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tea necesară pentru a desvolta roadele do
bândite prin sufragiul universal.
Manifestul guvernului către țară.
Vom desăvârși pentru țărani aplicarea
Manifestul d-lui ministru Dr. 1. Nistor.
reformei agrare și vom veghea la îmbunătă
Decretul relativ la constituirea noului guvern ; ța convo
țirea stării lor materiale, culturale și morale.
carea corpului electoral și la desființarea cenzurei.
Ne vom strădui să îmbunătățim soarta
Deciziuni ministeriale și numiri.
muncitorimii dela orașe și să o înzestrăm
Comunicate.
cu legiuirile cerute de netăgăduitele ei nevoi.
Nu vom cruța nimic pentru a reda Țării
M. O. 240 din 24 Ianuarie 1922
situația financiară la care are dreptul potri
vit bogățiilor și tradițiilor ei
Am primit răspunderea guvernului pe
Vom pune capăt risipei banului public
deplin pătrunși de greutatea sarcinei ce luăm prin economii și vom căuta să restabilim
asupra noastră.
echilibrul bugetar prin revizuirea complectă
Ultimii doi ani, în loc să aducă consoli a impozitelor ce s’au pus acum în urmă.
darea situației cu atâta jertfă dobândită prin
Vom scădea și desființa impozitele ce
război, au pus țara într’o stare de desorga- nu erau cu adevărat cerute de novoile Sta
nizare care trebuie să îngrijorească serios pe tului.
toți cetățenii conștienți.
Vom urma o politică economică care să
Avem însă convingerea nestrămutată că îngăduiască sporirea producției și să înles
printr’o muncă hotărîtă și cinstită situația Ro nească exportul ei, aducând astfel propășirea
mâniei poate fi restabilită și viitorul ei așezat întregei economii naționale și prin aceasta
pe temelii puternice.
ieftenirea traiului.
Pentru îndeplinirea acestei grele opere
Toate silințele noastre vor fi îndreptate
cerem sprijinul patriotic al tuturor bunilor spre o bună și cinstită administrație. Statul,
cetățeni ai României Mari.
județele și comunele trebuiesc administrate
Partidele reprezintate în guvern âu un cu grijă și spre folosul obștesc.
trecut care este o chezășie și programe cu
Vom lua măsuri energice împotriva tu
noscute, ale căror amănunte se vor expune turor abuzurilor săvârșite cari au adus țării
pe larg în fața corpului electoral cu prilejul atâtea pagube de ordin material și moral.
apropiatelor alegeri generale cari se vor face
Vom asigura tuturor cetățenilor Româdupă decretele-legi astăzi în ființă.
niei-Mari, de orice rasă, limbă și confesiune
In temeiul acestui trecut și al acestor ar fi ei, drepturile culturale și religioase ce
programe înțelegem, deci, să urmăm o poli li se cuvin.
tică națioanală de ordine și înfrățire socială.
In sfârșit, vom căuta, prin întărirea si
Vom închina toate puterile noastre con tuației interne și printr’o politică externă de
solidării Unității Naționale.
pace și de demnitate, să restabilim prestigiul
Vom da României întregite Constituția României în afară.
așteptată.
Știm că nu este ceasul vorbelor, ci al
Vom face o politică de dreptate socială faptelor.
asigurând astfel democrației sănătoase liniș
De aceea mergem la muncă cu încredeSUMAR:

„ J___________ ____________

monitorul

rea că răspunderea simțământului obștesc și
cu siguranța că, ajutați de țară vom 'reda
României locul ce i se cuvine în lume.
Ion 1. C. Brătianu, General Ar. Văltoianu,
Al. Constantinescu, Dr. C. Anghelescu, /. C.
Duca, Vintilă I. C. Brătianu, Gh. Afârzescu,
/. Inculeț, /. Nistor, C. Banu, Ion T. Florescu,
Vasile P. Sassu.

Cât timp partidul democrat al Unirii a
stat în fruntea țării, a știut printr’o adminis
trație dreaptă, cinstită și mai ales plină de dra
goste și grijă pentru pătura țărănească, să-și
câștige încrederea populației întregi care era
mulțumită de felul cum noi înțelegeam să
conducem trebile obștești.
Ouvernul Averescu împiedecându-ne de
â urma opera noastră, noi am făcut loc al
tora. ,
Aceștia cât au stat în fruntea țării nu
numai că n’au mers nici un pas înainte, ci
au stricat și ceeace partidul democrat al Unirii
a făcut spre binele tuturora.
Administrația țării, începută de ei, a fost
fără autoritate și pornită pe hatâruri și favo
ruri ; dezorganizată și desorientată, sub pre
textul unei unificări rău înțelese, a neîndrep
tățit și a nemulțumit populația întreagă.
Reforma agrară, alcătuită de noi, în înțe
legere și cu' țăranii și cu proprietarii, așa că
și unii și alții erau mulțumiți de ea, au tră•gănat-o mereu prin aproape 2 ani de zile
spre paguba țăranilor și apoi au schim
bat-o așa, că pământul nu numai 1 au scum
pit de două ori, ci și l-au mai împuținat cu
a treia parte.
Lâ sate pe țărani i-âu împiedicat să facă
negoț, iar la orașe au lăsat pe toți speculanții/
să-și facă de cap.
Licențele de cârșmărit și debitele de tu
tun și sare în loc să le deie la invalizi, le-au
dat lipașilor lor sănătoși și voinici.
Instituțiite lor de aprovizionare și coope
rativele conduse de ei în loc să ieftenească
traiul, au băgat țara în pagube de mii de mi
lioane.
Cu visteria țării au gospodărit așa, că au
înecat țara în datorii.
' Ca să scoată banii cheltuiți fără cap și
fără lege, au alcătuit o lege de biruri atât de
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grele, încât ar fi zugrumat orice negoț și în
treprindere, orice producție a țării. împo
triva acestei legi numai reprezentații noștri
din Parlament și-au ridicat glasul, iar depută
ții lor tăcut și au glăsuit.
Biruri grele au cerut, dar ca vitele țără
nești să aibă preț nu s’au îngrijit.
Gospodăria'fondului bisericesc în care au
băgat politica lor nenorocită, au purtat-o așa
că lemnul s’a scumpit, de nu te poți apropia
de el, iar preoții nu ai cu ce să-i plătești, ci
trebue să se facă împrumuturi dela stat.
Biserica și școala în loc să se lase să fie
locașuri curate pentru mângâierea sufletului
și luminarea minții, le-au vârît în mocirla
politicianismului lor, înjosindu-le.
Pentru clădirea satelor stricate de războiu
și refacerea gospodăriilor păgubite, guvernul
dela București a dat 10 milioane.
Administrația trecută a gospodărit însă
așa că nici satele nu s’au refăcut și nici ba
nii nu mai sunt; iar ce s’a făcut, s’a făcut
în chip pripit, nechibzuit și numai de ochii
lumii.
Gospodăria și administrația aceasta nu
a putut să mai dăinuiască și de aceea Parti
dul nostru democrat al Unirii a fost chemat din
nou la cârma pe care vom ținea-o cu cinste
și vrednicie ca și mai înainte.
Noi ne dăm bine seama că e mai ușor,
să faci un lucru bun dela început decât să
îndrepți iute și bine ce au stricat alții mâi
ales în vremurile grele de azi.
Avem însă toată nădejdea că bărbații
ce stau în fruntea Partidului democrat al Uni
rii prin puterea lor de muncă, prin dragostea
de neam și țară de care au dat dovadă și
cu ajutorul tuturor oamenilor de bine, nu nu
mai că vor îndrepta relele altora ci și lucru
rile bune începute de ei când au fost întâia
oară la cârmă, le vor duce la capăt.
Spre a îndeplini toate acestea avem ne
voie, alegători, de sprijinul vostru și suntem
încredințați că ni-1 veți da. Alături de marele
partid național liberal și de partidul țărănesc
basarabean, cu care partidul nostru a luat îm
preună răspunderea guvernării, vom închina
mai întăi puterile noastre pentru întărirea lă
untrică și pentru respectarea în afară a Ro
mâniei noastre iubite.
Vom contribui cu priceperea și cu munca
noastră la alcătuirea legii fundamentale a Sta
tului, care este Constituția.
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Vom face totul ce ne va sta în putere
să .îndreptăm în reforpia agrară, ce se mai
mai poate îndrepta și s’o ducem la capăt.
Vom lupta pentru măsuri de ieftenirea
traiului, pentru înflorirea negoțului și pentru
progresul industriei.
Vom face tot ce se va putea, pent-iu a
îmbunătăți soarta materială a funcționarilor și
a muncitorilor și pentru a ridica, prin învă
țătură și prin instituțiuni economice potrivite,
țărănimea.
Vom lupta pentru o revizuire temeinică
a legii birurilor, pentru desființarea birurilor
pe averile câștigate cu muncă cinstită și pen
tru micșorarea dărilor care nu sunt trebuin
cioase, dacă se face o gospobărie bună cu
averea țării, vom cere însă cu toată hotărîrea biruri grele pe averile celor îmbogățiți de
războiu.
Nu vom cruța nici o osteneală, pentru
a da țărișoarei noastre o administrație cinstită
și bună și vom cere cu toată hotărîrea pe
depsire strașnică pentru cei ce Se vor dovedi
vinovați de nerânduială, de necinste și de
jaf în gospodăria țării.
Vom continua politica noastră loială față
de minorități, înțelegând să respectăm sen
timentele lor, când nu contrazic ideia de stat
național unitar românesc, precum și dreptu
rile lor culturale și religioase.
Cu aceste gânduri curate, îndreptate nu
mai spre binele obștesc vă cerem, iubiți alegători, sprijinul vostru în alegerile cari sunt
în prag.
'
■
Vă încredințăm că sprijinind pe candidații Partidului domocrat al Unirii, vă ridicați
și vă ajutați pe d-voastră și faceți să se în
tărească și să înflorească neamul și țara
noastră mărită.

Dr. I. Nistor
M. O, No. 237 din 20 Ianuarie 1922

Președinția Consiliului de miniștrii

FERDINAND î,

Prin grația lui D-zeu și voința națională,
Rege al României,
La toți de față și viitori, sănătate
Văzând demisiunea ce Ne-a înfățișat gu
vernul Nostru,

Pe baza art. 93 din Constituție,
Am decretat și decretăm:
Art. 1. Această demisiune este primită
de Noi,
Art. li. D. Ion 1. C. Brătianu este numit
de Noi președinte al consiliului Nostru de
miniștri și ministru secretar de Stat la de
partamentul răsboiuiui.
Art. III. Președintele consiliului Nostru de
miniștri este însărcinat cu executarea aces
tui decret.
Dat în București, la 19 ianuarie 1922.3

FERDINAND
Președin'ele consiliului de miniștri:

Take tanesou
Nr. 315

FERDINAND I,
Prin grația Iui D-zeu și voința națională,
Rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate:
Văzând decretul Nostru Nr. 315,
In baza art. 93 din Constituție,
Am decretat și decretăm:

Art. I. Sunt numiți miniștri ai Noștri
secretari de Stat, interimari și miniștri de
Stat, domnii:
Qeneral Artur Vaitoianu, la departamen
tul internelor,
Al. Constantinescu, la departamentul agriculturii și interimar la comunicații,
I. Q. Duca la departamentul afacerilor
străine,
Vintilă 1. C. Brătianu, la departamentul
finanțelor,
Qh. Mârzescu, la departamentul muncii
și ocrotirilor sociale,
I. Inculeț, ministru de Stat,
I. Nistor, ministru de Stat,
C. Banu, la departamentul cultelor și
artelor și interimar la lucrări publice,
loan T. Florescu, la departamentul jus
tiției,
Vasile P. Sassu, la departamentul indus
triei și comerțului.

4

MONITORUL BUCOVINEI

Art. 11. Președintele consiliului Nostru de
miniștri este însărcinat cu executarea aces
tui decret.
Dat în București, la 19 Ianuarie 1922.
FERDINAND
Președintele consiliului de miniștri,

Ion 1« Ca Brâtianua
Nr. 316.

M. O. No. 239 din 23 Ianuarie 1922

Președinția Consiliului de Miniștri

FERDINAND 1,

Prin grația lui D-zeu și voința națională,
Rege al României,

Regat, Basarabia și Bucovina în zilele de 5,
6 și 7 Martie 1922,
4. Pentru Adunarea deputaților în Tran
silvania, Banat, Crișana, Satmar și Maramu
reș în zilele de 6 și 7 Martie 1922,
5. Pentru Senat în Transilvania, Banat,
Crișana, Satmar și Maramureș în zilele de
9 și 10 Martie 1922,
6. Pentru Colegiul Universității din Cluj
în ziua de 11 Martie 1922,

Art. III. Nouile Adunări Naționale Consti
tuante sunt convocate în București în ziua
de 27 Martie 1922.

Art. IV. Președintele consiliului Nostru de
Miniștri este însărcinat cu executarea acestui
decret.
Dat în București, là 22 Ianuarie 1922.

La toți de față și viitori, sănătate:
Asupra raportului președintelui consiliu
lui Nostru de miniștri sub Nr. 164 din 21 Ia
nuarie 1922,
Văzând și jurnalul acestui consiliu sub
Nr. 216 din 21 Ianuarie 1922,
In virtutea art. 95 din Constituție și a
decretelor-legi electorale cu Nr. 3402 din 14
Noembrie 1918, 3620 și 3621 din 24 August
1919, cu modificările introduse prin decretelelegi Nr. 1538 și 1539 din 8 Aprilie 1920,

Am decretat și decretăm :
Art. I. Adunările legiuitoare sunt și ră
mân disolvate,
Art. II. Corpul electoral pentru Adunarea
deputaților și pentru Senat în vechiul Regat,
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Satmar și Maramureș se convoacă de
Noi pentru a alege Adunări Naționale cu Pu
tere Constituantă.
Alegerile se vor face precum urmează:
1. Pentru Senat în vechiul Regat, Basa
rabia și Bucovina în zilele de 1 și 2 Martie
1922,

2. Pentru Colegiile universităților din
București, Cernăuți și lași în ziua de 3 Mar
tie 1922,
3. Pentrii Adunarea deputaților în vechiul

FERDINAND
Președintele consiliului de miniștri,

îon 1. O. Brfitianua
Nr. 341.

Baporial d-lui președinte *1 eonsilinlui da
miniștri către M. S. Begele

SIRE,

împrejurările grele prin cari trece țara,
nouile probleme în fața cărora ea se găsește,
precum și necesitatea reorganizării constitu
ționale a Statului impun o nouă exprimare
a voinței naționale.
In acest scop, Corpul electoral urmând
să fie convocat, el trebue să știe, prin însăși
decretul de convocare, că noile Adunări ce
va alege sunt Adunări Naționale cu putere
Constituantă. Ele își trag această Putere
din fapte istorice cari au desăvârșit Unirea
și din necesitatea ca noua organizare a Sta
tului șă fie întemeiată pe o Constituție ieșită
din voința întregei Românii Mari.
Pentru aceste motive, autorizat fiind de
consiliul de miniștri prin jurnalul Nr. 216
din 21 Ianuarie a. c. respectuos rog pe Maies
tatea Voastră ca în virtutea art. 95 din Con
stituție, să binevoiască a semna alăturatul
proiect de decret prin care, pe de o parte,
se disolvă actualele Corpuri legiuitoare iar
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pe de altă parte se convoacă Corpul elec
toral depe întreg cuprinsul țării pentru a
alege Adunările Naționale Constituante.
Sunt cu cel mai profund respect, Sire,
Al Maiestății Voastre Prea plecat și prea su
!
pus servitor,
Președintele consiliului de miniștri,

l<sn 1. C. Brătianu
1922, Ianuarie 21

Nr. 164

M. O. No. 246 din 31 Ianuarie 1922

MINISTERUL DE INTERNE

FERDINAND 1, .

’

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege
al României,
La toți de față și viitori, sănătate;
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de
Stat la departamentul de interne sub No. 6.146/922,
Văzând decretul de convocare a corpului electoral
cu No. 341 din’22 Ianuarie 1922 și jurnalul consiliului
Nostru de 'miniștri cu No. 235 din 30 Ianuarie 1922,
In vederea alegerilor Adunărilor Naționale Consti
tuante.
Am decretat și decretăm:
Art. I; Articolele 2 și 3 din decretul Nostru cu No.
32 din 3 ianuarie 1922, se modifică și se înlocuiesc cu
următoarele :
Art. 2. întrunirile sunt libere potrivit art. 26 din
Constituție și legilor în vigoare.
«Presa cotidiană și pariodică, programele, manifes
tele și afișele electorale precum și publicațiunile de
orice natură nu mai sunt supuse autorizării prealabile
și cenzurii preventive.
«Fiecare rămâne însă răspunzător de abuzurile ce
ar săvârși în exercițiul acestei libertăți, în toate cazu
rile determinate de Constituție, codurile penale și cele
lalte legi în ființă.
«Art. 3. In zonele militare, în timpul campaniei
electorale comandamentele vor lua măsurile necesare
pentru asigurarea liberei propagande electorale».
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la depar
tamentul de Interne, împreună cu miniștrii Noștri secre
tari de Stat Ia departamentele războiului și justiției sunt
însărcinați cu executarea acestui decret.
FERDINAND
Președintele consiliului de Miniștri
și ministrul, de r&sboiu.
Ministru de Interne
Ion I. C. Brătianu
General de corp de armată,
Ministru de justiție
Artur Vaitoianu
Ioan T. Florescu
No 502.

COMUNICAT OFICIAL
In timpul din urmă, datorită unor îm
prejurări pentru cari Administrația actuală nu
poartă nici o vină și nu iea în consecință,
nici o răspundere, s’a înrădăcinat la unii obi
ceiul rău de a se folosi, în cererile adresate

în scris diferitelor oficii publice, de un lim
baj necuviincios, de multe ori chiar violent,
și totdeauna jignitor.
Constatarea aceasta este cu atât mai
surprinzătoare, cu cât cei ce se fac vinovați
de lipsă de respectul cuvenit autorităților Sta
tului aparțin de multe ori clasei, intelectualilor
.țării.
• Administrația actuală nu va îngădui în
viitor dăinuirea acestui rău obicei, păgubitor
pentru vaza Statului. In consecință dispunem
ca de-acum înainte cererile stilizate în con
tradicție cu regulele bunei cuviințe să fie con
siderate neavenite, iar în contra celor ce vor
jigni prin ele autoritatea Statului și a orga
nelor sale sau vor vătăma onoarea cuiva, să
se procedeze în conformitate cu dispozițiunile
legale existente, disciplinare sau penale.
Cernăuți, în 12 Februarie 1922.
Președintele comiaiunii
regionale de unificare

lorgu G. Toma

COMUNICATE
Guvernul cunoaște mai bine ca oricine
nevoile și suferințele funcționarilor. El va griji
de înbunătățirea soartei lor, stabilind un statut
al funcționarilor, în care drepturile și datoriile
acestora să fie bine precizate. Deasemeni guve
rnul va institui o comisiune de revizuire
care să cerceteze reclamațiunile acelora, ce
se cred nedreptățiți cu privire la încadrare

In preajma retragerii guvernului d-lui Averescu s’a încercat o nouă mințire a țără
nimii. Astfel într’un consiliu de miniștri fos
tul guvern a hotărît să se dee două milioane
lei pentru despăgubirea vitelor evacuate, fără
să se arete postul bugetar, dîn care să fie
luată această sumă.
La stăruința d-lui Ministru Nistor noul
guvern a examinat din nou chestiunea acea
sta în ședința consiliului de miniștri de Mier
curi-8 cor. și a hotărît să se țină seama
de cererea țărănimii la alcătuirea noului bu
get care începe cu 1, Aprilie. Atunci se vor
înscrie în buget sumele necesare pentru
plata vitelor evacuate.
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PREȘIDENȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI

FERDINAND I,
Prin grația lui D-zeu și voința națională, Rege al
României. La toți de față și viitori, sănătate:
Asupra raportului președintelui consiliului Nostru
de miniștri, sub <No. 163 din 1922,
Văzând decretul-lege No. 1476 din 3 Aprilie 1920
și decretul No. 1530 din 8 Aprilie 1920,
Văzând și jurnalul sonsiliului de miniștri No. 218
din 21 Ianuarie 1922,
Am decretat și decretăm:
Art. I. D-l lorgu O. Toma, se numește de Noi pre
ședinte al comisiunii regionale de unificare din Cernăuți,
In locul D-lui C. Tarangul,
Art. II. Președintele consiliului Nostru de miniștri
este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în București, la 22 Ianuarie 1922.
FERDINAND
Președintele consiliului de miniștri.
Ion I. Brătianu.
No. 343.
Ai. O. No. 245 din 29 Ianuarie 1922.

FERDINAND l,

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege
ăl României, La toți de față și viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de
stat la departamentul de interne sub No. 4.940/922,
Am decretat și decretăm:
■ Art. I. Se deleagă de Noi în funcțiuni administra
tive, d-nul:
. Maximilian Hacman, profesor la universitatea din
Cernăuți, în funcțiunea de director general al Internelor
din Bucovina, pe ziua de 22 Ianuarie 1922, dată la
care a fost delegat prin deciziunea d-lui Ministru de
Interne.
Art. II. Ministrul nostru secretar de Stat la depar
tamentul de interne este însărcinat cu executarea aces
tui decret.
Dat în București, Ia 26 Ianuarie 1922.
FERDINAND
Ministru de Interne
General de corp de armată, Artur Vaitoîanu.
No. 392.
■—---------M. O. No. 252 din 8 Februarie 1922.

Noi Ministru secretar de Stat Ia departamentul
agriculturii,
Având în vedere dispozițlunile legii pentru înființarea
ministerului agriculturii,
Având în vedere interesul serviciului și bunul mers
al lucrărilor de expropriere și împroprietărire din Bu
covina,
Decidem:''
Art. I. D. Filaret Doboș se deleagă în funcțiunea
de director al serviciului agriculturii din Bucovlva, în
locul d-lui Aurel Voronca, căruia i se retrage delegația
pe ziua de 5 Februarie 1922.
Art. II. D. director general al Casei centrale a

cooperației și Împroprietăririi este însărcinat cu execu
tarea prezentei deciziuni.
Dată la 2 Februarie 1922.
Ministru, A. Constantinescu.
No. 874
------------ Al. O. No. 244 din 28 Ianuarie 1922

Noi, Ministru secretar de Stat Ja departamentul
instrucțiunii,
Decidem:
Art. I. D. Alexie Procopovici, profesor universitar,
se deleagă cu începere dela 23 Ianuarie 1922, să înde
plinească funcția de director general al directoratului de
instrucție din Cernăuți în locul d-lui L. Tomoiagă a că
rui delegație încetează pe aceeași zi.
Art. II. Dl. director al învățământului din țările ro
mâne surori este însărcinat cu aducerea la îndeplinire
a prezentei deciziuni.
Dată la 23 Ianuarie 1922.
Ministru, Dr. C. Anghelescu
Nr. 4640.
-------------M. O. No. 249 din 3 Februarie 1922.
Noi, Ministru secretar de Stat la departamentu
industriei și comerțului,
Decidem:
Art. I. Cu începere dela 1 Februarie 1922 și până
la noui dispozițiunî, d. Dimitrie M a r m e I i u c, profesor
universitar, se deleagă de noi a îndeplini atribuțiunile
de director general al oficiului nostru regional de in
dustrie și comerț din Cernăuți, in locul d-lui inginer
P. Mojoiu, demisionat pe aceeaș zi.
Art. 11. Domnul Director general al contabilității,
personalului și administrației este însărcinat cu aducerea
la îndeplinire a dispozițiunilor din prezenta deciziune.
Dată la 30 Ianuarie 1922.
Ministru, Vasile P. Sassu.
No. 104-789--

M. O. No. 247 din I Februarie 1922
MINISTERUL DE INTERNE
FERDINAND 1,
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Re
ge al României,
La toți de față și viitori, sănătate :
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de
Stat la departamentul de Interne sub No. 3,687 din
33 Ianuarie 1922.
Am decretat și decretăm:
Art I. D. Isidor Mănescu, actual director general
din direcțiunea poliției din Cernăuți, este delegat a indeplini funcțiunea de director al poliției Cernăuți (pre
fect de poliție), în locul d-lui Constantin Tarangul.
Art. II. Ministrul Nostru, secretar de Stat la de
partamentul de interne este însărcinat cu executarea
acestui decret.
Dat în București, la 27 Ianuarie 1922.
FERDINAND
Ministrul de Interne

General de corp de armată
Artur Valtoianu.

MONITORUL BUCOVINEI
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M. O. No. 247 din l Februarie 1922.

Noi, Ministru secretar de Stat la departamentul
lucrărilor publice,
Decidem:
Art. I. D. inginer Teodor Vicol, delegat a înde
plini funcțiunea de director general al lucrărilor publice
din Bucovina, este autorizat In numele nostru ca pen
tru direcțiunea de poduri și șosele, aceea a serviciului
apelor și direcțiunea refacerei regiunilor dăunate de
război din Bucovina:
a) A aprobă proiectele de lucrări și aprovizionări
de materiale de o valoare sub 100.000 lei.
b) A întocmi programul de lucru și aproba repar
tiția fondurilor alocate prin bugetul Statului sau credite
speciale pentru lucrări și aprovizionări de întreținere,
lucrările din nou urmând a se hotărî de minister. A
aproba repartiția bugetelor de drumuri ale județelor;
c) A aprobă executarea in regie de lucrări sau aprovizionări din bugetul,Statului sau județelor, sau din
credite speciale a căror valoare nu trece de 10.000 lei.
d) A aproba rezultatele tuturor licitațiilor pentru
lucrări sau aprovizionări a căror valoare nu trece de
50.000 Iei;
e) A aproba cheltueli de material necesar funcțio
nării serviciului, in limita sumei de 5.000 lei; ■
f) A semna contractele de lucrări și aprovizio
nări ;
g) A aproba situațiunele parțiale;
h) A aproba situațiunele aprovizionării;
i) A aproba situațiunele definitive și lichidarea lu
crărilor contractate și a deconturilor definitive ale lucrări
lor în regie a căror valoare nu trece de 100.000 Iei:
j) A semna ordonanțele de plată privind cheltueli
de personal și de material ale direcțiunii, din bugetul
Statului sau din credite speciale:
k) A numi, permuta și revoca personalul servicii
lor centrale și exterioare ale direcțiunei, plătit cu mai
puțin de 400 lei lunar;
l) A aproba concedii până la 30 zile întregului
personal, exclusiv șefilor de servicii;
m) A aproba permisii până la maximum 8 zile
șefilor de serviciu;
n) A semna permise de liberă călătorie pe căile
ferate române valabile cu carnete de indentitate pentru
funcționari și soțiile lor;
o) A semna certificate privitoare la transport pe
C. F. R. cu preț redus de materiale necesare întreți
nerii șoselelor;
p) A aproba deschiderile de credite suplimentare
și extraordinare din bugete de drumuri ale județelor
conform legii drumurilor și regulamentul acestei legi.
Art. II. D. director al personalului este însărcinat
cu aducerea la îndeplinire a acestei deciziuni.
Dată la 28 lanurie 1922.
Ministru, Dr. Aurel Oosma.
No. 1.270
Af. O. No. 247 din 1 Februarie 1922,

Noi, Ministru secretar de Stat la departemejitul
lucrărilor publice,
Decidem:
Art. 1. D. Va8ile Ungureanu, delegat a îndeplini
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funcțiunea de director al refacerii regiunilor dăunate de
răsboi, din Bucovina, este autorizat de noi;
a) A semna în numele nostru ordonanțele de
plată și de delegațiune pentru achitarea salariului per
sonalului, a lucrărilor și a diferitelor cheltueli, în limi
tele creditelor prevăzute în buget și în conformitate cu
dispozițiunile legii contabilității publice;
b) A numi, permuta și revoca personalul plătit cu
mai puțin de 400 lei lunar;
cj A aproba concedii până la 30 zile întregului
personal, exclusiv șefilor de serviciu.
Art. 11. D. director al personalului este însărcinat
cu aducerea la îndeplinire a acestei deciziuni.
Dată la 28 Ianuarie 1922.
Ministru, Dr. Aurel Coama.
No. 1212.

Prin deciziunea d-Iui ministru al lucrărilor publice
cu No. 1040 din 26 Ianuarie 1922, d. Vasile Ungureanu,
licențiat In drept și fost deputat, este delegat a îndeplini
funcțiunea de director al refacerii regiunilor dăunate de
războiu din Bucovina, cuprinzând și regiunile din nordvestul Basarabiei, Mamornița din județul Dorohoi și
Suceava din vechiul regat, în locul d-lui Leon Holca,
inginer, a cărui delegațiune încetează după cererea sa,
pe ziua de 26 Ianuarie 1922.
M., O. No. 245 din 29 ianuarie 1922.

Noi, ministru secretar de' Stat Ia departamentul
cultelor și artelor,
'Decidem:
D. Dr. T. G r a m a t o v i c i, director general clasa
I. în direcțiunea generală a cultelor din Bucovina, este
autorizat ca pentru noi și în numele nostru să rezolve
și să expedieze corespondența de resortul cultelor și să
aprobe cheltueli conform bugetului pe 1921—1922.
Dată, la 24 Ianuarie 1922.
Ministru, C. Banu.
No. 2.796.
M. O. No. 250 din Februarie 1922.

Noi, Ministru secretar de Stat Ia departamentul
insrucțiunii. .
Având in vedere art. 3 din legea de organizare a
ministerului instrucțiunii și art. 63 și 89 din legea
asupra contabilității publice.
Decidem:
Art. 1. Domnul Alexie Procopovici, directorul
general al instrucțiunii din Cernăuți este autorizat ca
in numele nostru să rezolve chestiunile curente ale
directorului. în afară de cele rezervate nouă prin legile
și regulamentele in vigoare; să semneze corespondența
privitoare la învățământul dependințe de acel directorat,
să facă numirile de personal administrativ și să sem
neze deriziunile respective, să aprobe și să semneze
ordonanțele de plată pentru personalul didactic și admi
nistrativ pendinte de directorat cum și pentru cheltueIile ce sunt specificate prin buget pentru școlile respec
tive, in limitele creditelor ce sunt deschise prin bugetul
ministerului instrucțiunii și prin diferite legi speciale,
în conformitate cu legea asupra contabilității publice și
potrivit ordonanțelor de delegație emise de noi.
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Din fondurile pentru cheltueli materiale, cari nu
sunt repartizate prin buget, nu se vor ordonanța sume
mai mari de lei 20.000 decât cu prealabila autorizare
a ministerului.
Art. 11. Domnii directori generali al personalului
și contabilității, sunt însărcinați cu aducerea la înde
plinire a acestei deciziuni.
Dată la 31 Ianuarie 1922.
Ministru, Dr. C. Anghelescu.
No. 7379.
Al. O. No. 241 din 25 Ianuarie 1922.

Noi, ministru secretar de Stat la departamentul
finanțelor,
Având în vedere disposițiunile art 63. din legea
asupra contabilității publice,
Decidem:
Art. I. D. director general de finanțe din Cernăuți,
este autorizat să expedieze în numele nostru toată co
respondența acelui serviciu, să ia toate măsurile de
ordine și disciplină pentru asigurarea bunului mers al
lucrărilor și să semneze orice acte relative la proce
sele ministerului din Bucovina, pentru instanțele jude
cătorești.
De asemenea d-sa se autoriză ca să aprobe chel
tueli .și să emită mandate de plată în limitele creditelor
înscrise în buget pentru Bucovina, în conformitate cu
disposițiunile legii asupra contabilității publice.
Art. II. D. Director general al timbrului, conten
ciosului și ordonanțărilor este însărcinat cu executarea
acestei deciziuni.
Dată la 21 Ianuarie 1922.
Ministru, Vintilă C. Brătlanu.
Nr. 213.965.
Af. O. No. 245 din 29 Ianuarie 1922

FERD1NAND I,

D. Teofil Nichitovici-Calin, consilier de administrație
în funcțiunea de prefect al județului Zastavna în locul
d- Iui loan Chodzakar ;
D. Qheorghe Danileanu, comisar de administrație,
în funcțiunea de subprefect al ocoluiui Vatra-Dornei, în
locul d-lui Dr. Edgar Klaus.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de stat la depar
tamentul de interne este însărcinat cu executarea aces
tui decret.
Dat în București, ia 28 Ianuarie 1922.
FERD1NAND.
Ministru de Int’rne.
General de corp de armată Artur Vaitoanu.
No. 468.

Cernăuți, la 14 Februarie 1922.

PUBLICAȚIUNE

In conformitate cu dispozițiunele art. 59
și 76 din Decretul lege electoral No.. 3620
din 24 August 1919 M. O. No. 103^se aduce
la cunoștință publică că s’au făcut la Biroul
electoral Central următoarele declarațiuni de
candidatură pentru alegerea la Senat:
Cernăuți Oraș:
Qeller Leon
Dr. Popovici Dorimedont
Voronca Zaharie
Dr. Weisselberger Salo
Cernăuți Judțț:
Mihailiuc Dimitrie
Mintenco Nicolai
Dr. Onciul Constantin
Coțrnani-Zastauna :
Dr. Kozak Eugen
Văitoianu Artur
Gurahumorului-Câmpulung:
Dr. Carabioschi Nicu
. Gosmiuc Constantin
Suceaua-Sirete :
Dr. Lupu Teofil
Dr. Popovici Eusebie
Popovici Severin
Șelepiuc Ilie
~
.
Vijnița-Vășcăuți:
. Baloșescul Sebastian
Wassilko Serecki George
Rădăuț:
Brătianu Ion I. C.
Storojineț:
Jemna Gheorghe
Percec Pavel

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională,
Rege al României. La toți de față și viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de
Sat la departamentul de interne sub No. 5 522/922.
Am decretat și decretăm :
Art. I. Se fac de Noi următoarele numiri în func
țiuni administrative, în Bucovina :
D. Alexandru 1. Sbiera, consilier silvic. în func
țiunea de prefect al județului Câmpulung, în locul d-lui
Dr. Nicu Lupu;
D. George Michitovici, consilier de administrație
în funcțiunea de prefect al județului Coțtnani, în locul
d-lui Arcadie Lucescu;
D. Dimitrie Cojocariu, licențiat în drept, în func
țiunea de prefect al județului Gura-Humorului, în locul
d-lui Vfadimir lliuț:
D. Dimitrie Lumiceanu, consilier de administrație,
în funcțiunea de prefect al județului Strojineț în locul
d-lui Dimitrie Goian;
D. Emanuel Bancescul, doctor în drept, în func
țiunea de prefect al județului Vășcăuți, în locul- d-lui
Leon Goian;
Comisarul «lectoralD. Traian Bădăluța, licențiat în drept, secretar de
administrație, în funcțiunea de prefect al județului
(ss) Soalai
Vijnița, în locul d lui Emllian Carage;________ ,
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