avea loc în 
trasov în zlna de DomlntCă 14 
ebraarie 1932 ora io e. m . în 

i\ pla Sfatului Orăşenesc d n Pia 
-eu Libertăţii, cu următoarea o r  
dî|Ine de zi l
e i 1. Raportul secretarului. 2. Ra» 
plprtul Casierului. 3 Descărca*
, ;a vechiului comitet. 4 Alege 

•a_ noului comitet. 5. Comuni 
iri şl eventuale propuneri*. Co* 

i^ ltetull 1—3

iD IO L E U l
l8ll|
mi s a  e f t in i t  l a  f i r m a

'ELLMAKN & WOCET
aq Târffol Grânlal 8 Braşov 
linoleum pentru acoperitul 
ijiei camere In mărime de:
l'iî

<3 m. Stragula Lei 1260'—
<3 m. Inprimat „ 1800'—
<3 m. Brun „ 1860 —
(3 m. Inlaid „ 2760’—

8J» Preş de Linoleum
jiî-at: 67—90—100—110 cm.

I teu preţuri foarte  reduse.

 ̂ C o v o r  de Linoleum
s,iX 2 m. Stragula Lei 990'— 
“K 2  m. Imprimat „ 1220'—

osturi de Lmoieum efttne
Ai» 1—3 |

Viori naturale raft!
1« pivnifil«

„ B  A  C  H  U  S 11
S t p .  l M g . 4  ■ « .  14

dela Lai 12-18
Li 10 litri preţ redus 

Ţuică naturală de prune Lei 28
R A C H I U

le fii Lei 28  
OŢET de «in Lei IO.

Apfi m inerala Lei 6 
Poftiţi s ă  vă convingeţi, 

N leolae BArfesi«#

a m ili
— specialist — 

R A Z E  X
(R O N T G E N )

D iaterm ie, U ltra -V iolete , Cu> 
re n ii e le c t r ic i .

B an ca  M arm oroseh-BIank 
C o n s u lt  3 —6  

Vinerea şi dela 12—1

Cunoscătorii preferă numai 
vmuriie de la

„9EALU ZORILOR“
(Calea Victoriei (Fântânii) Ba. 15 

B R A Ş O V
fiind naturale, bune ş ; alese

Bodega „DSĂLU ZORILOR“
oferă gustări, pateuri şl mâncări 

zilnic proaspete.
Notaţi-î bine adresa.

Oălătane In grup la Budapesta
cu plăţi în rate

Infomaţiuni şi anunţări:
Biroul do jo ia j „Europa“  din Braşof, Botei , ,Coroana“ 
C o o p e ra te  micilor comersânţi din Ardeal, Braşov. 
„Mediator“ Târgul Săcuesc şl Sft, Gheorghe.
Călătoria se va organiza din prilejul Târgalui de Mostre 

din Mai din Budapesta.
Costul călătoriei se va plăti în rate până în luna Mai.
Pentru răspuns Ia întrebările din provincie rugăm să se 

alăture timbrele poştale necesare.

Tumwiaft_______

0 EST1 S 5 . 0 .
Şirul Inului No. 26

Cea mai favorabilă sursă de aprovizio*
nare în a

Stofe Furnituri Mătăsuri
Cupoane cu re* 

d u cere de
2 0 — 50o/o

S to fe  începând  
cu praful de 

Lei 90 per metru.

Depozitul fa b rice ! I 
„S E T A “

Preţuri originale de fabrică.

.jLCTIV
Banca Populară „Săceleana“

Bilanţul în cheiat la  31 D ecem brie  1931 PASIV
>sa n u m e ra r ......................
rumuturi date Ja locuitori 
ţicipajiunea noastră la Banca
centrală cooperativă..................

|l||>ozitul nostru la Banca ' Ceii- 
ală coop., Bucureşti . . . .  
•ozitul nostru la Banca 1AI- 

nitâma“, B r a ş o v ...............................
W > H e......................... « . . . ..................

u lier..............................
ete de economie . . . .

.Ie ru l de Jesătorie.................
ito ri..........................
dori casete de economie . .

mii Pozi(ii tranzitorii a d in e :
ânzi anticipate la efecte de 

'M ia ta .....................
# â n z i datorate ."
/a/rw / • • . .

jg E R D E R E

L. 50.762"—
3.397.941’—

40.000'—

L. 131,166 — 

» 134,106"—

L. 20,794"— 
7t 4 350"—

265.272’—
16.000"—
20.400’—
13.167"—
79"852"—

25.144’—

10.512*—
57.547"—

Capital social v ă rsa t......................
Depuneri spre fructificare . . .
Efecte de piaţă B. C. C .................
Fond general de rezervă . . . .  

» cultural şi opere sociale . .
» pentru l o c a l ..........................

crean}e dubioase . .
p en siu n i......................
amortizarea imobilului 

n mobilierului 
dobânzi datorate . .

Pozifii tranzitorii p a s io e :
Dobânzi re p o rta te ......................
Impozit m obiliar...........................

Beneficiu n e t ..........................

109.519’— 
8.226"— 

26.093 — 
46.310"— 

6.412"— 
1.600"— 
2.040"— 

28.773"—

1.105.905"
2.131.579’-

290.000"-

228.973’-

50.517’-
8.540’-

160.083’-

L. 3.976.597’— I L. 3.976.597"-

[ inii*Veli S e r a l e .............................
silii.11 1 ............................................

Jueh de control la Uniunea
f  „rdealul“, C l u j ..........................
,9P(.z>te c o m e rc ia le .................
1?u ; d iv e r s e ...............................

ijinzi la Efecte de plată . . .
; nzi la depuneri, plătite . .
; » „ capitalizate .

» Fondul gen. de rezervă
Iulll * » cultural şi o-

Contul de P ro fit şi P ierd ere  la  31 D ecem brie 1931 

L.

P R O FIT

18.8a2’- 
131.323"

23.201"—
96.350’—

6.195 — 
27.456"— 

1.216"— 
29.776"-

150.125"—

Dobânzi şi alte venituri L. 512.324’—

i I»-e so c ia le .................
. [uf11] j a Fondul pentru local . 
jl jlazi *a Fondul pentru Creanfe

. 1 0 8 S 6 ......................
L (1izi la Fondul pentru pensiuni 

izare imobil (10 j/o)
(«Ir . .mobi»er («/,) 
ijlffi Pierdere, Beneficiu net

e»<»y

L. 7.836"—

609’—
1.933"—

1 . '

3.430"—
474"— 14.282’—

1.600.— 
2.040 — 

160.083’—
L. 512.324’— L. 512.324’—

A apărut: „ S K I U L -
[de d r. Gh. B a lcă ş ,

membru T. C. R. şl CMpttan 
C. F. Nlssolesau dela O, N E. F,

Cuprinde : [Indicarea mljIoa
nelor necesare exercitării acea* 
tul sport oa: Technloa tuturor 
mişcărilor, modul lor de îatre- 
bulnţare precum şi alegerea 
materialului, îmbrăcăminte. în« 
călţămlnte etc.

Această lucrare pune la dls« 
poziţia celor ce nu pot urma 
un curs specifd, elementele ne* 
cesare practicării Iul corecte.

Un exemplar de 56 pagini pe 
hârtie velină, cu figuri explica« 
U*e, Lei 40.

De vânzare ia toate librăriile 
din Braşov, Predeal şl Sinaia.

CORPUL V ARMATA.

No. 9848 3/II 1932.

PiM ieaţlsii
Se aduce la ounoştlnţa celor 

Interesaţi că io ziua de 15 Fe* 
bruarle 1932 ora 11 dimineaţa, 
se va ţine ia localul Corpului 
V Armată Braşov, Calea Vie- 
toziei No. 49, o a doua licitaţie 
publică pentru arendarea pe 
exerciţiul 1932 a terenurilor 
proprietatea Statului din Cjrnu* 
nele Colaliaa şl Hăghic Judeţul 
Trei Scaune şl comunele Râş* 
nov şi Braşov judeţul Braşov, 
pentru păşune, fâneaţl sap cui« 
tură.

Preţul dela care v’a începe 
u clu-ţta este prevăzut în caetul 
de sarcini existent la Caman« 
dementul Corpului V Armată.

Ltoltaffa ae v'a ţine conf, cu 
ert. 88 -110  Inclusiv din legea 
Complabllităfel publice, Regn. 
le meniul O. C. L. şi normele 
generde de licitaţie publicate 

®** No. 127 din 4 Iulie 
1931, precum şl în coaf. cu 
prescripliuntie Regulamentului 
Conalrucţil ş! Domenii Militare.

Toate persoanele cari vor lua 
parte la licitaţie vor depune pe 
lângă ofertă şf o garanţie de 
5%  din valoarea arenzel oferite. 
Ier oferta se va face numai in 
conformitate cu caetul de sar« 
einl care se poate vedea In 
fie-«are zi de lucru dela ora 8 
până la ora 13.

Şeful Serv. Constr, 
şi Domenii Militare.

Colonel, V. BnsSB-
68 1 - 1

J O m u l ţ i m e  mare
de case, vile, g ădini, parcele 
de constru t precum şi de toate 
celelalte imobile de tot felul se 
găseşte cu preţuri avantajoase 
şi cu înlesniri de plată la Bi
roul de nvjlocire din Braşov.

V- W Dfesssandt & Co.
Str. Regele Carol 52 ţfosiă Porţii No. 60>
66 1 — (j

Repede şi favorabil
puteţi reeiiza vânzări şi cum« 
cărări de case, vile, grădini par* 
cele de construit precum şi toate 

j celelalte imobile de tot felul ia 
i Biroul de m jiocire din Braşov.

V. W. Dressnandt & Co.
Str. Regele Carol 52 (fostă Porjii No. 601
67 1—0

Satulung, 31 Decembrie 1931.liafl -onsiliul de administraţie :
HjV°Dr. V ictor lin ca  Casier-secretar: Gh. Şeitan .
lt# h .  Medianu, ’ Gh^^Medianu^ ^  T 8 ra 9 jgro*r ţe p je şe d in te ; I. I. A ldea, I. C linciu, preot V. Marin,
, 0ll u n " Medianu, N. Pană, I. I. Peteu, Gh. R oşcu leţ, I. R usu-Tibream i.

raŞii: Cenzori: L Bu cu renciu , Dr. Gh. D ragoş prot, Preot P . Leucă.

Veniţi cu  toţii la  A dunarea gen erală  din 31 Ianuarie a. c . I

Fabrica de mobile
Joh. Hubbes & fii,

inginer diplomat 
Strada Lungă Nr. 151 

vfnde întregul său deposil 
la dispoziţie de mobile 
precum şi depozitul său 
eflălor în hala de mărfuri 
a Societăţii Industriaşilor 
din strada Porţii Hr 55
contra i:be!elor de d«pu. 
neri dela toate băncile în 
51 funcţiune. 2 —2
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M i  l i s t i  Salo U dì M I I
Mâne, Duminecă, 7 Februarie.

O ara 9,15- Primirea (neoficială) la care va lua parte Primarul 
Prefectul, Comandantul Corpului V. Armată şi 3 membrii ai C o
mitetului Organizator.

M. S . R egele se urcă în automobilul Cheuille — urmat de 
vehicule fără convoi de juni şi merge spre Poiana Braşovului. 
Manifestaţie pe tot parcursul fără a-se oferi buchete, sau a se 
opri convoiul.

Ţinuta ofiţerilor: de campanie.
O ara 10.50. Asistă la sărituri trambulină organizate de fe

deraţia de Ski. A
O ara 13. Dejun sportiv oferit de Municipiul Braşov in Po

iană la Restaurantul „Turcu“. — Ţinută sportivă. Aci M. S . Regele 
asistă la întoarcerea patrulelor militare concurente la „Cupa 
Municipiului“.

Comunicarea rezultatelor „Cupei Şcoalelor“ şi a concur
sului de fond la Copii, care se va executa; înainte de dejun.

O ara 14,30. Asistă la concurs de Slalom organizat de Fe
deraţia de Ski şi Corpul Vânătorilor de Munte.

O ara 19—19,30. Şedinţa fe s t iv ă  în sala „Sfatului“, pentru 
prezentarea actului de împroprietărire M. S. Regelui C arol 11. 
şi d-lor ofiţeri decoraţi cu ordinul „Mihai Viteazul“.

Ţinuta ca la dineul de la 20,30.
O ara 20. împărţirea premiilor federaţiei Ski şi patrulelor 

militare la „Cercul Militar“.
O ara  20,30. Dineu dat de Municipiul Braşov la „Cercul» 

Militar“. „
Ţinută frac, mănuşi şi cravată albă, decoraţii fara cordon 

iar pentru d-nii ofiţeri ţinută de seara cu trefle, centura albastra 
cu decoraţii.

Se aduce la cunoştinţa generală că Duminecă în 7 Februa
rie a. c., începând dela orele 8 a. m., până la ora 11 a. m., cir
culaţia vehiculelor este complect interzisă începând din Piaţa Uni- 
rei (Prundului) prin Str. Căpitanului, Str  ̂ Junilor, Podul Creţului, 
restaurantul Regele Solomon, Poiană până la restaurantul „Turcu . 
Dela orele 11 a. m., până la ora 15 d. a., circulaţia e liberă.

Deasemenea se interzice trecerea vehiculelor pe acest tra
seu la reîntoarcerea cortegiului Regal la orele 15.

Blsfru.feihnlclen*.subsecretarul 
de «tet I. Buzdugan.

O parte mere a şedîn,el e
fost ccupetă cu chestia ieftinirii 
zoharului- A fest un bun pri
lej pentru parlamentarii P. N. ţ. 
d nit Mirto şt Răducanu, de-a 
arăta întreii sările eetualulul gu
vern pentru soluţionarea acestei 
probleme şi pentru a respinge 
unele atacuri «duse guvernării 
neţloneHSrănlste pe tema ief
tinirea ze hăţului.

D-I D. R. loanitescu e «*«■ 
pelat pe ministrul comunicaţiilor 
asupra motivelor, cari au provo 
cat întârzierea elaborării statu
tului personalului Regiilor auto* 
nome C. F. R. şt P. T.

S’a continuat apoi discuţie 
legii drumurilor.

In şedinţa de Joi d-l R *«u# 
ce nu a semnalat ministrului de 
finanţe că legea patentei fixe 
nu este aplicabilă.

S’a votat apoi proiectul legei 
chiriilor. Atât raportorul eâl şi 
ministrul eu declarat ou acest 
prilej că problema chiriilor h  
complexul ei va fi rezo'vata 
printr’o altă lege mal amplă in 
cere se va ţine cont de uneie 
modificări propuse şi care va 
fi prezentată în curând parla
mentului.

In şedinţa de azi, vineri» e 
Camerei —  spre variaţie — 
dep. Trfu a cetit o interpelare*
disertaţie asupra suspendării 
buletinului auto-judeo-masonic 
şi asupra organizaţiilor franc
masonice.

Un apel.
Primăria Municipiului Braşov adresează locuitorilor Municipiului Braşov 

următorul apel : .
In dimineaţa zilei de 7 Februarie a. c. (Dumineca), Majes- 

tatea Sa Regele Carol al Il-lea, însoţit de Măria Sa Marele Voe- 
vod Mihai, soseşte în oraşul nostru cu ocazia concursului Naţio
nal de schiuri în Poiana Braşovului.

Apelăm la toţi cetăţenii Braşovului, fără deosebire de na
ţionalitate, a-şi arăta dragostea lor faţă de tron, întâmpinându-L 
în trecerea Sa spre Poiană şi manifestându-şi simpatia prin ar
borarea drapelului naţional şi pavoazarea caselor cu scoarţe
şi covoare.

Majesiatea Sa parcurge următorul itinerariu: Gara, Stra da 
Iuliu Meniu, Calea Victoriei, Str. Regele Carol, Piaţa Libertăţii, 
Str. Gh. Bariţiu, Str. Prundului, Piaţa Unirii, Str. Căpitanului, Pe 
Tocile.

[e »  n e n e  io G eall
Bucureşti, 3 Ft br. 1931.

Duţă o v&senfi de 6 sepii 
rèni, recentă cere prin lungi* 
rea  ei e tăcut mei mult Im* 
preeie unei prerogiri deghizate, 
Deirereie şt eu reluat cu Şncc* 
putui tăpfiirânei ectlvit'etes. Se 
tfuue că guvernul ar eveageta 
»studiate* vreo 40 proiecte de 
legi, pe etri le ve supine de
liberării Curerete» fâtfc lesîâr- 
litui eesinnei.

Şedinţele de până acuma de* 
iotă o n ei mere activ'trie par 
em ettati din partea partidului 
leţlOEtal-ţirănese în urma botă* 
âiiicr recente luate de fondu- 
sere a partidului.

In şedinţa de Inni a Cernere» 
M 1- Răducanu  a ridicat gen
iu a doua cetè chestiunea lai- 
xoeeeter prime de export, uigen- 
IIrd din nou dosare*«* pe nari 
le ce»use In tuna Noventbtfe 
nu l trecut. Cu acest prilej a 
tritai din nou politica greşită 
a guvernului, oare a avut drept 
urmare că aproape 300 de ml* 
licane de tei eu rămas sepii 
11)1 exportatorilor şt că Mtnis 
Ierul de agriculturi fiind dator 
incÈ 400 de milioane ia acest 
eeptio», primele nu mai pot ii plătite.

in şedinţa de Marţi s’a înce
put discuţia asuptb legii dru- 
muţilor. Acestei discuţii au pre
merà scene turbulente şi sus* 
ţ e ncèn ue şedinţe în urma ia* 
terpelirii cteputtţilor Mirescu şi 
Ltndau în chestia Împuşcării de

cătră grăniceri a celor 6 tineri 
ccmnnlstl din Sorcca, cari încer
caseră să treacă Nistrul. Scan 
dalul ar fi luat efee ştie ce. 
proporţii dacă n-ar fí în terve n i 
deputatul ne (ionel-{ărănist Gel 
megeanu. un talentat şi distih 
parit met tar, oare a |fmt sa 
stabilească in atenţiunea încor
dată a Camerei c i  necesitatea 
unei anchete parlamentare, ce
rută de interpeletori după ea  
cheta făcută de autorităţile ml 
litere şi civile, nu ar putea re
ieşi decât dintr’o cercetare a 
monuntitâ a  dosarelor anchetei, 
pe cert le cere să fie puse 1& 
dispoziţia partementül ui.

D-l prfm-mlnistru s’a raliat a- 
cestui punct de vedere. Care 
n-a test insă surprinderea Ca 
merei când subsecretarul de 
stat dela Interne, d-l Ottescu, 
în contrazicere cu punctul de 
vedere ai d-lul prim ministru, a 
declarat că pentru d-sa inciden 
tui sângeros dela Soroca este 
şi române închis. Deci d-l sub
secretar dela luterne contra 
d-lui prim»ministru 1 Cu drept 
cuvâut se întrebau parlamen
tarii: Pe cine să credem şi Gine 
reprezint! adectteiea guvernul? 1

Iar opinia publica, după ecesr 
exemplu de »unitate* In guvern, 
se întreabă eu drept cuvânt: se 
vor pupe la dispoziţie dosarele 
sau se va trage muşamaua o 
bloinulti?!

Evenimentul şedinţei de Mer
cur» este apariţia pe banca mi
nisterială & celui al 20 le a ml-

t

Mareşalul Curţii Regale înştiin
ţează  pe această  cale. p e  domnii 
m em brii* ai mOrd<riului Ferdi 
nand l m cari încă nu au primit 
insigna acestui Ordin, Că o  vor 
primi personal dela  M. S- R e
gele, la oCaz e.

Un viscol puternic s-a desiăn-
|ult in cursul zilei de eri asupra 
oraşului şi împrejurimilor, ioze- 
pezind iot te drumurile şi oprind j 
apro&pe complect circule|in pe 
şosele. Numeroase autobuse, ] 
automobile şi trăsuri au rămas > 
împotmolite In zăpadă, deese- 
menea şi tramvaiul care circulă 
între oraş şi S&iulung. Din cauza 
aceasta oreşut a rămas fără i&p- 
tăril, fără lemne, iar numâroşl 
călători sosiţi din împrejurimi 
n-au mai putut pleca din Braşov,

A tăzS timpul s a schimbai 
spre bine.

Un protest al suboliţerllor pen ;
Slouarl. Subofiţerii pensionari j 
ain braşov, tetruniţl Luni in adu
nare generală, au votat o mo
ţiune energică, io care îşi lor- 
muieeză desiderelele lor îndrep
tăţite. Intre «Iţele se cere anu
larea jurnalului Consiliului de 
miniştri, prin oare se mutilează 
pensiile lor, armonizarea pensii
lor pe baza salarizării dinainte 
de războlu, egalizarea tuturor 
pensiilor de grade şi vechime, 
împroprietărirea reengajaţtlor 
pensionari csri nu au fost îm
proprietăriţi, soluţionarea grab
nică a cererilor de înscriere le 
pensii şi acordarea de funcţiuni 
la stat, judeţ seu comună a sub- 
ofiţerilor pensionari.

B.iruresti, 6 Febr. — Dupl datele oficiale, culese de , 
ferul de egricultură, suprafeţele însămânţate în toamna «n,|i 
se prezintă astfel la i  Februarie:

E Condiţiunile meteoreologîce fiind favorabile, starea 
(urilor de toamnă este exselenll.

In Basarabia, Bucovina, Transilvanie, Moldova şi rţ j 
Carpantinl a Munteniei culturile sunt bine acoperite de ,f 

In sesul Dunărei stratul de zăpadă s a  topit alocureş|
Iul a rămas desvelit.rămas aesvein. 4 ,  ,  ,

Culturile nu au suferit până ia prezent pagube din 
gerului, temperatura înregistrată nefttnd prea scăzută,
*  rL  af&»aii„i lunci Decembrie 1931 s a  încheiat siLa sfârşitul lune! Decembrie 1931 s a  încheiat situaţia 
vlzorie a suprafeţelor tnsemânţate lu toamna trecută. c 0i
. . .  •to'ţn fiAsirl s ’a semănat ia campania de toamnă o"noţ
vlzorie a suprafeţelor ... M
cu anul 1930 eând s’a semănat ia campania de toamnă 2.44 ' 
hectare cu grâu, 325 mii hectare «u senară. 100 mii he,,, 
orz şi 32 mii hectare cu răpiţi. Se  constata o scădere a 
feţii la toate culturile. _ . . _ ,

întinderea semănăturilor de grâu de toamnă s a  n»loş0l, 
277 mii heotere sau 9.1 la sută, aceea a semănăturilor des»- 
de toamnă cu 4 8 mit hectare sau 14.8 la eulă.

D-l Antóniádé. ministrul Ro 
mâniei, a,iscălit eri Vineri, oon- 
vtnţiunea prin care se creiazS 
societatea de credit ipotecar 
agricol.

Liberarea de duplicate la ac 
tele şcolare. Ministerul Instruc
ţiunii primind numeroase cereri 
de a elibera duplicate după di
plome sau certificate şcolare 
pierdute, face ounoscut oă ast • 
menea duplicate se pol libera 
în următoarele condlţionl:

Pentru diplomele de absol
vire a liceului, până la 1925, 
cei Interesaţi se vor adresa In
spectoratelor şcolare regionale 
respective, prezentând odată cu 
cererea, reclplsa pentru- plat 
texel de 100 let şi 200 iei nu- 
irerar pentru duplicat. Acelaşi 
formalitate se face şl pentra cer
tificatele de clasă, ori care er 
fi anul eliberării lor.

In . ceeoce priveşte duplîaatele 
diplomelor de bacalaureat se va 
proceda astfel: solicitantul să 
se adreseze Ia ministerul In fra c
ţiunii, însoţind cererea de urmă
toarele a s te : două publlcaţluni 
de pierderea diplomei făcute 
in două ziare, dintre sare unul 
să fie din Capitală, două rect- 
pişe din oare una de 100 tei 
(costul publleaţiunel In Monito
rul Oflslnl) şl a doua de 1000 
lei pentru eliberarea duplica
tului.

Băile Eforiei, sunt în Braşov 
o binefacere şi publicul cunos 
câtor el acestor instalaţii, poate 
face o comparaţie în favorul 
lor, fatâ de altele, din străină
tate chiar.

Bana administraţie, se înţelege 
la tot pasul, şi îndemnăm pe 
oricine să se convingă.

Revărsarea Tlmlşulol- In noap 
tea de 3 spre 4 Februarie pe 
la ora 4 s’a revărsat Timişul, 
din cauza îngheţului inundând 
o parte din cartierul nou din 
apropierea labricei de postav 
„Schetg*. Intervenind pompierii 
au desfundat cursul apei, oprind 
inundaţia.

Astăzi, Sâmbătă, Ia ora 6 d a 
are luc in anta liceului »A. Şa- 
quu&* conferinţa d ini rector al 
Academiei Comerciale d n  Bucu
reşti IUN RâUUCAifU, fost mtnis 
tin, despre .curente noul in po 
lltica economica“.

Un cal nărăvaş. In ziua de 2 
Februarie a. c-, un c a le i §  ţoa
lei Superioare de Arte şi M t- 

| st n i  din localitate, scăpând în 
ortş a luat o la fugă pe Calee 
Victoriei. Soldalut ordonarilâ 
Camprinic Dum.tiu din Bet. 2 
Vâi âtoii de Munte din BraşOv, 
vroind să 1 prindă, calul hind 
nărăvaş a sărit cu picioarele 
pe el şt l-a muşcat răntndu-l 
grav. Rănitul a fost transportat 
şi internat in spitalul militar din 
localitate.

Farmacii de servieta. Dela 6
până la 20 Februarie @. «< vor 
ţine serviciu de noapte, amiezi 
şi Dumineca farmaciile: »La 
Urau*, Carol Schmidf, Cetate, 
Str. Orbnilor 1 şt ta .S il. Mă
rie*, Iuliu George, Str. Vaevo- 
dut Mihai 38,

üin Braşovui-veci
Adunarea generală m 

a Reuniunii femeilor orf, ros 
Braşovui-vechlu, se y, c  
in ziua de 14 Februarie îi 
la sala Şooalei primare \± 
dfn Str. de mijloc la ort c 
m. cu următoarea ordine |n 

1. Raportul secretarei
la aotlvitatea comitetului ţi c 
1931. 2. Darea de seani ti 
pra gestiunii financiare i! n 
niunti pe 1931. 3. Raporii 
miletului de centori aeujt d 
tiunlt anului 1931. 4. Ai«« 
comisiei pentra vertitaeroH 
oesuiul verbal el aduairiigre 
rate din 14 Februarie 19i,cr 
Alegerea de censore pa hţ 
rifiearea procesului vei ci 
adunării generate dtn U5!’ 
1932 6 Alegerea uaei sn’ 
tare. 7. Diverse loterpelirld*

Braşovechlu , 5 Febr. lîî f 
Preşedinte: r;

Marioara Da A :’r
ni

Suomsolvirl pentru tem ie 
Canei Culturale, co oasi n 
zitorll Culturale aranjat! 
tră Societăţile din o l€ 
vechiu in ziua de 9 laap 

Câte 500 lei : Banca ® 
nală, Dr. llaiie lenei adu "  

Dr. Petru Debu preot 31 
George Putu epitron 200# 

Càie 100 lelî Eieui i  
deanu, Paulina toaica, 1 
Moşolu, dr. Ntoolae ioaaetjj 
V. Benţe», d na Suola, ;  
Gack>, dr. Cornel Voj«^0 
orge Rusu măcelar, Ek“ 
păţină, Dumitru JiUu fn*n 

Cu mulţii1.
M arioara Dt> 1 

o
Ceaiul dansant el I ît

din Braşovui-vechlu f s
mâne, Dumlneol, ta ora I 
in restaurantul „Translteàf

Dela Primăria |  Municipiului frî>
Pentru darea

n
in anMsi

lucrărilor de racordare 'I  
ilare Ia caaf 1

: Medicale. Dr. Graef Helmut, 
medie, dela facultatea dtn Hei- 
delberg (Germania) a deschis 
cabinetul medical pentru boli 
interne şi de femei, Str, Hir- 
scher No, 20. Orele de aonsul- 
taţie: 10—12 şi 2—4, 65 1— 1

lor pntlicub------- _
apă se va ţine în *jue c 
Martie a. e. la ora U Ml 
conformitate cu dlsp̂  « 
legtl contabilităţii P1®1“ 
8 8 -1 1 0  ia secţia eoon-il 
Prtrăârlek Braşov, o lt̂ !tR 
blleâ cu oterte sigtb,e r  
braţe. La iiertaţie se v0 
numai maeştri rnslelaio1 a 
liftc&ţla prescrisă, ©ari a 
vedl c i  au mai exeauta v 
similare.

Valoarea tolaiă a ‘ VI 
în decar sui anului va *l c 
420000 tei.  ̂ li

C ontribuiţi la  ^  * 
a ju to rarea  şom erii0 
cip iu lu i. [ţ

C (Si)l |i l

. l a t t a  T r » « 5  
cel mai vechi iis* y.

TIPCChAliA VICTOR BkAMSCE, BRAŞOV. Redastor-şef şi girant: VICTOR


