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Principiile de căpetenie înscrise în pactul 
fundamentai, care intră astăzi în vigoare.

II. Inovaţii subsidiare.

De unde să afle oamenii 
ce este şi ce nu-i permis
s i i  b  d i e t a t n r ă .

Constituţia României, promulgată 
la 28 Martie 1923. a  fost abiogafă-

Tara noastră a primit o nouă 
Constituie. Este el treilea pact fun
damental, d el ei întemeierea Românie?.

Cea dintâi Constitute a fost ela- 
boiată tn 1886; a doua în 1923, de 
către Porîament.

Constituita rouă, dată prin decret 
regal, educe anurritr inovaţii princi
pale, cate se desprind din cele 100 
de articole, publicate în Mon tortul 
Oficial din 20 Februarie 1938. Popo
rul R orrâi pronunţă astăzi prin ple
biscit, bună gtiintă 8: învoirea lu?’, la 
aceste principii.

Faţă de constituţia dela 1923, 
noul decret constliu t'onal prezintă ur
mătoarele Inovaţii:

I. Inovaţii Fundamentale.
A) , Puterile Statului emană dela 

Nefunea Română, care insă le poa
te exerc't* numai prin deleg^ţiu ne 
8i numai după principiile aşezate în 
noua Constituţie.

B) 1. Regele este facioru! pr« pon 
derant al puter i legiuitoare. înfiat va 
legilor, sancţionarea, promulgarea lor 
Si iniţiativa revizuirii Constitut e! es'e 
dată Regelui.

Structura Adunării L-giu'toa e este 
radical schimbată. Deputat i se aleg 
pe 6 ani, după un sistem nou cor
poratist. Senatorii surd ales' oe 9 an*, 
în parte, de drept, si numiţi de Rege 
— jumătate- S’au statornicit: incom
patibilitatea dintre funcţiunile sslari- 
ate de Stat si mandatul de parlamen
tar, precum si intevdictiuni în ce pri- 

- veste reprezentarea intereselor parti
culare împotriva Statului, de către 
aleşii naţiunii.

Pe timpul vacanţei parlamentare 
si între sesiuni — a căror durată nu 
este determinată — Regale legiferea
ză prin decret*, cu putere de lege 
care nu are lipsă de ratificarea Par
lamentului.

2. Puterea executivă este încre
dinţată Regelui, care o exercită prin 
minigtfii- Miniştrii au răspundere po
litică numai faţă de Rege. Ei irebae 
să fie criătsni români de trei gene
ralii- Sunt exceptat acei care au fost 
minis’rii până acum.

Puterea judecătorească se exer
cită de organele ei. Consiliul de mi
niştrii este învestit cu putere judecă- 
torea ii ă, la  materie da crime poUice-

1. Se introduce p e d e a p s a  cu 
moarte, pe timp de pace si va pu
tea fi aplicată în cezuri excepţionale, 
în urma deriziunii guvernului-

2- Se iniei zice preoţilor să facă 
parte din or* ^nizatiunile politice-

3. Binecuvântarea religioasă es*e 
obligatorie pentru foste actele de 
slare rivilă.

4, D.ep'uî de vot esle rezervat 
numai cetăţenilor trecut) de 30 de 
ani, cari practică efectiv o Îndelet
nicire pozitivă.

5- Se desfiinţează Cutiile cu Juri.
6, Decretele R*gale pentru acor

darea instituţiilor Statului, cu noul 
pact fundamenta*, au caracter con
stitutional.

7- Sunt abrogate toate distozi- 
tiunîle refer toare la interzicerea cen
zura?, a  suspendării ş" suprimării or
ganelor de presă.

8, Ss modifică procedura de re
vizuire a  Constituţie?’.

III. Inovaţii regulamentare.
1. Nimeni nu poate presta ori lua 

jurăminte, decât în cond tiunile sta
bilite de leg*.

2. Validarea alegerilor este de 
eompetinta Cu?t)i de Casaţie-

3. Termenul de prorogare a Par
lamentului se măreşte la un an.

4. Sesiunile nu au dală fixă.
5. Delapidarea de bani publici se 

decretează crimă*
6. S j respectă drepturile minori

tarilor si leg Ie const tutionale de du
pă UniFe,

Cu aceste inovaţii, noua Consti
tuţie decretată de M. S. Regele intră 
în vigoare astăzi.

S P E C T A T O R .

Noul senatori de drept
au fost proclamaţi de elitre înalta 
Curte dg Casaţie, ta săpISmâna tre
cut! d-oii Iallu Maniu, Ion Mihalache, 
Mihai Pojoviei şi Ion Palat (liberal), 
tar tu slpllmfina aceasta d-nii Gb. 
Titărescu (foitni prim ministre), Hans 
Olto Roth (sas) şi Nfcolae G*orgeasu- 
Talfiea. Cu toţii au fost p tn! acum 
de câte 10 ori aleşi deputaţi; deci 
pot fl declaraţi senator? de drept.

Decând a venit dictatura în fie
care z? aoare câle un decret — lege 
8? câte-o ordonanţă iar bie|ii oame
ni nu au de unde să le ştie si să 
aleagă ce e bine si ce e rău. Dea- 
ceia ca să nu cadă tn g reb lă  si

S a ceti în ziare că acum vre-o 
săptămână a fost arestat la Blaj în 
văfatul profesor Augustin Popa îm 
preună cu prof. Romul Afbu din 
Dumbrăveni. — Se zice că vina lor 
ar fi fost că au răspândit în popor

Potrivit Decretului R g iî toţi func
ţionarii cari primesc retrlbcfuni dela 
stat, judeţ, comună etc. vor depune 
jurământul I t  M * şefului ierarhic 
după următoarea formulă: ,Ju? cre- 
d ntă M. S« Regelui Carol II, jur să 
respect Conslt-tia si legile ţări?’, jur 
să-mi îndeplinesc cu onoare si cinste

Damînecă la amiază a avut loc 
solemn-tatea promulgării nonei Con
stituţii, solemnitate desfăşurată la 
Palatul Regal, fiind de fată Suv. re
nul, marele Voevod Mihai, miniştrii, 
generalii comandanţi de corpuri de 
armată, înalt» demnitari ai Statului 
ş' capii bisericilor.

Toţi miniştrii au depus jurămân
tul pe noua Constituţie cu formula 
sacramentală obsnuilă.

A vo b t apoi Suveranul, arătând 
că noua Const.tutie este esită din 
frământarea mintii Sale, pentruca să 
es’gure binele neam uV, gi că El,

să se poată purta asa fel ca să nu 
aibe neplăceri este bine să se pre- 
z nte, iar ei le vor explica pe larg 
cum stau lucrurile si cum să se fe
rească de rău*

cuvântarea cf-lui MANIU la ultimul
comitet executiv*

Acum prim m însă vestea că cei 
arestat) au fost eliberat) din închi
soare. M nlsfe'ul instrucţiunii i-a dat 
afară din slujbele de profesori pa 
cari le aveau-

funcţiunea cc-mi este Încredinţată gi 
să păstrez secretele serviciului; aga 
8ă*mi ajute Dumnezeu.*

Formularul de jurământ subscris 
de fun tionsrul care a  depus jură
mântul se va pâstra la insfitut'a re
spectivă la cazierul funcţionarului.

cel care a  dat-o, conform votului 
popular, va fi cel dintâi care o va 
respecta.

După aceasta a vorbit Patriarchul 
M ron Crîstea, făcând un mic istoric 
el evenimente'or cari au dus la în
tocmirea nouei Constituţii. A com
bătut apoi primejdia vechilor partide 
politice, cari au turburat viata cetă
ţenilor gi a Statului. După ce a ter
minat Patriarchul, Suveranul gl-a ex* 
primat mulţumirea că poporul a  fost 
alătud de El la aducerea nouei Con- 
sbtutii, care are menirea să aducă 
InişMraa spiritelor Şi înfrăt rea oame-

profesorului Augustin Popa.
In schimb a fost dat afară din slujbă.

Solemnitatea promulgării
nouei Constituţii.

M i n i ş t r i i  a u  d e p u s  j u r ă m â n t u l  
p e  n o n a  O o n s t l t n t i e .
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nilor pentru liniştea poporului care 
are de lucrat si de muncit pentru 
propăşirea neamului nostru»

M. Sa încheie mulţumind* mini
ştrilor cari au contribuit cu munca 
lor U înlănţuirea acestei Cor st’’tu ti»

In ziarul său dl N. Iorga
desvălue ftipte senzaţionale:

„Partidul liberal a Invitat pe aderenţii -săi să nu se 
prezinte la plebiscit." — „Dl Gheorghe Brătiaiu este 

făţiş partizan al intrasigenţei maniste* — scrie 
„Neamul Românesc".

Ziarul „Neamul Român* ss“ de 
aub direcţia dlui prof. N. Iorga, mi
nistru de ala*, publici un sensational 
articol, prin Care s i  desvăluesc amă
nunte necunoscute de ultimele sile. 
Dat fiind rolul coitru de ziar tu bu
n i parte fi informativ, fi nrputtnd 
altfel, informi publicul, reproducem 
acest articol apre ştiinţa cititorilor 
no|trii cari nu pot urmlri direct a- 
cel s’ar.

Iată articolul la care vom răspun
de în viitor:

„Ne-am ocupat, fi continuăm, — 
de jocul pe care |1 urmessâ râ|,va 
politician! liberali. F ir i  asentimentul 
frontalilor din Capitală şi provincie, 
a’a organizat (n umbri o legături 
prin surprindere. O circulară a foit 
repede bîtstă la mişlnX. Purtând 
semnătura obţinuţi prin , . . delega
ţie telefonici dels dl Bebe Brltiauu 
fi ftampila clubului central, adresa 
expediaţi prin pofti inviţi pe ade
renţii liberali SĂ NU SE PREZINTE 
LA PLEBISCIT. Faptul c«de sub 
prevederile categorice ale legilor re
presive. Îndemnul la sabotarea Con
stituţiei $, invitaţia către cetăţeni de 
a nu-şi împlini datorii obligatorii, 
constltnesc foarte grave delicte fi 
pun pe flptafi înaintea rigorilor le
gale.

Dar, s'a dat alarma. Fruntaşii li
berali dintre cari unii te  găsesc In 
guvern au făcut demersurile şl cir
culara redactată, semnată (C. Brftia- 
nu) yi expediată de dl G. BrSt anu,

n’a mai plecat la ' deatinatorii ei •.. 
Ceeace nu înseamnă c i autorul, sau 
autorii, — din aciiaşi secţie de fami
lie a clubului , liberal"— prevlsâtid 
această eventailitste^n’au.fSfut s l se 
Cunoască prin alte mfjlo ce ,— acolo 
unde «redcau necesar — „Inst-ucţi- 
ilt" din circulari.

Au ui mat stabiliri prompte de 
răspunderi şi dessvuărilcategorice.

Iar mal depaite:
„Procedând cum a procedat şi ur

zind ce-a urzit, dl-,Gheorghe Brltia- 
nu a reufit desigur s l  anuleze prin 
circulara daţi Iu numele Condu erii 
brăteniate, — sprijinul pe care par
tidul liberal l-ar fi adus guvernului 
.Salvării Naţionale"

Ne Intreblm in adevăr cum ae 
mai poate vorbi de concurs al libera
lilor rând conducerea familistă a clu
bului a accept>t „Instrucţiunile" dlui 
Gh; Brătlsnu? Grija de I interesele 
supreme ale Rom falei, profunda iu
bire fi respectai că»re [Suveran, în
ţelegerea pentru marile acţiuni de 
ordine şi muncă, aşa au Inţclcs^libe- 
ralii să le dovedească: prin lovituri 
prin surprindere, ACCEPTATE DE 
CONDUCEREA BRATlENISTA A 
PARTIDULUI.

Dar nu e numai atât.
Punind la cale ceeace a pus, dl 

Gheorghe Brltianu a’a angsjit pe 
drumul sinuos sl implacabilului per
sonaj dels Bfdicia.

Dl Gheorghe Brătianu este deci 
făţiş partzm  al „intransigenţei" ma- 
niste.

Funcţionarii şi profesioniştii
liberi trebue Nă depună jură
mântul pe nona Oonstitnţie.

Cine nu-1 depune e dat afară din serviciu
A apărut în „Monitorul Oficial" 

următorul Decret lege:
ART, 1, — Oricine primeşte o re- 

tribufiune dela Stat, judeţ, comună, 
regie, casă autonomă, administra tiu- 
ne comercială, direcţie specială, seu 
orice altă institujiune publică ori a~ 
şezămănt al cărui buget este supus 
aprobării Parlamentului, consiliului 
de miniştri, ministerelor sau autori
tăţilor speciale ce depind de minis 
tere> consiliilor judeţene şi comunele 
şi autorităt'lor bisericeşti, care, po
trivit statutului funcţionarilor publici 
sau legilor speciale, este tinut a  de
pune la intrarea în funcţiune, jură
mântul de credinţă [Regelui, Consti- 
tut'unei şi legilor tării, este obl’gat a 
relnoi acest jurământ în termen de 
7 zile libere dela data publicării In 
«Monitorul Oficial" a nouei Con
stitui uni.

ART, 2 .— Jurământul va li pre
stat înaintea şefului ;‘ierafhic sau a 
completului care poHvit statutului 
funcţionarilor o> b^’C* seu legilor spe- 

Girant: Dr, ALEX HERLEA.

c’ale este îndrituit a  lua jurământul 
la intrarea în fancţiune»

Mag'stratii vor depune jurămân
tul in forma prevăzută d n regula
mentul din 3 Ianuarie 1925.

Militarii nu sunt ţinuţi să reînoia- 
scă jurământul de credinţă^

ART. 3» — Jurământul d i cre
dinţă va fi 'reînoit în termenul pre
văzut de art» 1 şi de profesioniştii 
1 beri cari potrivit legilor de organi
zare sunt obligat' ca înainte de a  în- 
cet>e exercit ul profesiunii, să depună 
jurământul de credintâ»

ART. 4 — Fiinc|Ionarii prevăzuţi de 
art 1. cari nu vor fi reno't jurămân
tul de credintâ in termenul f xat, vor 
fi socotiţi de drept demisionaţi din 
funcţiune pe ziua expirării termenu
lui. Se <xcepterză cei bolnavi cari 
vor justifica împiedecarea cu certi
ficatul medical, eliberai de un medic 
oficia), cum şi cei aflaţi in concediu 
In străinătate; aceştia sunt obligaţi 
o deorm*- jurământul în termen de

3 zile dela reluarea serviciului, sub 
sancţiunea prevăzută mai sus»

Profesioniştii liberi cari nu vor fi 
renoit în termen jurământul de cre
dinţă, vor fi şterşi d n tab’ourile cor
pului din care fac parte şi nu vor 
putea să r înceapă exerciţiul profe
siunii decât după ce vor renoi jură
mântul.

ART. 5 — Ordonatorii nu vor e- 
mite ordonanţele de plata retributtu-

nilor pe luna Martie 1938 dacă sta
tul de prezentă nu va purta certifi
carea şefului instanţei sau autorităţii 
că jurământul a fost prestat.

Dat in Bucureşti la 28 Feb: 1938 
C A R O L .

Preşedintele Consiliului de M a ş 
trii, MIRON, Patriarhul Românie!»

Ministrul Justiţiei ad-interim. 

MIRCE \  CANC1C0V.

Demisie din partidul
]NT aţi onal-Ţârănesc.

Am prmit la conducerea partidului 
următoarea scrisoare:

DOMNULE PREŞEDINTE, 
Subsemnatul Peica Andronic în

văţător definitiv in comuni Săcămaş, 
judeţul Hunedoara,

cu onoare Vă aduc la cunoş
tinţă că începând cu data z’Iei de 
azi. Vă rog să mă consideraţi DEMI

SIONAT din cadrele organizaţiei P. 
N. T din acest judeţ pe care o con- 
dvcef»

Primiţi Vă rog, considere (lunile 
mele.

Dată în Săcămaş la 20 Febr> 1938.

Cu stimă: Andronte Peica,
inv. definitiv In corn. Săcămaş

ŞTIRI.
CĂSĂTORIE. Anunţăm cu plă

cere căsătoria d-lui Constantin Dri- 
gan din Oriftie, ca d-na Elena Stan- 
ciu din Orăştle, ce s’a celebrat Io slua 
de 26 Februarie a. c. ora 7 fi jam. 
seara în biserica greco-catolică din 
Oriftie.

Sincere felicitări.
*

PENTRU OFIŢERII DE REZERVA.
Toţi ofiţerii de rezervă sunt obli

ge ti l-fi visa Carnetele Md. E 1 la 
Cercul de recrutare Hunedoara In 
Lunile Martie, Apr lie san Mal 1938.

Condlţlunile de preientare le pot
vedea la Politia locali.

*

t  Veturia Cristescu n. Vlad. 
Anunţăm ca multi durere încetarea 
din vlsfl a tinerei Doamne Veturia 
Cpt. Cristescu nise. Vlad. înhuma
rea rămăşiţelor păroâatMti cari an 
foat transportate dela Cluj a avut 
loc Joi 24 Febr. 1938 la cfmltiral 
ort. rom. din Orăftle, pe lângă parti
ciparea anei enorme asistenţe a tu
ts ror acelora cari au iubft-e fi sti
ma t-o.

Transmitem pe această cale Întri
statei familii cele mai sincere conde
ie le .

CASATORIA RELIGIOASA * 
fost introdusă In nona Constituţie. Pe 
viitor orice cununie civilă se v i pu
tea face nnmai după cununia reli
gioasă, indiferent cărei confesiuni a- 
parţlne. Această dispoziţie a fost 
luată mai (ntftl sub guvernai Gogs.

«

NOU1 MONEDE metalice de 1 
leu se bat la Monetlrla St» tulul. Ve
chile monede vor fi treptat retraae 
şi înlocuite cu cele noul. Mai târziu 
vor fi înlocuite ţi monedele de 5, 10 
si 20 lei. A fi span ftirile sosite dels 
Bucureşti.

TOŢI DIRECTORII fi directoa
rele de fcoti, precum fi membrii cor
pului de control, Cari an foit înlocu
iţi sub guvernarea trecută, vor fi puşi 
din nou în postări, conform ultimei 
hotărâri ale Ministerului Educaţiei 
Naţionale.

REDUCEREA GENERALA de 
25 la antă pe căile ferate clasa 3-a, 
pentru călătoriile până la o depăr
tare de 124 km., dată de guvernarea 
trecută şi valabilă dela 25 Ianuarie 
1938, a foit anulată pe aiua de 21 
Februarie 1938

Tiparul

PAVILIONUL ROMÂNIEI DELA 
PARIS VA FI ADUS IN CAPITA
LA, In urma propunerei dlui M. Bă- 
diuţi, secretarul comisariatului Ro
mâniei la expoilţia dela Paria pavi
lionul României de acolo va fi adna 
la Bacureşti fi montat In expoiitia
din Parcai Regele Carol IMea.

•
S’A INVENTAT UN LEAC NOU 

pentru aprinderea de plămâni. Un 
medic american a descoperit un me
dicament ca numele „Serpneumok- 
ken" ca care a obţinut rezultate stră
lucite. Serul acesta trebue aplitat In 
primele 24 ore după ivirea boalel. 
împiedecă imediat progresarea mor
bului; pulsul, respiraţia fl tempera
tura corpului devin absolut normale,
după întrebuinţarea acestui ser.

•

ANIMALE READUSE LA VIA
ŢĂ. Nifte învăţaţi rufi cari stadias! 
viaţa în regiunile veşnic îngheţate alo 
Înmii, an descoperit in straturile pă
mântului la adâncime de vreo 7 metrii 
corpurile mai mnltor animale dc ma
re, cari puse la căldări au dat sem
ne de viaţă fl au început aă trăiască 
dnpă nn so an  de mai multe mii de
ani. — Cam grea de creaat 1 

•

LEAC PENTRU CEI CE NU 
POT DORMI. Ss întâmplă de multe 
ori, că nu putem dormi când avem 
mai multă lipsă do odihnă. Cel mal 
bun leac împotriva nesomnului este 
apa Îndulcită ca sshăr. Cei cari se 
treaesc din somn noaptea fi nu mai 
pot adormi, n’an deeft s l  bea patină 
apă îndulcită Cu sab ir fi repede vor 
adormi.

*

NĂZDRĂVĂNIE DE AMERICAN 
Un american cn numele de Cadranel 
de Malaa s’a Închis de 15 zile într’o 
ladă de aliclă sigilată de nn notar. 
Do când a fost închis, ei n’a mal 
mâncat şi băut nimic. Lumea se a- 
dunl, aă privească la americana! din 
clanţa Ini de sticlă, ca la o minune.

Casă de vânzare
In Oriftie, strada Tltn Mâ- 

idrestn Nr. 8, se vinde din mini 
liberi. Câsa «suită din 4 camere, 
bncitărle de larnft fl vâri, plv- 
nlţi, gridini şl altele.

Iaformaţlnnl la proprietarul 
de sib atol nnmir.
Tipografia! „LUMINA* ORĂŞTIE


