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Mergem înainte cu cre
dinţă în prea Sfântul şi prea 

Bunul Dumnezeu, care se va 

m*lui de Ţa^a noastră româ
ne iscă.

« t r ,  G h .  JE la riţiw  M o . 3 ,  
Telefon ! No. 14 — Orăştle.

i l p a r e  a ă p t â m â n a i  a u b  Î n g r i j i r e a  
u n u i  c o m i t e t  d e  r e d a c ţ i e .

Director: Dr. ALEX. HERLEA

ABONAMENTE i
pe 3 luel 3o lei —  pe 6 luni 6o lei —  pe 1 n i 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru Inst. $1 Aut. 2oi pe an 
E X E M P L A R U L  2  LEI.

Lportantele
Consiliului

hotărîri ale 
de miniştri.

Cum va ap are
gazeta noastră.

Consiliul de miniştrii s'a întrunit 
(n 12 Februarie a. c. la orele 16 la 
Palatul regal, srb  preşedinţia M, S 
Regalai. Dupl discuţiunile urmate s'a 
hotărât următoarele:

1) . O comisie restrânsă va alcătui 
un anteproiect de Constituie.

2) . Se va însărcina Institutul de 
st'jdfj administra t:ve cn pregătirea 
unui proiect de lega pantru organi
zarea administratei locale.

3) . Se va icterilce participarea 
oricărui funcţionar administrativ sau 
tehnic, de stat sau comun*, ia orlte 
aşjiuae sau m znlfsltţbne de ordin 
politic. Sa vor fixa şl sancţiunile ne
cesare.

4) . I. P. S. S. Patriarhul, In unire 
eu Sftotul Sinod, va lua măsurile 
potrivite pentru deslegare» credincio
şilor de orice jurăminte, altele decât 
cele legiuite şi va stabili sancţiuni

Guvernul D-lui Goga »i-a dat de- 
m'sia Joia trecută. Dam'sia pentru 
gogo-cuzişti era neaşteptată» — în t«ră 
Insă se vorbea de mult că guvernul 
Gogo C zlat hebua aS plece. Dsnvs'a 
s’a produs esifel: Dl Gcga avea 
Miercuri la ora l i 1/» audienta de 
lucru la M. S. R gels. înainte de 
audientă primeşte o veste că audien
ta i s ’a amânat cu 24 ore.

Ministrul de Interne a trimis pre
fecţilor din întreaga ţară, in legături 
cu dizolvarea Comisiilor interimare 
comunale, următoarea telegramă: Pro. 
cedaţi de îndată la Înlocuirea tuturor 
comisiilor interimare din comunele 
rurale, preşedinte şi urbane. Cu a- 
cest scop daţi mai tatii decizi unea 
de revocare 3 comisiilor interimare 
şi de însărcinarea notarului şi secre
tarului lu fiecare comună cu grija lu
crărilor. însărcinaţi apoi pe toţi pre
torii s i meargă de urgenţi In fiecare 
coman*, s i  convoace obştea sstilui 
h  primtrie «i să obţin! sub contro
lul lor dtsem narea unei comisii de 
trei, dintre gospodarii recunoscuţi de 
oameni cinstit', ca autoritate yi de

pentru preoţii cari ar mai lua pe vii
tor as menea jurăminte.

0) Se asspendă provisorlu statutul 
funcţionarilor publici şi inamovibilita
tea fn mag'straturi.

6) . Se suspendă autonomia smt- 
verat r |.

7) . Reglementarea funcţionării pre
sai prin suspendarea pcblicaţiunilor 
inutile său dăunătoare şi controlarea 
mijloacelor de întreţinere a tuturor.

8) . Sa vor lua măsuri in toate 
adm'n spaţiile pub%e pentru resol- 
vares grabnică şi automată a cereri, 
lor prezentate de cetăten* şi lecmwş- 
fn 'a re a  lor de rezultitsl obţ'nut,

9) . S ’a decis s i  nu se mai numea- ; 
8c$ In funcţiuni publice nici o per
soană la legătură apropiată de rude
nie cq membrii guvernului. Nu se 
vor face numiri noul de personal In 
funcţiunile publice devenite vacante.

10) Se va reglementa întrebuin
ţarea automobilelor autorităţilor.

Jo! înainte de a merge în audien
tă i-f»ă primegte veste de!« Palat că 
împrejurările sunt de asemenea na
tură încât M. S. Regele e*fe silit să 
formeze un guvern de uniune naţi
onală*

Atunci dl Gog* văzând că nu 
mai este nici o scăpare si-a prezen
tat demisia.

preferinţă din fiel cari n’an participat 
le luptele politice. Veţi numi apoi a- 
cest» (omisiuni fn fruntea comunelor 
indicând ca primar anul dintre mem
brii.

In ce priveşte municipiile, comu
nele reşedinţe şi staţiunile balneare 
sau climaterice, veţi examina sltnaţl- 
unea locali şi pe baia informaţiuni- 
lor verificate, veţi face ministerului 
o propunere indicând trei persoane 
cu autoritate, de preferinţa cu repu
taţie morală yi de o corectitudine no
torie. Veţi da preferinţă foştilor mill- 
tari şi funcţionari publici de un grad 
Înalt.

In comunicarea telegrafică ce veţi 
face, veţi menţiona situaţia fiecărei 
persoane propuse,

După schimbarea noului guvern 
de sub preşid» nfia I. P. S. S. Patri- 
archului Miron gi după ce s’a extins 
starea de asediu asupra Ţării întreg , 
au ven t regulamente noi gi referitor 
la cenzură.

Noi astfel trebuie să ne supunem 
acestor ordine si nepu'ând să mai

Nu avem cuvinte ca să îndemnăm 
câl mai mult poporul la ascultare 
si ordine foţă de organele conducă- 
lon e ele regimului de astăzi. Fiind

dictatură si stare de asediu fiecare 
cetlţ an trebue să cunoască bine 
ordinele» cum să se poarte căci li
bertatea de altă dată trebue să dis-

M. S. Regîlei a semnst urmă- 
tornl de ret regal pentrn abrogarea 

convocării corpului electoral:

CAROL AL II-lea

Prin graţa Ini Dumneaeu şl voinţa 

naţională

Rege al României

La toţi de taţi şi viitori sănătate.
Având la vedere st*rea sufle

tească creiată In ţară prin lateţirea 

luptelor de partid;

Am decr t»t şi decret Im :
Art. I. — Convocarea Corpului e. 

lectoral pentru alegerea,’ Adunărilor 
legiuitoare, s? revoci.

Art. II, — D.’sposiţlunile art. II. 
III. şl IV. din Decretul R?gal No. 89 

din 18 Ianuarie 1938, sunt şi rlmâo 

abrogate.
Art. III. — Preşedintele Consiliu

lui Nostru de Miniştri este Isslrdnat

facem politică ci să scriam în ga
zate numai comunice tele oficiale ale 
guvernului seu ştiri nepolitice» cre
dem că sunt destule 2 pagini.

Când se va simţi nevoia de mai 
mult material informativ, vom apare 
bineînţeles In mod regulat în 4 pagini.

pară 8' să ne supunem pentru păs
trarea ordinei din Ţară.

Deaceia guvernul a hotărât să 
nu să mai ţină n'ci un fel de adu
nări, nici jocuri, nici şezători, iar noi 
vestim această dispoziţie a  guvernu
lui ca oamenii să ştie cum să se 
poarte ca să nu ajungă în conflict 
cu legea.

cu executarea disposiţiunilar prezen
tului Deere»,

Dat tn Bucureşti la 10 Februarie 
1938.

(sa.) CAROL R. 

Preşedintele Consiliului de miniştri

(as.) MIRON,
Patriarhul Romtniei.

Convocarea
o o l e g i i l o r  a g r i c o l e  
a  f o s t  r e v o c a t ă .

S ’a semnat deja decizia mi
nisteriali prin care ne revoaci con
vocarea coVrr’t’or agricole judeţene 
şi a tuturor lucrărilor făcute In acest
scop.

Prin decizie ministeriali, s’a hotă
rât disolvarea tuturor comisiilor inte
rimare ale Camerelor de agricultori, 
d spunându-se ca toate camerele să 
fie conduse de Qitre directorul gene
ral respectiv şi medicul veterinar.

Cum vor fl înlocuite
interimare.

Sunt interzise cu desăvârşire adunările 
de orice fel, jocurile, şezătorile etc.

Decretul logo
pentru, co n v o ca re»  corpu lu i 

e lecto ra l a  fo s t  abrogat.
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Ce să facă partizanii noştri
politici de pe sate.

Fiind stare de esed’u 3’ cenzură 
trebue ca să ne suoun&m cu tc JH 
ordinelor primit'* dela comand?:np* 
de garnizoane.

AslM din momentul In c«re suni 
interzise ndur>8n?e 8» nu mai putem 
scrie în gazete ceeace voim, nad za- 
n'i nogtri nolittd sunt ngat» ca în 
liecare săotămănă sa se prezinte dtn

flecare comună. fie preşedintele fie 
olt delegat la preşedintele de plasă 
ca acosta să-i comunice ultimele 
ordine pr'nrte» pentru a  esgure li- 
n:stea î i  comune, buna pace ş" ■â '’- 
dui&lă, precum a lua verbal şi ulti
mele informeţ'uni c a r să le d u ă  în 
comună.

Cari sunt laptele cari intră
spi*e jticieoftr’ăB la jr*ts 
t i ţ lm  m i l i t a r ă  Io 
r t ^ a  dk* a s e d i u .

După cum se şt!p( decretul prin 
care se extinde starea de o sediu p ' 
tot cuprinsul tării, cont’ne enumerarea 
articolelor din Codul Penel a căror 
competinţă de judecare revine tribu
nalelor militare.

Pentru lămurirea editorilor noşt ii 
dăm mai jos lista delictelor cari sunt 
de competintă auforitătilos militare 
precum şl pedepsele prescrise de co
dul penal*

Art. 184.-231:
Trădarea! reuşită, aduce muncă 

silnică pe viată — nereu*i<ă aduce 
muncă silnică de la 5 la 25 »n;,

Spionajul, reuşi* sou nereuşit a* 
duce muncă silnică dels 5—15 sn ;. 
Deosebirea între trădare ş sp'orej 
este că primul d lict e săvârşit de 
un cetăţean român iar cel de el 
doilea de un străin.

Atentate şl comploturi, educ? mun
că silnică dela 10 la 25 de ani.

Alte crime şi delicte, contra s ga
rantai interioare a Statu’u?, educ de* 
tent une rgurnasă dela 7—10 sn?«

Crime şi delicte contra şef lor sta
telor streine, a  reprezentant ;cr şi a 
simbolurilor acestor State — «duc 
temnJS grea del?* 10—15 an i

Delicte contra siguranţei statelor 
8 trăi ne» dreptul păcii şi bun lor re!*- 
tiuni internetiona!e — se pedepsesc 
cu deterţisre simplă de le 6 luni le
3 an'.

Art. 253-255 :
Ultrajul, dela 1 lună la 2 t ni în

chisoare simplă.

Art. 258-262:
Rebeliunea, dela 3—5 sn: det n- 

tiune riguros să.
Art. 290, 294, 295 298:

Delictul contra represiunii, de la 
1—2 ani închisoare c o re  tonală..

Delictul de Intimidare a Jasttttel, 
dela 1—6 luni î^ch'soarc corectk- 
nală.

înlesnirea evadării deţinuţilor, d 
la 2 luni 1 an înc h-soare cor? cţionsl*.

Art. 308-340:
Delicte contra cultului, de la 2—6 

Iun' închisoare corttcţiorală.
Delete contre respectului datorii 

morţilor, de la 3 luni la 1 an inch - 
soare corectionelă.

Crime şi delicte centra Un-şlei pu 
bltce, minimum 2 ani si maximum 8 
ani închisoare eorec lonelă.

Incursiune pe teritorul tării, da la 
5—10 ani închisoare coractonală-

Ătâtărt gt instigări dela 2 luni la 
2 ani închi soare corffctiona’ă.

Vagabondajul, de 1—6 h n i închi- 
şoare cor^rţiomdfi.________________

Girant 5 SIj. A,LEX HGRItGA,

Art. 349-352:
Delicte contra llntştel publice, oo-

m s? de ministrul unui c»lt, — de la 
1—2 a ri închisoare corecţi o ală.

Crime cari produc pericol publtc, 
dela 3—7 ani înehisosre corecţio- 
naiă.

Art. 359-373:

Delicte contra siguranţei transpor
turilor şi a mijloacelor de convor
bire, deja 3—5 eni închisoare corec- 
ţ onală-

Arf. 417. 418 494

Delicte contra delictului Siatulnl 
sau el celui particular, dela 6 Juni 
Ia 2 *<ni inch so *?e corec|ionaJă.

Arf. 496-497:

Violare de domiciliu dela 2 luni 
la un an înch soare.

Cu circumstanţe agravante — de 
!<s. 6 luni la 2 ani închisoare.

Violare de secrete dela 1—6 luni 
închisoare corect onală*

Cu ci cumsta!Je agravante — de 
Ia 3 luni la 1 en închisoare.

GARNIZOANA ORAŞTIE Lee 
cunoscut uimitoarele: 1. Toţi ofiţerii 
şi subofiţerii de rezervi precum fl 
grad*!? inferior-re cart an f*ewtpsrte 
din R«g!m*Rtele 108 fi 92 Infanterie 
din anal 1919 fi pâ I  la 1 Aprilie 
1921 şi csre su prisait medalia «Cru
cea ComrmoMtivă" şi brevetul res
pectiv prestm  şi b i vetal m daliei 
«Victoria* vor comunica Garnizoanei 
Orlşt'e, eă au primit, «Medalia* Co
memorativă şt brevetele ambelor me 
dalii mai sus satelite, iritând Nu
mele fi Pronumele, gredal, contin
gentul §i ultimul domiciliu (Str., No, 
Comuna, Judsţul şi Pojtal de Jandarmi 
căruia aparţine),

2. Toţi of |eri! şl stbofţ-rii pre
cum şi gradele inferioare cari a« fă
cut parte d n aceste reg mente in a-
cel timp şl sare na au primit me
dalia aC-'ucea Comemorativă" şi bre
vetul reape?t'v preeum şi brevetul 
medaliei „Victoria* vor înainta de «r. 
genjă Garnizoanei Orlştfe, o cerere 
prin C?re solicită sus smintitele me
dalii şi brevetele respective, arătlnd 
In cerere Regi i, B talionul, Com- 
pan5», unde » ficat servietei, dmta 
d?îelnd, şl până când, Gradxd şi Con
tingent»!, In aceiaşi cerere sa va a- 
răta domiciliul pet*ţfoasralui (Str,. Nr,, 
Comuna, Judeţul şl Postul de Jan
darmi).

Este d* dorit ca rezultata! s t  fie 
prim i k  Garnizoana Orăşele cel mai 
târziu la 1 Aprilie 1938.

Comandantul Garnizoanei O rlitk  

_______ Lf. Colonel A. MADGEARU.

ŞTIRI.
CONVOCARE. In conformitate 

Cu art. 16, dte Statutul So-fet*!!! P*n- 
s’onarilor Publici, O rlşt’e, fto|l pen- 
s'onzriS membri ai SocVtăţiî, *«nt in 
vitali a lua perle la Adunarea Gene
rală Ordinară, ewe se v» ţine Du. 
minect la 27 Februarie 1938 ora 10 
înainte de mast, InbironlSoc.(Banca 
Ardeleana).

Dacă la locul şi timpul f'xat, nu 
se va întruni majoritatea membrilor 
înscrişi. Adunarea Generală va ţine 
şedinţa cu scHaşI majoritate cu o 
o ri îmi târziu de ora f’x ttl  mal sus 
In aceiaşi a l or! care ar tl numărul 
membrilor prezenţi,

Ordinea de zi: 1. Deschiderea 
ş*d!nţei de către dl Preşedinte. 2 
D-sfgnures » 2 msmfri verificatori. 
3, Cetirea membrilor decedaţi tn cur
sul anului 1937. 4. Darea de seamă 
asupra activităţii Societăţii din 1937. 
5. Aprobarea Gestiune! sun ai 1937 
şi desîlrcarem Comitetului. 6. Apro
barea bugetului pentru amil 1938. 
7. Aprobare* modifielrlîor adusă re
gulamentului intern, al SucietSţii In 
cursul analei 1937. 8. Exlnderea m e». 
brilor rămaşi cu eottesţliie !n restanţe 
mai mult ce 6 luni şi cari fiind so
maţi nu au achit* t. 9. Diferite pro
puneri yi Interpelări. 10. Domnit mem
brii ce vor face propuneri, urmează 
a le înainta Societăţii in s? Iz ce! îmi 
târziu pâr,8 la data de 23 Febr. 1938, 
pentru a fi vlzufe fi studiata de co
mitet.

Orlşt'e, la 31 Isauarie 1938. 
PrCffidintek Sxdrtliil: (ss) V. ROST.

Secretar: (ss) D. OPREAN, 
*

REGELE ALBANIEI SE ÎNSOA
RĂ. R grle Zogu al AlbiinW ae va 
eisîtori nu pests mult m  o frumoa
să cost* să msghkră, Gerald ns A-
ppony, pe Sare a cunoscut-o Ia Ve
neţia ta Italia. Logodna lor a fost a- 
Uânţatl oficial la Începutul acestei lan* * 3. 

*

CU AVIONUL BUCUREŞTI — 
BUHAPESTA. Iu urma !nţ<*leeerlî 
Intre societatea rocalaâ wL^re*“ şi 
compania maghiară aerianl ,M !nt", 
s’a hot£r|t kflinfaeea unei linii aerie
ne regulate tnt e Bicureşt şi B ida- 
pezta. Călătoriile vor începe ia 1 Mai 
şi se vor folosi avioane româneşti şi 
maghiare.

DUCELE ŞI DUCESA DE WIND. 
SOR sunt tn aşteptarea unei odrasle, 
— aşa se spune, — iar în vederea 
acestui eveniment se vor a*ez* tn 
Franţa.

*

O ŞCOALĂ ŢĂRĂNEASCA se
va înfiinţa în j vid? tul Sibiu, de către 
despărţământul «Astrei*. — Această 
şxosl? superioară ţlrlnesseâ pentru 
b l'baţi va dura dela 13 Februarie 
până ia 13 M -rtie şi va L n  ţîoua k  
A'sdemiateelogică. Lu această şcoală 
vor lua parte 40 ţărani cari sent gos
podari înstăriţi. Li se vor prtda cu
noştinţe d fsrfte tn Irgîtură ca eco- 
ncmta câmpului şl viaţa sosiali.

*

DUCELE MUSSOLINI a trimis 
oortresd său primului ministru ungur 
Daianyl şi ministrului de externe 
K*nya. Ambele portrete sent înca
drate In resne da argint şl cu dedi
caţii scrise chiar de primul ministru 
italian Massolini*

»

MARI INUNDAŢII s’an întâmplat 
iarlşt !a Turcia. Râul M*nderes a’a 
revărsat In nospt*a din 3 spre 4 Fe. 
bruarie, asupra »[13 sate. O panică de
nedegeris a crsprin* pe bieţi! locuitori.

*

UNIFORMA PERSONALULUI 
POŞTAL. Ministerul Comunicaţ ilor 
a hetSrît. ca latreg personalul Infe
rior dela poştă, atât dela oraşe cât 
şi dela sate, pe viitor să poarte uni
forma aşa cum prevede legea. Sore 
acest sîop, In bugetul anului 1938— 
1939 se va lua suma de 35 milioane 
lei, din cari să li se facă haine poş
taşilor.

*

UN RESTAURANT ROMANESC 
LA VIENA. In silele trecuta a sosit 
lm Bucureşti, n?gustatul de vinuri 
Tulcer din Viena, pentru a lua con
tact cu ministerul cooperaţiei, In ve
derea organizării unui restaurant ro
mânesc la Viena. T ak er a vizitat şi 
restaurantul românesc dela Prsga. El 
vrea să organizeze şl exportai de vi
nuri româneşti la Austria — Plan fru
mos, numai să se înfăptuiască bine] 

«

e v r e ii  v o r  p u r t a  n u m e  e -
VREEŞTI, In Germania s’a adus o 
lege, care opreşte pe Evrei de-a mai 
purta pe viitor ram e germane. Toţi 
aceia cari şi-au schimbat numele în. 
tr’ea nume creştin sunt oblfgsţi sl-1 
părăsească şi sl-şl reia vechea numi
re jidovească. Owe daci sk r adace 
şi la noi legea aceasta, câţi Jidani 
n’ar f( detcop&rlţl sub cele mal nea
oş?; num3ri româneşti.

*

CURAJUL UNUI CIOBAN. Cu 
toate că zăpada s’a topit aproape cu 
toiul şi afară adie a primăvară, totnşi 
lupii continuă să vină până In margi
nea satelor şi s t atace vitele oameni
lor . Aşa silele trecute o haită de 
lupi, s’a năpustit tn plin câmp asu
pra oilor lai G. Zamfir din comuna 
Podeei-vechl (jad, Prahova) ftră ca 
sfi i pese de e). Ca sfi-şi seapa oile 
din gara lupilor, Zamfir a pus mâna 
pe o bâta şi a început să se lupte 
cu lupii. S’a luptat cu atâta curaj şl 
tărie. încât a isbat’t să omoare 2 lupi 
şi să pună pe f^gfi pe ceilalţi.

*

UN TATA REFUZA SA SCAPE 
FIUL dela MOARTE. Lm Boston tn 
America, Frank Dîsksion şl fiul siu 
Antonia au fost osândiţi la moarte 
pentru omor. Deşi tatii şi-ar fi pu
tut scăpa fiul dela moarte luând to
tul asnora sa şi mărturisind Că Hui 
său este nr vinovat, el n’a voit. Fiul 
meu este vinovat, a z's el, dar îl 
iubsse prea mult ca să-l mai las să 
trăiasră după mine.

DIN RECOLTA DE GRÂU pe 
1937 s’au exportat 77 mii vagoane. 
— Din rtcolts de grâu a anului 1937 
s’au exiortut până la 27 Ianuarie, (a 
total 776476 097 tone, din care 
6000 841.125 tone g?âa superior căli
tă-5 de 77 kgr. greutate hţctolitrică 
şi 175 634 972 tone grâu inferior.

*

Casă de vânzare
In Orlftie, strada Tita Mt- 

idrfSîU Nr. 8, se vii de din mftăâ 
liberi. Hâsi waitft din 4 camere, 
bucătărie de iarnă şl vară, piv
niţă, grădină şl altele.

IiformstiNNi la proprietarul 
de aab aeel namăr.
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