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KATA LîBERTAŢEI BRAŞOV 

Telefon 226 
lent anual 360 lei 
ftreinfifaie 800 lei 

âmcsfari, reclame, după tarif

Fondată ia I8IS de ie e rg e  lariţiu

Apare de trei ori pe săptămână

Fără o presă naţionali cinstită şi demo
cratică, un popor nu va da niciodată măsuraj 
însuşirilor lui culturale şi politice, E  ca şi 
cum ar grăi prin gura streinului.

Moţiunea dela Bucureşti- r.' jr

Alaltâeri, D um inecă, s'au tinut trei im pozante întruniri la 
Bbeuresti: în sa lă , curtea şi piaţa »Daciei", la cari au  m anifes• 
tai pentru Partidul naţional rom ân peste 10.000 cetăţeni cerând  
cât m ai urgenta decapitare a  regimului nefast d e  astăzu

După discursurile ca ld e rostite d e  num eroşi fruntaşi a i P ar* 
Udului naţional rom ân , între cari d-nii luliu Moniu, Ştefan  C. 
Pop, Grigore Filipescu , Pavel Bratasanu, V aida-V oevod, Tom a  
lonescu, Pelivan , Mihai P opov id , Demetreşcu-Brăila, M. Cantor 
cuzino, Sever D an, du M ânu şi alţii» cetăţenii au  votat urmă• 
toarea m oţiune:

Adunarea Perfidului naţional român din Capitală şi din Il
fov, tinută cu participe rea delegaţilor Perfidului naţional român 
din judeţele : Mehedinţi. Oorj, Dolj, Vâlcea, Româniţi, OH, Argeş, 
Dâmboviţa, Teleorman, Vlaşea, Prahova. Buzău, R. Sărat, Ialomiţa, 
Brăila, Durostor, Caliacra, Constanta. Covurlui, Putna, Tecuci, Ba
cău, Tutova, Roman, Vaslui, Fătciu, Neamţ, Fălticeni, I*şi, Boto
şani, Dorohoî. Hotin, Soroca, BIJţi, Orhel, Chiştnău, Tighina, C e
tatea Albă, Cahul şi laraail, ia 50 Martie în sala »Dacfa*, aclamă 
următoarea moţiune:

Partidul naţional român ridică cea mai energică protestare 
împotriva regimului liberal.

A cest regim, usurpâior a l suoeranitâtii naţionale, na mai 
p e c i e  dura.

Pentru regimul liberal, tirănia politică e  singurul mijloc de 
guvernare, Iar singurul său sprijin sunt nişte adunai i eşite din 
fraudele şi teroarea exercitate la lumina zilei, din urnele furate 
in timpul nopţii

A cest guvern ne-a sărăcit înăuntru ş i ne-a com prom is în 
străinătate, unde a  s eca t  tsooarele creditului nostru, unde ne-a 
înstrăinat prietenii ş i a  întinat oechiul renume de cinste a l ţării 
noastre .

Azi oamenii buni ai tării sunt ţinuţi departe de guvernare.
Ţera, care gândeşte, cere simte, care lucrează e străină de 

regimul liberal.
Noile provincii unite prin voinţa şi prin jertfele consfinţite de 

toţi românii sunt azi exploatate şl batjocorite de câţiva partizani 
politici, care poartă masca Românismului pe fata lor de oemeni 
de pradă.

Producţia agricolă  a  ţârei noastre este  com prom isă; indus- 
írta ş i comerţul sunt paralizate de politica d e  acaparare  econ o
m ică a  guvernului Brâtianu; reform a agrară  e  un prilej d e abu
zuri; viata Statului e s le  dezorganizată; funcţionarii sunt reduşi la 
lefuri de mizerie;  p resa  polem izează  în jurul magtstraturei şi ju s 
tiţiei; armata e s te  ameninţată în v igoarea  e i  f iz ic ă  ş i în spiritul eL

la fine, astăzi guvernul pregăteşte ultimul căluş, cu care să 
îalăntuiască complect resturile noastre de libertate: leg ea  corner• 
ctetizârei întreprinderilor Statului, prin care perfidul liberal vrea 
să devină stăpânul ebsoiul ai vle}ei noastre economice.

Ţara întreagă trebue să se ridice ea un singur om împo
triva guvernului libere).

De aceea Pariidul naţional român, cheamă la luptă sub stea
gul său pe tot! oamenii cinstiţi din această ţară.

In acest steag e destul albastru pentru toate tradiţiile nafta* 
sale şl destul roşu pentru toate libertăţile publice.

Partidul naţional orea  s ă  restab ilea scă  ordinea m orală ş i  
lega lă  în această  ţară; c rea  s ă  inaugureze un regim  constituţio
nal cinstit, Căci lipsa lut prim efdueşte oii torul politic a l  ţârei;vrea  
s ă  introducă libertatea econom ică, în lipsa  căreia  tara s e  înăbu
ş e ; vrea să  fa c ă  din domnia leg e i consimţită d e  toţi ş i resp ec 
tată d e  toţi, temelia largă a  guoernărei sa te  oittoare.

Partidul naţional are cea mai adânci încredere în cinstea, 
în puterea şl În destoinicia poporului român, dar acest popor nu 
«re guvernul pe c&re l merită.

De aceea Partidul naţional cere înlăturarea imediată a gu
vernului, dizolvarea parlamentului şt introducerea neîntârziată a 
unul régim constituţional real.

în acest scop, Partidul naftanal cheamă Ia luptă marea ar
m ai! a cetăţenilor conştient! din această fără pentru a răsturna 
guvernul nefast al liberalilor şt pentru a Inaugura o  eră de mun
c i  productivi sub scutul liber tijei, ai ordine! şl al leget.

Cazuri cari se repetă. — 
de sus.

Negligenţa celor

In unul din numeri! trecui! ai 
ziarului nostru am relatat pe 
larg cezul dela Te re b eşti, unde 
sătenii» membrii a! obştel de a- 
ren de re, eu eştt la câmp şt au 
început să«şi fmpaită singuri pă
mântul, după ce n-au mat pu
tut tolera negligenţa în această 
chestie din partea forurilor che
mate.

Logic şi de aşteptat era, ca 
nu numai Ia Terebeşti, ci şi în 
alte părţi să se caute ca răb
darea ţăranului să nu mai fie 
împinsă la extremul, care dă an- 
ză la fapte de felul celor petre
cute fn comuna vizată.

Trăim însă în tara, In cere, 
se pare că nevoile obşteşti n eu 
nici o legătură cu interesele 
personale eje celor ce nu ur
măresc decât foloase particulare 
pe urma exploatării drepturilor 
ţărănimii.

In ziarul „S a lu tare"-g in  ce
tit de atunci nn atac al prefec
tului de Sdlu-Mare; care toată 
răspunderea ct zuluf dela Tere
beşti o aruncă In spatele egro- 

I nomulul regional. In un număr 
ulterior al aceluiaşi ziar, egro- 

1 nomul li răspunde, deciinându şi 
toată răspunderea şi ameninţând 
că adevăratul vinovat îşi va lua 
pedeapsa.

Destul de trist, că aplanarea 
unei chestii atât de importante 
şi de grave îşi află deslegarea 
inti o polemică de acuzare re
ciprocă, fără însă ca să se caute * 
reparaţia greşelii care a îndera- | 
nat pe cetăţenii la pasul făcut 
de Terebeşteni.

La noi nu se deschid ochii 
nici chiar în faţa faptelor pe
trecute. In timp ce prefectul de 
Satul-Mare face polemică zia 
ristică cu agronomul, ziarul »Sa- 
tu-Mare* aduce noui cazuri i- 
dentice celui deja Terebeşti.

lată-le :
»După Terebeşti au ieşit şi 

şi-au împărţit pământurile moto- 
culturii, între ei, comuna Piş* 
ceriu, Iar acum are de gând să 
iraiteze gestul şi comuna Crai- 
dorol*.

in comentarul cn care ziarul 
însoţeşte această inform »fie, 
spune că ţăranii ar trebui să 
aibă răbdare şi să nu tragă cu 
plugul peste semănăturile deja 
înverzite. Se atrage apoi aten
ţia sfătuitorilor fireşti ai popo
rului ca aă intervină până. când

lucrurile au vor lua o gravă în
torsătură.

Admitem observaţia ziarului 
amintit. Trebue însă să recu
noaştem că ea se învârte în 
prea nemijlocita apropiere o 
cazului, fără ca să caute să cu
prindă întrânsa îoireega ches
tie, şi să atingă răspunderile ce
lor ce au provocat-6 .

Suntem şi noi împotriva ac
telor anarhice — cum le nu
meşte »SetuMare*. In acest 
caz suntem însă, in primul rând, 
împotriva provocatorilor estor* 
iei de acte.

Negligenţa intenţională, cu 
care acest guvern caută, în 
mod sistematic, să arunce 'mi
zeria peste sate prin felul *cum 
rezolvă chestia agrară, este îs- 
vorul din care porneşte [desnâ- 
dejdea ţăranilor. Acest isvor 
trebuie combătut şi stârpit. Căci 
după ce tulbureala şi deşlănţui- 
rea porndă din el s-an prefăcut 
în valuri furtunoase — în zadar 
mai ceri »sfătuitorilor fireşti al 
sătenilor* să ii se opună. Ei

nu mai pot fi făcufi răspunzi« 
tori de păcatele altor«?, mai cu. 
seamă atunci când aceste p i
cate, în loc să fie curmate de 
sus, de unde ele pornesc ea 
repetă mereu şi zi de zi In 
toate părţile.

Aici e vina şi în aceasiă di* 
reefie irebue să se îndrepte 
atacul celor revoltafi de cazu
rile dela Terebeşti, Pişcariu şi 
Craidovolf.

Căci dacă ţăranii sunt con- 
damnafi în urma faptului c& 
»trag cu plugul peste semănă
turile deja înverzite*, — ce sS 
ziceau despre aceia cari de 
mult răstoarnă cu nepăsarea 1er 
nădejdile şi speranţele în cob  
file şi crescute — fără însă 
ca să dea vre-un rod —  în 
inimile unei ţărănimi, care în 
promisiunile continue şi neîm
plinite aie acestei cârmuiri a 
început să vadă o bătae de jo c  
la adresa ei.

Dacă »anaihia* tiranilor nu 
poate fi tolerată, cü atât mâl 
mult trebuie combătută anarhia 
ceior de sus.

Căci aceasta e provocatorul 
cazului dela Terebeşti, dela Piş- 
cariu, dela Craidovolţ şi dtii 
toate acele părţi unde răbdarea! 
ţăranului nu mai poate tolera 
nepăsarea ş i minciuna cu cam  
îl îmbată stăpânirea de ari.

Bin durante
»Minte mărită naţie româ

nească!* striga pe vramari ma
rele apostol st haţionilismuiei, 
scriitorul bănăţean,^Dimltrie Ţi- 
chindeal.

»Mintea, -  scria eî — cind 
te vei lumina în învăţătură,’ în 
lumfnateie fapte bune te vai 
uni; naţie mai aleasă pe pământ 
nu va fi înaintea t»i*

Sunt de acord în ce priveşte 
lozinca aceasta toţi cărturarii 
nea mu-ui nostru, aa fost şi sunt 
cu toţii că, numai prin minte’, 
numai prin cultură ae putem 
smulge din vâltoarea vremilor 
noutre grele, numai prin şcoaă 
io legătură cu sfânta matcă bi
serică vom fi In stare s i  înche
găm toate forţele neanauiai nos
tru într’un cuget şi-o simţire 
dând tuturor fiilor patriei o cul
tură care să fie interpreţii âeitibll 
•1 simţirilor celer mai adâiâd an. 
fletcşti, adecă o conştiinţă pură 
a credinţelor noastre.

Sunt de acord ren tojil că, fi
ind. căituri rorpâneascâ cal mai 
însemnat mijloc pentru asigura
rea şi conservarea noastră na-

Saşii contra politicei 
şcolare liberale

Membrii Consiliului poporal ger- 
. aeaivcafcseâO; pentru Ardeal, întruniţi 

m  jbnnmett 1a Braşov, au votat urmă
toarea moţiens:

Consiliul poporal £gerraeno- 
săsesc pentru Ardeal ia cu ho
tărâre pozifie în contra proiec
tului de lege, care ameninţă sa 
distrugă o parte mare a institu
telor germane de educaţie din 
ţară. In acele şcoli poporale 
de stat însă, cari după votarea

acestui proiect vor mai exista 
fu genere, va fi redusă chestia 
culturei poporale proprii în lim
ba maternă înlr'o astfel de mă
sură, încât ele nici [pe departe 
nu vor mai putea face fata 
problemelor înalte de educaţie 
poporală.

In acelaş timp consiliul po
poral germano.săsesc ia pozifie 
în contra acelor dispoziţii ale 
proiectului, cari premergând re- 
gulărli prin lege a învăţămân
tului confesional ameninţă vii
torul liber al instituţiilor şcolare 
confesionale.

| Consiliul poporal germano- 
săsesc pentru Ardeal protes
tează mei departe în contra 
di formări», provăzută în proiect, 
a şcolilor poporale de stat ale 
minorităţilor, în contra amenin
ţării caracterului german ai şco 
Iilor noastre froebeliane, în 
contra desfiinţării şcolilor comu
nale, în contra statificăji ame
ninţătoare a educaţiei în şcolile 
normale precum şi în contra 
trecerii chdtueiiior de întreţi
nere a şcolilor poporale de stat 
asupra comunelor politice.

Poporul german din România-

| mare îşi vede ameninţat în 
cea mai grea măsură avutul 
său cultural-politic prin dispo
ziţiile proiectului, şi protestează 
în contra spiritului de distru
gere, care rezultă din aceste 
măsuri.

De încheiere consiliul popo
ral Invită opinia publică româ
nească să împedece votarea 
acestui proiect, iar pe deputaţii 
germani să lupte din toate pu
terile contra proiectului.

ţioDsiă, as trebuie accentuată cor 
orice prilej. Trebuie propagată 
ca o lozincă de care e condiţio
nată existenţa ^noastră ctaicâ In 
toate instituţiile noastre, in bi
serică, în şcoală, in familie, fn 
armată. Dar dintre toate institu
ţiile, fie acelea culturale, fie lite
rare, fie sociale, fie filantropice, 
rolul principal in propagarea 
culturii II are biserica şi în ape 
cial şcoala. 3

Biserica este factorul care ne-ft 
păstrat pe lângă credinţa şi Spe
ranţa în timpuri, mai bone şi 
limba strămoşească prin atâtea 
secole de bejenie. Biserica ne-a 
conservat toate comorile noas
tre începând din vremile cele 
mai îndepărtate până când so 
ivesc şi pentru noi zorile redeş
teptării naţionale. Prin strălucita 
ráscóalá de peste munţi con
dusă de Tudor Viidlmirescu în
cepe o epocă nonă îa  via fa po
litică şi culturală a poporului 
român din Moldova şl Muntenia 
ţi razele acestei culturi ju  stră
bătut peste frunţile Carpaţflor 
contribuind iâ trézjrea la viaţă 
culturală’ a straturilor iobagilor 
din ţara Ardealului. Încep â se 
edifica şcoli în toate colţurile 
Ardealului, şcoli provăzate cu 

Învăţători sistematici, cu o oare 
Care cvaiiflcâfie, iar şcolile cau- 
toreşif, primele şcoli Ia noi, în
cep rând pe rând a dispărea 
şi astfei Învăţământul începe â 
progresa. Sporeşte namărui a- 
ceator şcoli numite şcoli popo
rale, se ridică apoi şcoli medii 
cu scopul de-a se da tinerilor 
din şcolile poporale o învăţătură 
mal aleasă şi mai largă. Speteş
te nnmărnl tinerilor ştiutori de 
carte românească, sporeşte ia 
ora$e şi sporeşte la sate, iar



dragostea fa(& de tavăţ&tqrâ în
cepe a cuceri teren j n  ml|îdca^ 
poporului cere avea tacă braţele, 
încătuşate in lanţnrlie iobăgie?.

Şcolile, şi ca deostbireşcoine 
oui înalte ale Blajatai încep a 
trezi In popor contanta cl|a|ip- 
na!ă şi de pe băncile acestor 
scoli răssr bărbaţi ca Mica, Ma
ior, Şincal, Şuloţiu, Barlţlu, Mu* 
reşiana, Bărnuţlty etc. etc , deş
teptătorii confiatei naţionale, 
dascăli ţi apostoli ai naţionali«- 
mulul, cari an pregătit memora- 
bilete vremi din 1843, când se 
frâng lanţurile iobăgie! Toate 
acestea sunt productele activităţii 
neobosite ale şcoilei române, 
ale dascălului român de ori şi ce 
categorie. ■

Nn e în stârci*mic tea ome
nească a pretai îa de*jacs man
e i  titanică desfăşurată în cursul 
vremîlor de tnvâţătorimea noas
tră, iar în schimb cine ar putea 
căutări, cine ar putea tălmăci 
noianul atâtor suferinţe şi nă
cazuri pe care silită a fost dăs* 
câlimea română a le îndura, a 
Ie porta pe gârbova aa spinare.

Câte persecnlioni a trebuit el 
aă îndare din partea forărilor 
superioare streine de el prin 
limbă, streine de e! prin sânge!.,. 
Le lăsăm« căci prea adânc ne 
sfâşie amarai.

A trebuit să îndure multe dăs- 
câlimea noastră de toate gradele 
fi, durere! trebse să îndure ne. 
spus de groziv şl multe fl In 
zilele noastre atât de neprielnice 
desvoltârii noastre cuitaraie, căci 
ea, dăscăîimea ‘română e facto
rul menit a da educaţitme gene
raţiilor tinere, ea este elemen
tul menit a fructifica sufletele 
lor tinere, a sădi în ele dragos
tea sfântă faţă de biserică, faţă 
de neam, faţă de limbă, De 
dăscăîimea română se leagă şi 
în faţa istoriei răspunderea pen
tru Îndeplinirea chemării «ale. 
Ea este muncitorul nerăsplătit, 
osândit a şi cheltui toate forţele 
sale în colbul şcoaîeîor Învăţând 
abia pentru o bucăţică de pâine 
cinstită şirul generaţilor tinere 
carte românească. Şi luptă a- 
ceastă ost&şime nerăsplătltâ a 
culturii pentru un aeop sfânt, 
condusă de lozinca: exceisior 
Căci nu e deajqns un talent, o 
forţă puternică, ci ie  recere şl 
ajutor, se recer împrejurări pri
elnice pentru a duce steagol ia 
izbândă. fAm zis ajutor şi îm- 
prejcrărl prielnice, căci in a* 
ceastă luptă pentrn viitor mai 
cn seamă dascălul român dela 
sate sau oraşe e părăsit de toţi 
şi de toate, li lipsăsc în primul 
rând mijloacele materiale, pen
tru un trai mai cinstit, îi lipseşte 
Îndemnai moral din partea su* 
perionîăjilor şi mai ales consi
deraţia ce f-se cuvine din p ir  

Je a  societăţii, in mdlte părţi das
călul român *a trecut în opinia 
publică română ca an element 
aproape rustificat, un factor lip
sit şi de cunoştinţele elementare, 
cn individ lipsit de ori-ce ideal.

Aici putem striga din răspu
teri că nu e adevărat! Poftească 
competenţii şl studieze activita
tea dăscălime! noastre dela sate 
sau oraşe pe terenul învăţă* 
ţămautului cultural, poftească 
studieze activitatea sa extra* şco
lară pe diferitele terene şi sunt 
de ferma Şedinţă că vor ajun
ge la convingeri foarte frumoa
se. Avem noi învăţători foarte 
deştepţi cari ne-au adus servicii 
literare, ştiinţifice, didactice foarte 
frumoase. Avem aicea bărbaţi 
cari s’an distins când în un 
ram când în altul, care au luat 
parte la toate mişcările culturale, 
sociale, politice etc., cari şi-au 
jertfit toată energia lor intelec
tuală şi fizică pentru neamul în 
serviciul căruia s’au pus. Avem 
f guri măreţe cari strălucesc a- 
tât ,de frumos în ceaţa trecutu
lui, ale căror Japte măreţe ne 
îndeamnă să purtăm războiul 
în contra seştiiuţei, a îuiunere- 
cuini şi a relei voinţe până ia 
izbândă, lăsând ca m oştenii 
entuziasmaţilor noştri urmaş! cu 
limbă de moarte frumoasa lo- 

, zincă: excelsior.
Şl âtunci vom fi siguri de 

izbândi, prin voinţă de fier se

...H&m*. 2. ■

vor putea schimba negrele Im* 
Pr«>îttfărLf: tale w  J k  -v ■

fgnorcn(a. .C o m e 0 n  m  «oi 
dă vor £  unii contraţi carj îacfl 
şî esUzi vor putea fi timbraţi 
cu sărăcia dş intelect dar nu- 
m&ru! aééstorn, schimbaadu-se 
împrejurările  ̂materiale neferici
te de asfăzl, va dispare faţă de 
mássá învăţătorimel inteligente 
şi couştlente de chemarea sa.

L ea fa  E fapt incontestabil că, 
pentru a putea desfăşura o ac
tivitate desfnteresată, se recere 
să dispui de mijloacele mate 
riale necesare. Ce privelişte 
grozavă e, mai cu seamă pen 
biata dăscălime de‘.orişice cate
gorie Săracă, ajunsă dela sate 
la oraş fără alte resurze decât 
leafa, văzând cum se ^ingloată 
în datorii în contul salarului pe 
4 sau 5 luni înainte, pe urmă 
rămasă fără nici un cre
dit compromlţându-se pe sine 
şi cultura română în mijlocul 
unor orăşeni streini îmbogăţiţi, 
cheltuitori şi luxoşi, — goală, flă
mândă neraai fiind ţn stare a 
mai lua parte la vre-un specta- 
col sau ^manifestaţie culturală, 
iar în familie suspine şl bles
teme....

Conjesionalismul. Prin con* 
fesionalism fii aceleiaşi naţiuni, 
în vinele cărora circulă aceiaş 
sânge străbun, cari simţesc a* 
celeaşi dureri, cari sunt bătuţi 
de aceeaş soarte.se ceartă, se 
sfăşie împrumutat, peefind ce
lelalte naţiuni profită de aceas
tă ocaziune. Sunt nenumărate 
locurile în cari unii dintre slu
jitorii altarului, mânaţi de pati* 
ma rebelă, predică depe amvon 
nu dragostea evangheliei lui 
Chrisfos, ci devin apostoli ai 
urii dintre fraţi prin îndemnurile 
lpr răutf cloase. Ia vre o comu
nă ca aceasta toată activitatea 
exVaşcolară desfăşurată de în 
văţător rămâne fără fructe şi 
cuvintele lui nu prind.

Politicianismul. E ştiut că, 
dintre toate loviturile pe cari 
le-a măsurat soarta mai nou 
bietului popor românesc din 
Transilvania, cea mai mare este: 
politicianismul cu întregul său 
cortegiu de păcate...

*
Trebuesc înlăturate toate îm

prejurările nefavorabile pentru 
acivitatea cu succes a dăscăli
me! sau a profesorime! trebue 
înlăturate toate piedicile cari 
i ar putea stânjeni in activitatea 
lor foarte spinoasă, să le pre
gătim o cale liberă, o cale lar
gă prin care să poată ajunge 
CU siguranţă la scop, căci prea 
sfânt este scopul lor şi prea 
sfântă cauza pe care o servesc et.

Sunt îndatorate în primul rând 
superiorităţile a le da ajutorul 
şî atenţiunea cuvenită, e înda
torată In ai doilea rând socie
tatea ale înlesni uriaşa muncă 
şi a le da cinstea cuvenită ca 
unor muncitori desintereseţi în 
pgorui culturii naţionale, şi este 
rugată în ai treilea rând jurna
listica română a da interesul 
cuvenit acestei clase sociale de 
care este condiţionată cultura 
milioanelor cari de veacuri în 
setează drtpă lumină.

In urmă sunt obligate toate 
clasele sociale a erata recunoş 
tinţa faţă de neînfrântul ostaş 
al culturei, căci el e  lumina 
ce luminéaza mulţimea şt pu
tem zice că : numai lumină,—mă 
rită naţie românească!

O heorgheni.
Vasile A bu şeam ,

profesor.

C o n vo c a re .
Societatea „Martirii Neamului* 

neputând ţine adunarea gene
rală anunţată, din lipsă de mem
brii, se convoacă din nou pe 
Duminecă 6  Aprilie la  ora 3
p. m. tn localul societăţii „Lu
mina" Strada Prundului 53, când 
se vor lua hotărâri cu ori câţi 
membri vor fi prezenţi.

Comitetul,

GAZETÂ5 TRANSILVANIE! __________  Hr, 3S ~ f& *

Nona lege a chiriilor
Cum a  tost votată de Cameră şi S a n a t

(Urmare).

SUilitea ebiiM.
Art 9. Calculul chiriilor 

tutui or contractelor de închi
riere, cari beneficiază de dis- 
poziţiuniie art. 1 şi 3 a acestei 
legi, se va face, pentru întreg 
termenul de prelungire, luăndu- 
se b ză în Vechiul Regat chi
ria plătită la 23 Aprilie st. v. 
(Sf. Gheorgh?) 1916, ier cele
lalte părţi ale ţării acea plătită 
la 23 Aprilie (6 Hai) 1914.

Dacă imobilul nu o fost în- 
<hrial la datele de mai sus, 
calculul chiriei se va face 
luându se de bază venitul con
statat prin rolurile impozitului 
funciar din acel timp, şi în 
lipsa lor chiria plătită la acele 
date pentru imobilele silimare 
din localii: te.

In caicului chiriilor din teri- 
tocile alipite coroana se va 
socoti pretutindeni drept 1 leu, 
iar rubla drept 2 lei şl 50 bani,

Art 10 — Chiria anuală în 
contractele de închiriere de lo
cuinţe prelungite prin legea de 
fafă se fixează la o sumă re
prezentând, după distincţiunea 
dela art. 9. chiria din 23 Apri
lie s i  v. (Sf. Cheorghe) 1916 
sau 23 Aprilie (6 Hai) 1914.:

Cu 4 pentru chiriaşii cu un 
venit până ia maximum una sută 
mii lei inclusiv;

Cu 5 pentru chiriaşii cu un 
venit până la maximum una sută 
cincizeci mi! lei inclusiv;

Cu 6 pentru chiriaşii cu un 
venit până la maximum două 
sule mii lei inclu-iv, şi

Cu 8 pentru chiriaşii cu un 
venit până Ia maximum două 
sule cincizeci mii lei inclusiv.

Nici intr’un caz însă chiria ce 
urmează a se plăti, nu poate fi 
mai mică decât chiria plătită în 
Âprile 1923.

Chiriaşii cuprinşi în acest 
articol sunt obligaţi, ori cari ar 
fi clauzele contractului, să mai 
piăteas ă, în afară de chirie, 
toate taxele comunale ale imo
bilului în întregime când ocupă 
întreg imobilul şl o parte pro
porţională când ocupă o parte 
din imobil.

Daca chiria n’ăr acoperi to
talul impozitelor de ori ce fel 
şi procentele sarcinilor reale 
cari grevează imobilul la 1 
Hârtie 1924, proprietarul va fi 
în drept de a cere cernişi unii 
erbitrale stobîiirea chiriei, care 
nici într'un chip nu va putea 
depăşi a cin ce a parte din ve
nitul chiriaşului.

Art. 11. — Chiriaşul de lo
cuinţă care nu cade sub pre
vederile articolului precedent, 
va plăti ca chirie pentru lo
cuinţă suma ce va conveni cu 
proprietarul şi, în caz de neîn
ţelegere, aceea ce se va fixa 
de comisia arbitrată şi care, 
după distincţiuniie dela art. 9, 
nu va putea fi mai mare decât 
chiria din 23 Aprilie st. v. (Sf. 
Gheorghe) 1916 sau 23 Aprilie, 
6 Mai 1914 înmulţită cu 20, 
nici mei mică decât această 
chirie înanulţită cu opt..

Art. 12. —  Chiriaşii localuri
lor întrflnd sub prevederile art. 
3, vor plăti pentru termenul pre
văzut în acel articol o chirie 
fixă reprezentând, după distinc- 
ţiunile dela art. 9, chiria din 23 
Aprilie ( S !  Gheorghe) 1916 sau 
23 Aprilie, 6 Mai 1914, înmul
ţită cu 14, plus taxele comunale 
aferente, afară de debitele de 
tutun şi prăvăliile micilor indus
triaşi sau meseriaşi, care vor 
plăti această chirie înmulţită „cu 
7, plus taxele comunale.

in ori-ce caz, chiria nu va 
putea fi mai mică decât acea 
plătită în 1923.

Categoria de chiriaşi de sub 
art. 1 No. 4, căminele şi inter
natele de sub No. 3, vor plăti 
chiria ce vor conveni cu pro 
prietarii sau, în caz contrar, 
aceea ce li se va fixa de co

misiile arbitrate, neputând în
trece chiria plătită în anal 1916 
sau 1914 înmulţită cu 20.

Statul, judeţul şt comunele 
vor plăti pentru exerciţiul bu
getar în curs chiria din 1916 
sau 1914 înmulţită cu cinci, 
când legea anterioară fixa spo
rul la trei şi înmulţită cu nouă, 
când legea anterioară fixa spo
rul la şapte, şl cu facultatea 
plăţii sporului din bugetul pe 
exerciţiul 1925; dela 1 Ianuarie 
1925 aceeaş chirie înmulţită cu 
zece, iar deia 1 Ianuarie 1926 
până la expirarea termenului 
de prelungire arordat prin legea 
de fată, aceeaş chirie înmulţită 
cu 20.

Art. 13. — Sunt supuse spo
rului de chirie de sub capitolul 
de faţă şi contractele de închi
riere în curs de executare, în
cheiate cu preţ de chirie impus 
de legile excepţionale, precum 
şi acele încheiate înainte Ide 
14/27 August 1916 în Vechiul 
Regat şi 1/14 August 1914 în 
celelalte părţi ale ţării.

Art. 14. — Corni dunile arbi
trate vor fixa chiriile ţinând 
seamă da valoarea iocativă a 
imobiiului, de venitul anual ai 
chiriaşului şi de acel al pro
prietarului.

Pentru stabilirea valorii loca
tive a imobilului va lua In con
sideraţie situaţia şi starea imo
bilului precum şi numărul încă
perilor, iar pentru fixarea veni
turilor chiriaşului va lua în con
siderare venitul său propriu şi 
jumătate din venitul fie-cărei 
persoane cu care locueşte îm
preună, afară de personalul de 
sei viciu.

Ia evaluarea quantumului chi
riei, venitul soţului se soco
teşte întreg, chiar daca contrac
tul e pe numele soţiei.

In afară de aceasta va mai 
ţine seamă de număiul mem
brilor din familie aflaţi In sar
cina chiriaşului, precum şi de 
ori-ce alte împrejurări speciale 
fie-căru caz îa parte.

Până ia pronunţarea comisii
lor arbitrate, chiriaşii chemaţi 
înaintea lor vor plăti ia termen: 
cei de sub art. 10 chiria prevă
zută de acel text; iar ceilalţi 
chiriaşi chiria plătită in cursul 
anului 1923. Această plată ii 
pune la adăpost de decăderile 
rezultând din contract pentru 
neplata chiriei la termen.

Această chirie, pentru semes
trul Aprilie 1924 va fi valabil 
plătită în termen de o lună de- 
la data promuigârei acestei legi, 
oricare ar fi termenul de plată 
fixat de contract.

Sporul de chirie, fixat de co
misiile erbitrale, sub rezerva 
prevăzută la art. 48, va fi vata* 
bil pentru toii anii de prelun
gire şi hotărârea va indica ter
menul înlăunirut căruia chiriaşul 
va complecta preţui chiriei.

Alt. 15. — Chiriaşul se poate 
libera de obligaţiunea plăţii chi
riei fie achitând direct proprie
tarului suma datorită, fie văr
sând* o în termen la Casa de 
depuneri, la administraţia finan
ciara, ori ia percepţie şi depu- 
nând recepisa la judecătorul de 
ocol al situaţiunii imobilului în
chiriat şi încunoştilnţând pe cre
ditor prin scrisoare recoman
dată, a cărei chitanţă o va eiă 
tura la recipisa pentru depune
rea chiriei.

Prin această depunere chiria
şul este liberat.

Plata se poate face şi înainte 
de termen.

Orice formalităţi de ofertă 
reală prevăzute de dreptul co
mun se desfiinţează In materie 
de chirie, chiar dacă prin con
tract s’a stipulat că plata chiri
ei se va face la domiciliul cre
ditorului.

Judecătorul de ocol va da 
ordin să se libereze banii cre
ditorului arătat în pefîţiunea chi
riaşului, fără nici o formalitate

| şl fără «Ici o întârziere, îndată 
J ce i se va face cerere de cre

ditor.
In contractele de închiriere 

prelungite în condiţtunile legii 
de faţă» neplata chiriei la ter
men atrage după ;sine desfiin
ţare de plin drept, fără somaţie 
sau judecată, a contractului de 
închiriere în favoarea proprie- 
tarului.

Art. 16. — Pentrn (determina
rea venitului anual al oricărui 
chiriaş nu se va putea lua în 
considerare decât suma rezul
tând din impozitul fixat pe anul 
1923 asupra venitului său glo
bal, la care se va adăoga şi 
fumătate din venitul global pen
tru fiecare din persoanele cu 
cari locuieşte împreună, calculat 
în aceiaş chip.

Diurnele .de orice fel nu se 
socotesc în venit.

Regimul subînehlrleriier.
Art. 17. — DeJa promulgarea 

legii de faţă, nici o nouă sub- 
închiriere totală sau parţială nu 
se mai poate tace pe tot tim
pul prelung).'ii de cât cu con- 
siu'ţămâatul proprietarului.

Orice abatere dela această 
dispoziţie atrage pentru chiriaş 
pierderea beneficiilor acestei 
legi.

A ft 18. — Actualele sub în
chirieri, prelungite potrivit legit 
de faţă, rămân In folosul întreg 
al proprietarului când încăpe
rile au fost sub închiriate nemo
bilate, subehiriaşii aceştia deve
nind de drept chiriaşi ai pro
prietarului.

în asemenea caz chiriaşul 
principal are drept, în termenul 
stabilit la a:t. 39, să ceară co
rni si ud ii erbitrale o reducere de 
chirie proporţională cu numă
rul şi impcrtjnţa încăperilor de 
cart a fost privai.

Când încăperile au fost sub- 
închiriate, mobilate, raportul ju
ridic continuă a subsista între 
chiriaşul principal şi sub chiriaş, 
însă chiriaşul principal este da
tor a plăti proprietarului o ju
mătate din preţul ce-1 primeşte 
dela subchtriaşul său.

Ia caz când chiriaşul In înţe
legere cu subehiriaşut ascund 
adevăratul preţ al sublnchide- 
rii, sau natura ei, ambii pierd 
beneficiile legii.

Prelungirea tuturor acestor 
contracte se face cu aceeaş 
chirie care s’a plătit In cursul 
anului 1923, fără a putea fi spo
rite.

— Va urma. —

Nr. 4113/1924 
cons. orăş.

Publicaţiune.
In scop de a asigura trans

portarea pietrişului, nisipului şi 
altor materiale necesare pentru 
drumurile oraşului în anul cu
rent 1924.se va finea o licitaţie 
publică în scris la 19 Aprilie
a. c. ia orele 10 a. m* la secţia 
economică a Consiliului orăşe
nesc*

Se vor primi de către preşe
dintele comisiunii de licitaţie 
numai oferte scrise şi închise, 
insolite cu o cauţiune de Lei 
20 000 în bani gata sau în hâr
tii de valoare, înainte de înce
perea Iicitaţiumi. Oferte ulterioare 
sau telegrafice sau suplimentare 
nu se primesc. Condiţiunile mai 
detailate se pot privi la ser
viciul edil al oraşului.

Interesaţii sunt invitaţi a par
ticipa la această licitaţie* 

Braşov, în 8 Martie 1924.
359 i —l Consiliul orăşen esc.
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* Olympia—Coltea 2:1 (0:0)
M atch de C a m p io n a t.

Ziua de Duminecă a fost bo* 
gata ia minifeitipunl sportive. 
Dv̂ i este prima zi de foot-ball 
ass. totuşi 8}aa înregistrat patra 
matchtiri pentra arena Brişovlet. 
Dintre acestea fără îndoială cel 
mai de seamă ;a  fost matchol 
de campionat Olympia-Colţea, 
Ca preladio s'* dat matchai în
tre echipele de janlor OV^P'** 
ivria ca 1:1, iar după terminarea 
lai imediat es pe teren ech’pa 
©Jympîei ţi a Colţei. Dela înce- 
pat Colţea a fâcat bană impre
sie prin echipamental nou de 
nou{ din cap pânâ’n tălpii vă* 
zându sc «plicită pe tricourile 
roşt-verzi, pentra prima dată, 
emblema Colţii: Tarnal Colţii 
pe un fond rotaad galben ca* 
sat pe partea stângă a pieptului. 
L i oeaparea locumor intre cei 
l i  echipieri a( Colţei vedem 3 
jiacâtori no-, Oiympia se aran
jează ca vechii săi jucători.

La 3 şi 55 arbitrul Bszca dă 
semaslul de începere, Oiympia 
are pasai, la partea primă a 

1%  primei reprize Oiympia este în 
• ^^reponderinţă, dar cedează înce* 

rai cu încetul, revenind Colţea 
cu dese atacuri, fără sâ se mar* 
cheze nimic din nici o parte. 
Astfel dn prima repriză a’d pu
tut vedea, că . cele două echipe 
sunt egai de tari, cu joc schira- 
băcios pe ambele părţy înche- 
iându-se repriza ca 0:0 O'ympia 
dă dovadă de multă techoică, 
Colţei arată însă ai mai ma tă 
perseverară. Repriza a doua se 
continua în acelaş stil. Colţea 
se simte tot mai mut acasă, 
fără insă să poată înregistra ce a, 
deşi este superioară Olypiei. In 
al 30 minut din a dona repriză 
se pecetiueşteinsâ soariea m»t- 
chaial ia de favorul Colţei. F/iu 
o lovitură nerăuşitâ a fundalu
lui Rutnier (Căiţe#) mingia este 
Aruncată in spre proprU-t poar
tă, înaiata««! olympist Htcisch 
0 urmăreşte, în acelasj timp por- 
taiu! 1. Sta:cu ese din poartă, 
se aruncă asupra mingii şi In 
momentul când o pnnde. este 

Lovit de adversarul său Henich, 
care shootează, cu atâta putere, 
îttcâi acesta cade la pământ în 
nesimţire, iar mingia îşi ia mer
sul In poartă. .Portarul isbit în 
stomac şi piept, este pus in 
imposibilitate de a mai juca, e 
ridicat şi scos de pe teren, iar 
Colţea continuă jocul cu nn e- 
chipier mai paţm. Rămân patru 
înaintaşi, jar Ţăeţ trece in poarta.

Colţea îndârjită de cele în
tâmplate reia atacul şi lupta se 
dă la faţa porţii Oiympid. In 
una* unei hands, Lt. Stoliz, 
prin pedeapsă dela 11 paşi, la 
cinci minute după goala! primit 
egalează situaţi», marcând got* 
lui foarte calm in colţul stând 
de jos al porţii. Se continuă jo 
cul cu disperare, Oiympia caută 
să-şi câştige victori», Colţea este 
dcsechilbratâ prin iipsa unu! Ju 
cător, iar după alte cinci minut« 
•«ympia marchează ai doilea şi 
ultimul goal.

Deşi bătută cu 1:2 Colţea 
promite a se piast bine Ut t -  
cest campionat. A avut ua tare 
adversar, pe cel mii tare diu 
regiune şi acestuia, atâta vreme 
câtă vreme echipa i*a fost com
plectă, i-a putut face faţă. Mal 
are lipsă de antrehimest, în 
deosebi Hală înaintaşilor, dar 
până la proximele mitehuri are 
timp să şi-l câşt ge, ţinând sec- 
ms, că acuma se găseşti abia 
după o săptămână de antrena* 

0  meat. Ia deosebi a fost bun 
portarul Staicu care e mai bine 
decât în anul trecut, apoi fun
daşul Iha Olteana de asemenea 
halful Liscbkoh jucător nou şi 
înaintaşul Ţânţ. Jocul Colţei a 
fost leal, dar nu tot aşa cel al 
Olypiei. O ympia, văzând, că are 
uu adversar greu de Învn3 a 
recurs la mijlocul cunoscut din 
toamna trecută: a scos portarul

Colţei din joc prin oarecare 
bruscări* ascunsă, întocmai cum 
în aoui trecut a demontat pe 
portarul Braşovlef, pe care i*a 
lovit ia cap, puoându-l în im
posibilitate de joc, dar făcându* 
se stăpână pe situaţie. Pe de 
altă parte cele mai multe pe
depse le-a avut Oiympia; atât 
extrema dreaptă cât şi cea 
stângă a Oiympiei a fost admo- 
neâtată de către arbitru pentra 
jocul nepermis, cei doi fandaşi 
de asemenea prea dur). Colţea 
însă a arătat, fără să riposteze, 
că sportmanul este iu aceiaş 
timp şi cavaler!

Arbitrul Buzni, corect ca de 
obicelu şi tmpariiai. Dorim, ca 
în totdeauna să arbitreze mat- 
churiie noastre. Terenul bun, 
marcarea insă a lăsat de dorii, 
lacru, care de altfel a fost con
testat de arbitru. Proporţia de 
corner 3:3.

Proximul match de campionat 
al Colţei va fi la 1 Mai, când 
vajaca cu M. T. B. Braşov.

Sportnap.
Rezultatul matchurilor d e  

Duminecă*.
Braşovia comb. — C F. R. 

Braşov (amical) 1 : 2 fav. C
F. F.

Braşovia I. — M. T. E, Bra
şov (amical) 4 :2  fav. Braşovia.

O ympia jun. — Ivria jan. 
(amicii) 1 : 1.

O’ympia — Colţea (cătnplo* 
nat) 2 : 1 fav. Oiympia.

Locale
Din lipsă  de spaţiu vom pa- 

bilet rezumatul interesantelor 
conferinţe asupra problemei mi
norităţilor, rostite de d-1 prof.
G. Bogdan» Duictf şi protoereul 
Glondys în n-ral viitor.

Adunarea g en era lă  a  barou* 
lui Braşout convocată aiiltâerl, 
nepotândn-se ţine din lipsa nu
mărului reglementar de membrii, 
a fost amânată pe ziua de 13 
Aprilie.

*
Un incendiu s’a declarat Sâm 

bâtă seara în pivniţa casei No. 
43 din strada Porţii in tţrma 
neglijenţ i unei servitoare. O 
luminare aprinsă căzând între 
lemne, acestea au luat foc. In
cendiu a fost însă curând stins 
prezentându-se la faţa locului o 
echipă de pompieri avizată de 
poliţie.

Un Juri îndrăsnef s a întâm
plat cri în ziua mare Iu localul 
băncii Soc. pentru circulara 
mărfurilor »Czell* dn s?r&di 
Vămii, farându-i-se d-lal W. Dip 
aer, care stătea iie vorbă cu un 
funcţionar, sumă de o sută mii 
ici.

*
Albituri pentru dame să 

i cumpăraţi numai dela magazi
nul special al lui Francisc fiross.
Saxon» Nr. 271 »241 1-0

If Halal »abile Braşoi.

Licitaţie.
Se publică spre cunoştinţa 

generală, că în ziua de 19 A- 
prilie a. c. ora 10 a. m. se va 
ţine licitaţie cu oferte închise 
pentru procurarea a 100 stân
jeni de lemne necesare spiţa" 
iuiui pe exerciţiul 1924.

Doritorii de a concura la a- 
ceastă licitaţie pot lua informa* 
tiile necesare dela cancelaria 
spitalului, în toate zilele de lu
cru dela ora 8 — 12 a» m-

Braşov, Ia 31 Martie 1924.
Medioşef Administrator

Dr. A  Sulica, G. Tunam  
863 1—2

OAZETA ^TRANSILVANIEI________________________  Nr. 3 6 -1 f t j

D e îa zi încolo este p írtu lj 
~ciî~măi eftin tăcui şi^tilpl j 

de cauciucjPALM A. -

C»ne v«-ea s i  oumpere

Ultimele noutăţi
sn v iz ite le  firm a

Fraţii 9SCHER
B R A Ş O V ,  S tr . Porţii No. 5.

Stofe de dame, lâna 
curată . . . . . 

Stofe engleze 145 cm. 
pentru haine de da
me şi bărbaţi . . 

F ma gabardin . . . 
Stofe cu dunici şi caro 
Stofe pentru manteau 
Căptuşeli pentru man

teau şi taileur . . 
Mătase poplin pentru 

cârpe . . . . .  
Mafquisette helveţian 
Epouge de mode .

L. 160

225
300
280
500

90

35Ô
100
140
•v

Pânze de Schroil L. 4Ô
Pânze albite de

Schroil . . . , 60
Pânze Ştefani . 9 62
Pânze galbene 40
Perdele de refean „ 40
Perdele artistice

»Madiras* . • „ 600
Garnitură de pat 3

bucăţi . » 1000
Plăpumi umplute

cu vată în toate
culorile . . .» 650

Furnituri accesorii penfruhainede dam e 
şi bărbaţi cu preţurile cele m ai eftine.

S O S IR E S A P T A M A N A L A  D E  N O U T A J I  
DIN P A R IS .
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Saxoni» No. 2242.

No luăm voia a aduce la cunoş
tinţa onoratului Public, că filiala noas
tră din localitate este instalată înce
pând cu 24 Martie în Strada Mihail- 
Weis No. 11.

în acelaşi timp rugăm onor. noştri 
clienţi să ne acorde şi pe viitor spri
jinul lor.

Cu distinsă stimă

, 5 IULIU M EINL
C A T E  -IM PO R T.

Publicaţie du licitaţie 
benevolă

Subsemnaţii în numele moş* 
tenitorilor jrâp. Voicu Moţoi şi 
a soţiei acestuia Maria Moţoi 
n. Boroş aducem la cunoştinţa 
publică că :
S âm bătă  la  5  Aprilie 1924 ora  

lO 'k
vom vinde la licitaţia publică 
ce se va finea la prim ăria din 
Cernatu (Sâcele) următoarele
realităţi:

/. e. j .  Cernatu No. 625.
No. top. 1085 rasă  de piatră 

cu dependinţi 109 st. p-î 1086 
grădină în întindere de 289 st. p.

IU c. f .  Cernatu No. 1161.
No. top. 2634 fâneajă în o- 

gradă în întindere de 335 st. p.
HI. c. /. Cernatu 460.
No. top. 1546 arător pe dru

mul Hermanului de 75/ st. p.
IV. c. f .  Cernatu 2530. ‘
No. top. 429 intravilan (gră

dina) 144 st. p.
K c. /  Turckeş 867.
No. top. 4172 jfâneată în o- 

gradă în înt. 1350 J .  p.
VI. c. f .  Bra$oo 2170.
No. top. 8413 subt drumul 

Zizinuîui in înt. 1180 st. p.
Vil. c. } .  Sâmpetru 1337.
No. töp. 1531 arător pe Câm

pul Cerrat în înt. 2 j. 1558 st, p.
Amănunte se comunică în 

biroul subsemnaţilor.
ftr. Főien Hitesen şi dr A. Hsndra,

Braş°v, Târgul Cailor No. 12»
348 Ö-3

No. 20— 1924.

Pubiicaţiune.
Eforia şcoalelor centrale ort, 

rom* arendează pe cale de li- 
citatiune publică, cu oferte în
chise şi verbale, pe timp de 
trei ani.

1. Grădina din Str. Şirul Bi- 
sericei No. 5 (fosta şcoală co
mercială).

2. Grădina din Str. Ciocrac 
(lângă Azilul de neputincioşi).

Licitatumea se va ţinea în 
biroul Eforiei şcolare Sâmbătă 
în 5 Aprilie n. 1924 Ia ora 11 
a* m.

Ofertele închisei cu vadiu de 
1070 dela suma oferită, se vor 
prezenta până în aceiaşi zi la 
ora 10 a. m.

Informaţiuni, referitoare la con- 
diîiunde de contract, se pot 
cere în biroul Eforiei şcolare-

Braşov; în 24 Martie 1924.

339 3 —3 E foria  şcolară .

Braşov, Str. Mihail TTeiss No. 2 etaj I.
Avem onoare a atrage aten

ţiunea publicului din Braşov 
şi împrejurimi, ca în ziua de 29 , 
Martie deschidem un stabili 
ment, în care vom desface tot 
felut postavuri destofe şi accesori/ 
pentru croitori şi vom tine în depo* 
zitul nostru căptuşeli, stofe, fcalse 
şi psltoaBe gata b  dom i şl 
copil. Primim şi comenzi după 
măsură. Mărfurile noastre le 
cumpărăm din prima mână şi 
dela fabricele cele mai renu
mite. Vindem creafiunile noastre 
întocmite de maeştrii cei mai 
buni, cu preturile cele mai mo
deste.

Rugăm să binevoiţi a vizita 
fără nici o obligaţiune depo- * 
zitul nostru, înainta de a Vă 
aproviziona dintrVitâ parte, in 
aşteptarea binevoitorului sprijin 
al onor. public şi a  micilor d*ni 
meseriaşi, semnăm cu stimă

O ireofiune»
Stabilimentului cooperativ al cro

itorilor BRAŞOV.
344 3 - 3

• Villa Pohl,
Braşov, Şirul Cktătuiei 7/a 
la pozif^e frumoasă este da 
vânzare. Mijlocitori excluşi.

364 1 -8

De vânzare
mai multe costume de haine 
de bărbaţi şi copii, pe diferite 
mărimi, cu preturi foarte eftine, 
ad ecă : cu căptuşală Lei 450.—, 
fără căptuşală Lei 350.—.

Informaţiuni în strada Valea 
Coastei 25. 358 1 -4
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BUCUREŞTI, 1 Aprilie. In marele său discurs rostit de d«nul 
I a  t iu  M a n lu  la Întrunirea din sala „Dacia*, d-sa a spus între 
altele:

Zilele trecute marele învăţat jjal neamului <1-1 Ni- 
culae Iorga ne-a propus o înţelegere cu d-sa şi parti
dul d-sale. Ori-ce neíűfélegeri s-ar fi ivit între noi, Ar
dealul nu uită că în Silele de răstrişte, d-1 Niculae 
Iorga a fost acela, caTe ne trimetea cele mai calde 
cuvinte de tkiibarlyát^ré'-ş î ; ̂ Íbil!ii3tíÖiÉKÉé:

Alături de‘ m ariilüptátori ’Níéöfae Frftpeseu şi Ta- 
ke Ionescu el a fost care ne-a dat în zile grele raze 
de nădejde! (A plauze p relu n g ite. P oci. T răiască  lup
tă to rii pentru un itatea néam úluil)

Suntem onoraţi de mâna, ce ne-o întinde d-1 Iorga 
ş i  in scurtă vrem e îi' vöm d a  răspunsul nostru , sin
c er  ş i fră ţesc , precum  a  fo s t  şi g estu l d-sale ş i ne-  
ăm  bucura din inim ă , d acă d - l  Io rg a  l-ar p r im i cu 
în ţelegerea  cu c a r e ! am  p rim it ş i  noi cuvintele d -sale. 
(A p i. vii).
4 \ ' . ,
Probabila eşuare a tratativelor ruso-române.

B ucureşti, 1 Aprilie. Ştirile sosite aici din Yiena 
asupra demersului tratativelor ruso-româue sunt din cele 
i ia i  pesimiste. Şedinţa, care avea să aibă loc Sâmbătă, 
I u  s’a  putut ţine, îmboînăvindu-se „subit* şeful delega
ş i  VuSe,1 Erestibskj.

In tiWnar dbolâfâţieî fáeüte reprezentanţilor presei de 
dl Langa Eăşcanu, că recunoaşterea B asarab iei de 
Către R uşi se impune ca un elem ent absolu t n ecesar 
p en tru  continuarea lu crărilor delegaţiei, preşedintele 
Krestinsky a făcut ziariştilor o contradeclaraţie spunând 
Éltre altele că sovietele n-au recunoscut n iciodată a ii■ 
jp irea B asarab iei la  R om ânia ş i nu o recunoaşte 
to k i a z i,

Se crede, că o ruptură sau amânare a tratativelor 
este inevitabilă.

Achitarea stadesfilar cemplotişti
Mari demonstraţii stideoţeştl.

Bucureşti, 1 Aprilie, — In faţa Carp! ca juraţi de aici s’a în
ceput procesai celor § studenţi complotişti, deţinuţi de 3 luni la 
Văcăreşti. Studenţii Corneliu 1. Zeleâ CodrisBO. loan Moţa, Tudor 
Popea: Uj Corne’lü Gtorgcscu, Ilié Carne a ţa şi Raia Miocvicl erau 
•Acuzaţi că an pus ia cale nn complot pentru suprimarea cu arme 
A roa+ multor personalităţi .ovreedi şi a câtova miniştrii, intre cari 
V*nii ConvtântlaeacD, PloreSco, Mârzescu şi Binu.

Dfsbaterile procetuii! atf darat până DsmiHecă dimineaţa, 
studenţii fiind apăraţi de numeroşi avocaţi.

Duminecă Ia ora 7*/a dim. juraţii a i  adus io  verdict negativ, 
p* baza căruia preşedintele a  pronunfüt achitarea tuturor eteden• 
ţă o r  P ré st taţi, ordonând pvmerea. h r  tn libertate afară de studentul 
i. Moi*, care râmâoc arestat la dispoziţia parchetului fiind acuzat 
A« atentat în cosiră studentului Versiches:*, ca re  a  încetat din 
o ia fâ  eri în urma rânitor primite.

in decursul zilei de Duminecă au âvitloc marl demonstraţii 
stodeoţeşti la Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi Timişoara ţi Oradîa* 
■ar e, t  clamând a* *e studenţii achitaţi. Poliţia şl armata aa împe- 
rfteat escese. La Bucureşti universitatea a toit iacosjurată de po- 
llflt şi arnaată, ctre a deţinut Uăteva suta de studenţi ducând«*! 
la ponţi«» Aproapi toţi au foit ?sşă după câteva ore eliberaţi.

îl

Noul cabinet francez a fost co&stiiuit astfel: Reymoad Pot»- 
aaré, Vr»e$édinte ’de cóbáilZé1 şl rhinüírö el afacerilor strSÎBe; Le 
fébre Daprey, justiţie; Desoitet, internei Frargol» Marsai, finanţe,* 
Mfeginot, rSzboiu; Bokinoirskl; maríni; Cspue, agricultură; Lou* 
«btur, cottierţşi P. T. T ; Letrocguer, lucrurile publice; Henry de 
It^venel initruclie publici; Daniel Vincent, higlenS şl munci; 
fot.-col. Fabry, coloni»; Louis Marin, regiunile eliberate.

Noül minfster s*a prczenhtperkmentului, Luni dfntineaţa.
D l Poldceré a prezentat Sâmbătă după amiezi pe colabo- 

ftloril săi d-lui Miller and cârc a felicitat pe d l Poiocare pentru 
«Om pun ere a reuşită a ministerului, adăogând că guvernul se

taie bizui pe sprijinul şi colaborarea sa, în scop de-a rezolv!
Conformitate cu interesele naţionale problemele delicate la 

«rdinea zifcL
Consiliul de raittişfri a decis în nnanlmitete s l  continue po* 

JitUa externa a guvernului precedent şi a decis suprimarea tuta* 
r«r subsecretariatelor fără excepţie.

0*1 Miilerand a r probat declaraţiunea ministerial?, redac
tată de d-1 Pöincaié şi care prevede menţinerea tuturor dreptu- 
rlloF Fraiiţei şt a gajurilor, până la tranşarea satisfăcătoare a re» 
parâţiîlor, pa care guvernul se va sili s’o realizeze prin acorduri 
interna bonok. Guvernul va căuta să întărească uniunea naţională 
prin concentrai*«^- •r^ t̂tb|icaniU»r................. ........ ............ „ ........

filmul .Flfl" reprezentat la Braşei
Cetina în „Dimineaţa“ :
Alarmat de lipsa unui con

trol serios asupra filmelor ce 
se i roe< tează în tară şi mai 
ales în Ardeal, unde se intro
duc dc furiş filme obscene, d-1 
Gh. Tătărăscu, subsecretar de 
stat la Interne a întocmit o de- 
ciz e prin care, pe temeiul arti
colelor 1 şi 15 din legea pentru 
organizarea teatrelor şi 262, 
267 din codul penal etc., se 
regulamehtează controlul asu
pra tuturor filmelor de cinema
tograf, instituind şi o comisiune 
în căderea căreia rămâne apio- 
barea lor.

Această comisiune e alcă
tuită din d-nit Ion Panaitescv, 
senator. Petre Oârbooiceanu , 
îrlmescu- Cândeştt, deputaţi. Mi* 
hali Dragomirescif, profesor uni
versitar şi O. Olâraşu , inspec
tor general de siguranţă, numiţi 
de ministerul de interne, B o 
tez , director general al ocrotiri
lor sociale, din partea ministe
rului sănătăţii, Const. Kiriţescu, 
director al învăţământului su
perior, dm partea ministerului 
instrucţiunii publice, Oh, Ada- 
m escu, profesor, din partea Ate
neului Român, Ronţulus Voi
ri eseu , şeful siguranţei generale,
C. Râuleţ, secretarul comisiunei, 
M, Bvzescu , directorul politiei 
Capitalei, A . de Herz, autor 
dramatic, din rartea direcţiunei 
generale a teatrelor, Liviu R e- 
breanu, din partea Societăţii 
scriitorilor români, doctor Voi- 
cute seu, reprezentantul fundaţiei 
«Principele Carol* şi consilierul 
Marin Vâroriu, din partea con
siliului superior administrativ. 

. •
Filmele aprobate până acuma 

de poliţiile respective pot rula 
mai departe. Acelea cari n’au 
până acum aprobarea pol'tiei, 
precum şi cele cart urmează să 
fe  proectate de-aci încolo, vor 
fi trimise comisiunei de mai sus 
spre aprobare. Această comi
siune mai are şi însărcinarea 
de a veghia ca reclamele, afi
şele, pancartele, precum şi tit
lurile hlmelor sa fie scrise co
rect româneşte. Titlurile pot fi 
şi în I rnbile minoritare, însă 
numai traducându-se textul în 
l’mba română.

Prima şedinţă a acestei 
comişitioi »’a ţinut Sâmbătă 
la oreie 1 1  în cabinetul mi
nistrului de interne.

Pentru a face demonstra
ţia, a convocat Tineri seara 
Ia minister pe mai mulţi 
magistraţi, deputaţi, sena
tori, reprezentanţi ai presei, 
punând să se ruleze în faţa 
Ier un film confiscat la Bra
şov de d. Gh. Olâraşiri 
inspector al siguranţei.

Filmul se numeşte „Fifi* 
şi aparţine casei de editură 
Oer. B tlm ul con fiscat a  
f  ost trim is p archetu lu i ş i 
anteprenorii sunt d a ţi in 
ludecată pen tru  aten tat la  
bunele m oravu ri9 p ed ep sit 
de codul p en al.

D na Lucia Cosm a  a fost nu
mită pc ziua de 1 Aprilie cor. 
ca suplinitoare Ia catedra de 
canto dela Conservatorul din 
Capitală, rămasă vacantă prin 
rteĉ KUî d-ne* L'ria.

Constatările candidatului P.
/V. R. d l  prof. M tronescu

Dintr’nn interriew acotdat da d-1 
prof Mironeacu ziarului „România“, 
reţinem următoarele constatări:

Fiind dovedit că rezultatul a- 
legerei este falsificat, cifrele ofi
ciale totale nu ne pot indica cine 
a Întrunit în re&litate majoritatea 
voturilor.

Dar, dacă examinăm cifrele 
dela secţiunile de vot, unde este 
sigur câ nu s'au furat voturile 
noaptea, constatăm că, cu toate 
ingerinţele şi ameninţările, ma- 
lori ta tea alegătorilor a dat în- 
crederea ei Partidului naţional 
român.

Astfel :T ) lâ secţia I Bal?, can
didatul Partidului naţional a în
trunit 1436 voturi, candidatul li
beral 1006 voturi, far candidatul 
ţărănist 616 voturi; — II) la 
secţia II. Baiş candidatul Parii* 
dului naţ onal român a obţinut 
1135 voturi, candidatul Ib ira l 
572 vbturf, iar candidatul ţără
nist 786 voturi} — 111) ia secţia 
I Caracal candidâtui Partidului 
naţional român a întrunit 1130 
voturi, candidatul liberal 1012 
voturi, Iar cel ţârănist 382 voturi*
— IV) la secţia Islaz candidatul 
Partidului naţional român a în
trunit 804 voturi, cel liberai 449 
voturi, iar cel ţărănist 382 vo
turi; —■ V) la secţia Scârl|oara 
candidatul Partidului naţlomri 
rorrân a obţinut 1256 voturi, cel 
liberal 712 voturi, iar cei ţără
nist 979 voturi.

Se vede dar limpede către 
cine s*a îndreptat majoritatea 
alegătorilor, acolo unde este si
gur câ nu s‘au măsluit voturile 
noaptea.

Dacă cifra totală a voturilor 
candidatului ţărănist este mai 
mare cu 2270 voturi decât cifra 
constatată oficial pentru candi
datul Part dului naţional român, 
această diferenţă se explică prin 
două împrejurări: T) între votu* 
iile candidatului ţărănist au in
trat, precum am spu?, aproxi
mativ 5 mii voturi averescane,
2) Ţărăniştii au avut norocul de 
a fi avut voturi mai numeroase 
în a treia zi de vot şi aceste 
voturi nu au mai putut fi furate,
—  pe când Partidul naţ’onai 
român a avut voturi mai nume' 
roase In cele două dintâ:u zi’e 
de vot şl voturile acestea au 
fost în bună parte furate noap
tea (înaintea celei de a treia zi 
de vot) şi înlocuite cu voturi în 
favoarea candidaţii’ui liberal.

IN FO R M ATIC I
In consiliul d e  miniştri d e  

Duminecă după ce s’a ascaUct* 
raportul ssupra tulburărilor stu
denţeşti ceri au avut ioc Sâm
bătă, — s’a hotărât să se mo
difice regulamentul de disciplină 
al universităţii, în senzui ce, în 
cazul unor noui turburări, ele 
să poală fi efectiv reprimate.

S ’a hotărât deasemenea ca 
studenţii cari au pătruns Du
minică cu forţa în universitate
sa fie arestaţi şi daţi judecăţii. 

*•
O m anifestaţie ostilă tn cen 

tra d-lui Ar ist ide Blanc. — Un 
grup mai mare de studenţi a 
împedecat Sâmbătă seara cu 
forţa pe d-1 Aristjde Blanc să-şt 
ţină conferenţa sa economică Ia 
Fundaţia Caroi. Mamfe- tanţii au» 
trecut apoi la Banca Mar ma roş 
din strada Lipscani, unde au 
spart mai multe geamuri şi vi
trine. Aceste manifestaţii au for
mat obiectul unei comunicări fă
cută de dep. Mzdgearu în şe
dinţa de cri a camerei. D-l Mad* 
gearu a întrebat pe ministrul de 
interne ce măsuri înţelege sâ ta 
ca să se evite astfel de scanda* 
luri, tocmai in faţa palatului re
gal. Secretarul de stat Tătărescul 
a răspuns câ guvernul va an
cheta cele întâmplate şi va da 
san.ţîuni de rigoare.

mlârlungulu, societate de elec
tricitate din Săcele are un post 
vacant la Uzina Hydroelectriee 
pentru mecanic electrician.

Doritorii se vor adresa la bi
roul societăţii în Cernatu.

360 1—2*
Dureri de cap, ameţeli, greu

tate în piept, greaţa, bătăi de 
inimă, lipsă de poftă de mân
care, 'zgârciuri, limba angerită 
prevm adesea din constipatie. O 
pastilă KOPROL curăţă căile 
digestiunei şi înlătură conges- 
tiunile  ̂ 2—0

Ai dureri iarna din cauza de 
gerăturilor ;i ie potoleşte eu
KAISER-BORAX. 2 - 0

*

Contra guturaiului o spălă- 
tură K A ISER -BO RA X. Iţi a -  
duce în timp scurt o alinare. 
2 - 0

*

Târgul de ţară de 
vite In oraşul Braşov, 
se tine la 6 —7  Aprilie 
1924.

Consiliu! orăşenese.
319 1—2

RSON
Tocuri şi tălpi de cauciuc Berson

sunt de azi înainte mai eftine. u „ya 249«
itPOGRAFlA A. MURESIANU, BRAlvISCE & COMP. BKA;jOV. Redactor responzabîl - lOAN BROTEA


