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Pe jertfele trecutului se înal
tă viitorul. Cultul acestor 
jertfe este o garanţie a 
izbândei viitoare
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R egretatu l nostru vice-preşedinte a decedat subit

Duminecă in O D ecem brie a. o.
In faţa catafalcului scumpului defunct au peregrinat peste 5000 de persoane.

I n h i i m a r e i i  r ă m ă ş i ţ e l o r  p ă m â i i t e ^ i i  u  a v u t  l o c  M a r ţ i  î n  8  D e c e m v r i e  

a .  c .  p e  I A  i i  o n  p a r t i c i p a r e a  u n e i  m s i s t e  n ţ e  f o a r t e  n u m e r o a s e .

4

duminecă, în 6 Decemvrie 1936, 
la orele 3 d m-, a încetai din viată 
subit, la domiciliul sau din Heteg, 
advocatul Dr. Emil Şelariu, vice
preşedinte al organizatei judeţ ne a 
Partidului National-tărănesc,

Vestea morţii Iul Dr. Emil Şelariu 
a căzut ca un trâznel asupra noas
tă , Nimănui nu t-a venit să creadă 
că acest băibit in floarea vieţii, să 
be răpus atât de timpuriu• Dr. Emil 
Şelariu moare abia la vârsta de 51 
de ani• Cea mai mare impresiune a 
lăsat'o această moarte chiar asupra 
hoteganilor, cari la ora 12 jum- dim 
l-au văzut vesel şi binedispus, fă
când ti-şl preumblarea obişnuită pe 
picta Hategu ui, iar la orele 3 d- m* 
au auzit că Dr Emil Selariu era 
mort-

Defunctul a murit in urma unui 
d a c  de cord• Imediat după piânz 
s a s mtit rău şi in câteva minute 
dela declararea crizei, a şi sucombau

Mare a fost impresia nea morţii 
lui Dr. Emil Şelariu asupra întregu
lui judeţ ti mai ales asupra organi
zaţiei noastre judeţene, care-l avea 
între cei mai de seamă conducători 
pe Dr- Emil Şelariu, dintre cceta dela 
care se aştepta incd o muncă rod 
nicâ de multi ani înainte spre binele 
colectivităţii, in serviciul căreia a slot 
cu atâta generositate.

Dr. Emil Şelariu a fost acela, în 
jurul căruia de peste două decenii s’a 
concentrat toată mişcarea naţională, 
politică, culturală şi socială din Tara 
Haţegului. El a fost cel dintăiu pri
mar român al Hategu'ui şi a fost 
ae 3-ori parlamentar in România 
Mare■ Decorat cu „Coroana Româ
niei'“ in grad de Ofiţer*

Vestea morţii lui Dr- Enil Şela

riu s ’a răspândit ca fulgerai în lot 
cuprinsul judeţului şi Ardealului.

îndată ce s a  aflat de moartea lui, 
in cursul zilei de Luni au peregrinat 
în fata catafacului peste 5000 de per
soane, loti aceia cari l-au cunoscut 
şi iubit

Ceremonia înhumării rămăşiţelor 
pământeşti a  avut loc Marti, în 8 
Dec* 1936- La ceremonie a participat 
un public imens. Toate organizaţiile 
economice şi culturale din judeţ, co
mitetul judeţean al Partidului Notio
nal-ţărănesc, in frunte cu d lD r.lus  
tin Pop, Dr. Mihai Tirea, adu. Lazăr 
Dănşoreanu, Protopop V. Pavelomu, 
Colonel Băncescul, Prof- Ciuma şi u, 
Dr- Alex- Herlea, P- Clecan- în a fa ă  
de membrii localnici ai partidului, 
apoi Dr- Victor Pop, directorul Băncii 
Centrale dela Cluj, Dr- Eugen Tătar, 
decanul Baroului ado , Judecătorul 
Mihci Vaida dela Trib- Deva, Maio
rul lonescu cdt- legiunii de jandarmi, 
Dr N- Drăgan, subprefectul P. Gulu 
etc şi toti intelectualii localnici-

Au depus o mulţime de coroane 
şi buchete de flori, intre cjri men
ţionăm afară de cele ale famd lor şi 
ale cunoscuţilor acele depuse de dnii 
Mihai Popoviciu, f. ministru, Dr- Ni- 
colae Penescu. f- seen tar general la 
Ministerul de Interne, org. jud- a 
partidului Nctional-tărănesc, org■ lo
cală a pardiaului national ţărănesc, 
prefectura judeţului, Banca Centrală 
etc- etc-

Înainte de a  se transporta sicriul 
în biserică Mart la ora 12 d m. s’a 
oficiat la dom eitui defunctului un 
serviciu divin după care în numele 
corpului advocaţilor din Haţeg di dr. 
Petru Comes a rostit următoarea cu* 
vâniare:

După cuvântarea dlui Dr. Comes 
sicriul a foit transportat şt aşezat pe 
catafalcul din biserica ortodoxă ro
mână din Haţeg. A-o o apoi s’a ofi
ciat ceremonia înmormântării la ora

Cuvântarea d-lui
ca preot

Mult întristată familie,
Jalnici ascultători,

In fata acestui sicriu, care cu
prinde osemintele avocatului Dr. E- 
mil Selariu, în fata acestei întâmplări

Cuvântarea d-lui Dr. Petru Comes,
în numele colegilor localnici.

Mult Stimată Doamnă,
Jalnică familie,

Membrii corpului de advocaţi din 
Haţeg, copleşii de o adâncă şi du
reros 8irrttă jaie, să preSintă pro
fund emotenati în fata corpului ne- 
însuflet t şi rece a  mult iubitului şi 
neu talului lor coleg Dr. Emil Sela
riu, depun o coroană de flori în semn 
de mul ă stimă şi profundă dragoste, 
— exprimând D-voastră prea îndu

rerată văduvă şi jalnicei familii cele 
mai sincere condolente*

In acest moment solemn, în fata 
acestui tuşi şi atât de dureros ine- 
v,labil, în această ultimă convenire 
coleg ală cu iubitul nostru dispărut, 
ne asociem cu toti la cel din urmă 
gând al s ă u ; rugăm pe Bunul Dum
nezeu să vă mângâie în nemărginita 
voastră durere*

f  O r .  JE m il Ş e l a r i u .

a t â t  de dureroase şi căzută atât de 
năpraznic, ce poate să ne deie tărie 
de«a suporta toate luptele, toate su
ferinţele şi toate mizeriile acestei vieţi 
altceva decât adevărul, că D-zeul 
nostru, Stăpânul acestei iumi este 
înainte de toate D-zeul dreptăţ i. De 
câte-ori nu suntem ispitiţi să cre
dem, că dreptatea estî fiinţa cea 
mai plăpândă, cea mai slabă şi ne
ajutorată pe acest pământ, pe care, 
răutatea, întunerecul şi nedreptatea 
atât de uşor şi repede o amuţesc şi 
o culcă in noroiu la pământ. De 
câte ori nu credem — luându-ne după 
înţelepciunea acestei v;et» — că nu

2 d. m. de către un sobor de preoţi 
in frunte cu păr. protopop Ciocan, 
Medress, Suim iu ş. a. După oiiciirea 
serviciutut divin au avut loc cuvân
tările aşa precum nrmeasi:

Protopop Ciocan,
oficiant.
dreptul, ci din contră nedreptul este 
fericit, că el stăpâneşte pământul cu 
toate bunătăţile lui- Ce greşală I Dzeul 
nostru, deia început şi până Ia s fâ r  
ş.tul lumii ţ ne tn mânile sale atot
puternice făclia dreptăţii 8> precum 
prin făptura sa prin soare luminează 
toate colturile şi cele mai ascunse 
ale pământului aşa şi cu dreptatea 
sa aruncă lumina sa îmbelşugată a- 
supra gândurilor noastre şi cele mai 
tăinuite-

Nimic nu este acoperit, ce nu se 
descopere, spune Mântuitorul nostru 
Isus Christos, şt dacă credinţa noas
tră nu ne poate ridica sufletul până 
!a aceia înălt me ca să cuprindă er 
devărui vecinie al acestor cuvinte 
ala Domnului, atunci n’avem altceva 
de făcut, decât să ne întoa cem că- 
tră viaţa de toate z lele fi să căutăm 
cu tot dinadinsul unde es.e acel loc 
pe pământ, unde ar fi putut aduce 
nedreptatea fericire, mulţumire şi în
destulare- lnzadar căutăm aeest loc, 
pentiucă nu se poate găs\ ci vom 
afla, că nedreptatea poate a învins 
o clipă, omul s’a îmbuibat în fruc
tele ei, ca apoi, cu atât mai tare să 
iasă la iveală dreptatea Şi adevărul 
şi cu atât mai aspru să fie pedep
sită această nedreptate, care s’a  ri
dicat contra voiei lui Dumiezeu-

Mult întrissati ascultători, nici un 
om, nici o familie, nici o tară şi nici 
un popor nu au putut prospera prin 
nedreptate, ori â! ar fi căutat să o 
înăbuşe, cu orice miji /ace n ’au iz
butit, dm contră s’au prăbuşit pen
tru că cel ce a îu brăţişat nediepta- 
tea a  îmbrăţişai totodată şi moartea* 
Acesta este adevărul, aceasta este 
puterea dreptăţii-

Astăzi înmormântăm un credin-
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dos al bisericei noastre, care întreaga 
lui vietă a stat în slujba, celei mai 
mari puteri pe pământ care se chiamă 
dreptate. Dacă bunul D-zeu i-ar mai 
reda acestui răposat şi numai câteva 
clipe graiul ca să mai facă mărturi
sire despre puterea dreptăţii, atunci 
am afla din gura lu;. câtă bucurie şi 
cât folos aduce dreptatea în sânul 
societăţii omeneşti precum la fel am 
înţelege tot dela el cum este în stare 
nedreptatea să nimicească pe un 
moment două râvne, munca, şi f ti
cnea oamenilor.

Răposatul în Domnul Dr. Emil 
Şelariu s 'a  născut în anul 1884, ca 
cel dintâiu născut în familia veche 
şi de bună reputaţie Ştefan Şelariu 
din Haţeg* Clasele primare le-a făcut 
aici In şcoala grănicerească, cu care 
nu odată s’a  mândrit in viată şi nu 
în deşert, studiile secundare ie-a fă
cut la Sibiu în Beiuş unde a irecut 
bacalaureatul. Studiiie universitare 
le-a făcut in Cluj luând doctoratul 
în drept şi censura de advocat. Ca
riera de advocat a  început-o tot aici 
In oraşul nostru înconjurat şi susţi
nut de pleiada acelor colegi şi prie
tini intelectuali, cari au fos< mândria 
neamului în vremurile de resirişte şi 
personalităţi recunoscute astăzi în 
sânul neamului întregit.

S’a căsătorit în anul 1911 ducând 
o viată familiară exemplară şi din 
cele mai fericite- Sot bun şi bărbat 
adevărat. Cine nu Fa văzut pe Emil 
întotdeauna cu toate ocaziunile ală
turi de iubita lui soţie şi în mijlocul 
familiei înconjurat de părinţi şi fraţi

Fire blândă şi suflet nobil, câţi 
oameni şi câte familii, cu deosebire 
din Haţeg n au beneficiat de bună
tatea sufletului lui ? Câte familii mul
ţumită intervenţiei fi sacrificiului lui 
s ’au salvat de sbuciumul şi ruinării 
la cari erau expusă*

Datorită acestei atitudini repo3a- 
tul a  avut totuş mângâierea recunoş
tinţei lor prin faptul că aceşti buni 
credincioşi l’au aşezat cu încredere 
în fruntea societăţilor alegându-1 de 
preşedinte tălpanii şi grănicerii.

A fost chemat şi ales în toate 
comitetele tuturor societăţilor cultu
rale şi naţionale din acest oraş. A 
fost cel dintâi primar român ai ora-

Jalntcâ Asistentă /
Ziua de Dumineca trecută a în

tins asupra Baroului advocat lor din 
Judeţul Hunedoara zăbranic des şi 
negru.

Am rămăs fără graiu, când prima 
ştire ne-a vestit sfârşitul sub t şi îna
inte de vreme al vieţii prietinului şi 
distinsului nostru confrate, advocat 
Dr* Emil Şelariu,

Cum să o şi cuprindem în min
tea noastră mărginită, când credeam, 
că statura sa impunătoare este do
minată de un oi ganizm viguros, când 
vedeam, că fata lui blândă radiază 
cu atâta căldură o văd.tă indestu- 
lire fi mulţumire sufletească, când 
nici odată nu am auzit glas de du
rere» de plângere, eşit prin buzele 
lui.

Şi iată-1 acum cuprins in acest 
umil coşciug, adunându-ne in jurul 
său şi pe noi adânc îndureraţi şi cu 
ochi plini de lacrimi.

Advocatul Dr, Emil Şelariu s’a
născut la 20 Decemvrie 1884 in o-

şului H at’g după întregire. A fost 
de 2 ori deputat, om cu legături largi 
tn sânul intelectualilor, nu numai din 
acest judeţ, ci pe întreg cuprinsul 
Ardealului cu deosebire. Camarad 
bun şi apreciat pentru calitătle sale 
sufleteşti superioare. Fire comunica- 
tivă, iertător şi lipsit de patimă-

Pi n de sănătate cu o tâvnă în 
8'ăruintă de muncă fără seamăn a 
fost un rob al muncii sale- Recrea
ţia lui a găsit-o în birou ş : toată 
viata lui a  muncit pentrâ ceuzele în
credinţată lui şi a apărat cu toată 
conştiinţa iui şi cu (oate cunoştinţele 
la temelia fericire! omeneşti, care se 
chiamă dreptate.

In fata moimântului trebuie să 
mărturisim cu tofii • coleg', judecători 
prieteni şi cunoscuţi că acest om nu 
s’a abătut nici odată dela calea a- 
devărului* Oricine, bogat sau sărac, 
puternic sau slab i-Sa adresat iui 
să i apere drepturile sale vătămate, 
răposatul în Domnul, neînfricat de 
influentele şi puterea omenească le-a 
apărat cu tot focul inimei sale ceia- 
ce dovedeşte că a fost şi creştin a- 
devărat şi şi-a dat seama, că nu nu
mai în fala oamenilor, ci ş, în fata 
Domnului atotştiutor va trebui să-şi 
deie seama de faptele sale.

Răposatul în Domnul merge liniş
tit în fata supremului judecătoi pen
tru că şi-a făcut datoria deplin şi 
demn.

La baza muncii tale de-a apăra 
dreptatea, ştim, că a zăcut inima ta 
nob.lă şi cu caracter ferm şi dacă 
aceste calităţi ti-au luminat calea in 
această viată acestea me.g cu tine 
şi în ceialeltă lume ca să fie măr
turii în fata tronului celui Prea Înalt*

Pleci din mij ocul nostru lăsând 
o familie extrem de îndurerată, loşi 
o societate, care va simţi lipsa ta 
de muncă* Sfânta noastiă biserică în 
a cărei institutiuni ai fost un ager şi 
iubit muncitor prin rostul meu mo
dest slujitor el ei iti exprimă cea mai 
călduroasă recunoştinţă şi îti promite 
ca se va ruga pentru odihna lină a 
trupului tău şi pentru dreapta răs
plată a  sufletului tău, fâcându-1 păr
taş fencirei veginice, care este făiă 
de sfâişit. Amin.

raşul Hopg. Peste câteva zile ar fi 
împlinit 52 de eni.

S a  înscris m Barou ca stegiar 
in anul 1907.

După luarea titlului de doctor i i  
drept ia Universitatea diu Cluj şi 
după pimirea stagiului legal, in z.ua 
de 24 iunie 19i l  a prestat exame
nul de advocat inaintea Comisiei de 
examinate din Tg-Mureş şi in baza 
diplomei ce a  dobândit a fost in- 
s:ri8 in Barou la 30 Iulie 1911 ca 
advocat definitiv cu sediul profesio
nal Haţeg, unde a  şi practicat ad- 
voca ura până la sfâişit.

Advocat şi jurist consumat —■ din 
pleioda mai veche, — cu pregătire 
aleasă, calităţi distinse, manieri de
licate, de rară nobleţă sufletească, 
de exemplare corectitudine şi unui 
dintre cei mai coiegiaii fată de con
fraţi, va fi de înţeles, că ş r a  câşti
gat şi statornicit iubirea coleg lor, 
respectul magistraţilor şi încrederea 
clienţilor, — făcând cinste baroului 
care, drept recompensă ia ales mem
bru el Consiliului său»

Astfel apreciat, a jucat un rol în
semnat si in viata socială şi admi
nistrativă a oraşului său natal, in 
fruntea căruia a stat — după unire 
— doi eni in calitate de primar, a- 
ducând preţioasă contribuţie in or
ganizarea administraţiei româneşti a 
oraşului Haţeg.

Judeţul l-a ales in Consiliul său 
şi la trimis ca a^es al său şi in A ' 
dunarea Deputaţilor Ţârii.

Prin moartea prematură a prieti
nului nostru, Baroul de Hunedoara 
a  indurat o lovitură dureroasă.

De câtă dragoste a trebuit să fie 
Înconjurat ado: mitul ca să poată fi 
insot t de atâta durere pe calea din 
urmă!

Câte zimbeie au trebuit să se re
verse asupra lui, ca atâtea lacrimi 
să se verse pentru dânsull

îndurerată familie,
Jalnici ascultători,

Suntem îaci stăpânit! de adânca 
durere aut leteascl, provocată de moar
tea asemenea preatimpune a unui 
alt fiu vrednic al acestui oraş, este 
Iacă aproape proaspăt pământul a- 
runcat pe mormântul, sub care îşi 
doarme somnul de veci idealistul Dr. 
Victor Bontescu, — şi soartea nemi
loasă din nou ne răpeşte din mijlo
cul nostru, din fruntea acestui oraş, 
dela conducerea intregei Ţări a Ha
ţegului, în iloarea viepi sale, în plină 
putere de munca, an ait valoros bar- 
bit, un conducător firesc sl acestui 
tfnut, mândria şi speranţa unei ft- 
miiii manei oaie şt Înconjurată ds 
stima şi respectul tuturora.

Prietinul meu dm copilărie, prie
tinul noitru al tuturora, Care l-am 
cunoscut, tovarăşul nostru de luptă 
şi de muncă, bărbatul mâadru şt vol
nic: Dr. Emil Şdariu, n t-a părăsit 
subit, dându-şi sufletnl săubJâud,— 
fără suferinţe trupeşti, — la mim,le 
Creatorului.

Nu-1 mai vedem zilnic Iu piaţa 
acestui oraş, înconjurat de săteni, 
dlndu-le sfaturi fl încurajând pe cei 
nerăbdători, nu-1 mal vedem Iu fie
care Duminecă in mijlocul grâniţeri- 
lor băştinaşi ai H.jegului, pe care 
atâta i-a iubit, nu 1 mai cer sfduri 
meseriaşii acestui oraş lu şedinţele 
ţăuruor lor istorice: Patronul tuturor 
matituţiunilor diu această localitate, 
a trecut la cele c terne, lăsând în urma 
sa un gol, care timp îndelungat se 
va simp.

la vremurile turbnri de azi, în 
mijlocul patinelor ncînii finale, cari 
stăpânesc azi suiieteie noastre râs- 
boile, efiad lumea duce o viaţă ner> 
vom», pună de nesiguranţă, când iu. 
birea dcapioapeiui din zi în zi, trece 
In domeniul uitării: părăsirea câm
pului de luptă de ue bărbat, care a 
trăit în respectul legilor, ai autorită
ţii şi In sentimentul de disciplină, în
semnă o pierdere ireparabilă, atât 
pentru cercul său restrâns, In care a 
trăit şi a activat, cât şi pentru în
treaga colectivitate.

Cadrele actv,lăţii lui Dr. Emil 
Şelariu au trecut de mult peste ho
tarele geografice ale plasei sale, al 
Cărei preşedinte şi conducător politic 
a fost şi ia timpul din urata i-a fost 
încredinţat şi un post ds Vicepreşe
dinte al Oiganizaţiei Partidului Na
tional Ţărănesc dm întregul judeţ, 
luând astiel pai te, atât ia munca Îm
preunată cu conducerea Centrală a

Aş* a  foit ca o candelă scumpă: 
până cănd strălucea din ea lunrna, 
cei din jur erau scăldaţi in raze cal
de, strălucitoare, cari aduceau se
ninul ş; pe fata posomorâtă; acum, 
că s a stricat va3ut pretio*, uleul sa 
vărsat, flacăra a eşit, au rămas în
tunecate şi fetele cefe mai vesele.

Şi acum, când Corpul Advocaţi
lor din acest judeţ îşi ia rămas bun 
dela im e, al nos'ru fost prietin, Te 
rugăm să crez’, că inimile noastre 
sunt Încleştate de durere şi că iti 
vom păşiră memoria împreună cu 
Solia ce ne laş:.

« . . .  viata aceasta este umbră 
şi vis . . . şi eu am ajuns pe calea 
cea dreaptă, care duce la adevăr şi
viată j“

Odihneşte în pacel

a acestui partid, cât yl din răspun
derea inerentă acestei demnităţi.

Această orgwisaţie judeţeană prin 
glasul meu modest, aduce prinosul 
său de recunoştinţă memoriei neuita. 
tulul său vicepreşed nte, care yl în 
aceastâ calitate s’a arătat pitruns de 
preocupare de interesele vitale ale 
Part dalai şi de spiritul corporativ, 
lucrând din răsputeri pentru (mărirea 
şl prosperarea acelui partid, In care 
nici câad nu s’a înscris, ci a născut 
şi ta cadrele căruia a luptat cu sel 
şl cu credinţă, până i-a fost dat să 
ne părăsească chiar atunci, cănd mai 
mare lipsi aveam de bărbaţi oţeliţi 
tu luptă.

Acest partid, care a fost totdeauna 
recunoscător f«ţl de ostaşii săi de
votaţi, la această tristă solemnitate 
îşi exprimă sentimentul său de gra
titudine faţă de dispărut, nu numai 
pentru tot Ce a construit şi a Înfăp
tuit, d  tu deosebi şi pentru credinţa 
sa nestrămutată şi neclintită.

Ademenirile, cari l-au încercat în 
nenumărate rânduri, favorurile ce i- 
s’a oferit, pentru a-şi părăsi pirtidul, 
l-au lăsat totdeauna rece şl întărit în 
credinţă cu şi mai mare zei şl-a con
tinuat lupta începută din anii copilă
riei ştie în sănul aceluiaşi partid şi 
pentru aceiaş ideal.

Acum vre-o 30 an?, când eram 
studenţi universitari, dragi Emil, mult 
sum au şi îngrijorau Ta mamă, te-a 
dat sub scutul meu, fiind cu ceva 
mai înaintat la vârstă decât tine, şi 
toartei ne-a dat, ca nu numai pe 
băncile Universităţii, dar şi Ia viaţa 
noastră de mai târziu să lupttm umăr 
la em ir sub acelaş drapel, in servi
ciul aceluiaşi program politic şl dacă 
Dumnezeu aşa a rânduit ca eu, cel 
mal vâistnic, s i  stau aii in faţa si
criului Tău, înainta de aţi da corpul 
nelusuiieţti înapoi pământului, diu 
care suntem făcuţi, spre mângâierea 
venei atu  Taie mame Întristată, înain
tea despărţirii noastre pe vecie, cu 
glas tare Irebue să mărturisesc: că 
ai lost discipol bun, iubitor şi ascul
tător coleg, credincios tovarăş de 
luptă, ciuiiit confrate şi mat presus 
de toate sufiet curat.

Dumnezeu să dea familiei Tale 
îndurerată mângâiere şi tăria sulle- 
tească, s i  poata saporta această gtea 
lov.tură, această mate încercare, iar 
Tu, frate Emil, dermi In pace, Par
tidul nosiru cu pioasa recunoştinţă, 
iar prietenii Tăi, cu adevărată iub.re 
frăţească (ţi vom păstra memoria Ta*

Cuvântarea d-lui Dr. Eugen Tatar,
în numele Baroului advocaţilor.

Cuvântarea d-lui Dr. Mihai Tîrea,
în numele org. judeţene a P. N. Ţ,
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Cuvântarea d-lui Dr. Octavios Gosma,
în numele Cons Bisericesc.

în t r is t a t ă  a d u n a r e  I
In numele Consiliului Bisericesc 

al oraşului Haţeg, aduc ultimul oma
giu de reeunoştlinţl merorlei In veci 
neuitatului, iubitului şi mult regreta
tului nostru Prlm.Epitrop Dr. Emil 
Şrlariu.

Spre a VA arlta frumoasa sa ac
tivitate ce a desfişurat in sfiaul *- 
cestui Consiliu, nu voi stărui pre 
mult, că ei munca pe care a desvol- 
fat-o este cristaliistă ia procesele- 
verbale ale şedinţelor şi in gettiu- 
nile am; ale ale Consiliului,

Regretatul in Domnul dia frage» 
d |  tinereţe a fost ales Consilier bi
sericesc şi a laptat pentru interesele 
mimului fi B sericei, înci din tim
puri vitrege pentru biruinţa tuturor 
instltuţilor religios culturale din sâ

nul Bisericei, Din tinereţe «a distins 
fn luptele, care s’au dat prin Bise
rica şi in interesul Bisericei.

In anul 1933 a fost ales Prim E 
pitrop al Consiliului Bisericesc, inşi 
in aceasta demnitate abia a activat 
p la i in ziua, când nemiloasa şi cruda 
soarta ni-1’ a răpit in floarea vârstei, 
atunci când generaţiile tinere avea 
mai multă lipsa de el.

Din acest sfânt locaş ale cărei in
terese le-a apărat cu atâiă demnitate 
şi drigoite creştinească. In numele 
Sfamicilor Bisericei I-ţi ztc:

Etern regretate frate şi preten. 
Dormi in pace suflet ales printre 

aleji, Consiliul Bisericei O todcxs 
Române din H*ţeg I-ţi aduce ultimul 
omagia de pietate şi recaocştilnţă.

Cuvântarea d lui Vicar lonaş,
în numele Bisericei gr.-cat.

JALNICĂ ADUNARE I |
Cuprins de nedumerire şi sbu- | 

cium sufletesc facere a interpreta şi 
reconstitui prin câteva cuvinte pane- 
glvice — In numele Bisericei mele, 
al preaţlmei tractirele şl al enoriaşi
lor din acest de Dseu păzit district 
ian scaun vicarial — durerea pro
fundă de c«re suntem cuprinşi in 
aceste clipe solemne, pentru pierde
rea ireparabilă a scumpului nostru 
prieten defunct Dr. Emil Şeiariu advo
cat, preşedinte al Corporaţiunilor lo. 
cale, fost deputat de Haţeg etc,

Rogn-vă jalnici ascultători fiţi În
găduitori şl medidaţi puţin cn mine.

Dr. Emil Şelariu sufletul marc, 
spiritul distins şi nobil şi ce este mai 
mult: firea potolii! şi inplciuitoare 
încadrat în armura bunătăţii — îa- 
brăcat in lutul trupului: a fost una 
dintie celea mai proeminente figuri 
din caleidoscopul marilor bărbaţi ois 
cuţi pre kritorul şi miraculoasa vale 
a Haţegului.

Moartea l-a ajuns fulgerător în 
mjlocul familiei iubte — kgându-sâ 
parcă cu toată puterea voinţei şi a 
fre i sale de acest pănâ-t set. mp 
sufletului său, de carele i să leagă 
bogata i şl rodnica i act vitate de 
fruntaş intre fruntaşii neamul ii nos 
Iru, de iubitu-i H«ţrg, unde trftisi şi 
muncişi cea mai mare şi mai bună 
parte a vieţii sale.

Desicea a îndrumat aproape toa
te mişcările naţionale şi Cuiturnle din 
valea Haţegului; deaicea a participat 
la toate manifestările mai de seamă 
ale vieţii noastre publice româneşti 
ia ultimele dous decenii de stăpânire 
românească In calitate de conducător 
al ţării Haţegului — alături de alţi 
colegi iubiţi — elştigind destul de 
curând prin străduinţele sale nobile: 
iubirea, stims şi recunoştinţa fuior a- 
Cestei văi, cari la rostui lor Iau re
compensat cu mandatul de deputat, 
al acestui ţinut.

Aşa să esplică, că atunci, când 
stăm In faţa mormântului său proas-

| p tt deSvh.s — cutremuraţi şi sui- 
prinşi de această isbelişte neaştep
tată a morţii sale — ne proşternem 
în faţa memoriei marelui scump de
funct, prestindu-i omagiile noastre 
de adânci recunoştinţă, eternă iubire 
şi neînfrânt devotament, pre cari î le 
vom păstra până la sfârşitul zilelor 
noastre.

S jump Defuncţi
Simţim golul adânc. Care rămâne 

in urma Ta, s m,im lipsa cuminţe
niei tale adânci, a inimei tale nobile, 
a humorului tău bJând românesc, a 

vrăjii dragostei cu carea ne-ai Lbrâ- 
ţişat intotdeanna pe vechi-ţi prieteni 
şi cunoscuţi — dorind ia r Aud n-ne 
să îţi arătăm vecini ca noastră recu
noştinţă prin lacrimile, pe cari ie văr
săm d.n belşug lâogi fl pre felina 
mormântului tiu scump.

închei cu fierbintea dorinţă — ca 
Domnul Dzeul neamurilor, facă ţi 
pait 4 cu aleşii săi, şi s i  dee ca pilda 
vieţii tale de soţ putitan, bun creştin 
şi dâra român să fie peniru genera
ţiile viitoare adevărat far de lum nă. 
Amin.

Pe lângă aceştia au mai luat cu
vântul d a n : Dr. N. Drogări tn numele 
piG’eituri j dcţuku u a c  definitul a 
avut m rol oroponâerect, apo înv.- 
dir. Pârău, în numele iOji.lor anuci 
a n copilărie şi a h.ţegaailor, — Dr. 
Poatulache, şef-judeca orui din Haţeg 
ia numele magistraturi;, Dr, Armând 
Tudose ta numele colcguor dm H«- 
l.g, etc eic.

După terminarea acestui ceremo
nial, a’a format un cor te jiu îndelun
gat tn frunte cu preoţii, cu intelec
tualii roşiţi din întreg judeţul, apoi 
elevii ş oh lor din Haţeg, a căror pre
şedinte de comitet a fost defunctul, 
apoi carul coroanele, perna cu dec®- 
raţii, carol cu sicriul, familia şi târâş 
un ş>r n.sf rş't de participanţi, a 
fost impresionante delegaţiile de ţă
rani sosite d,n toate comunele Ţarii 
Haţegului, unde defunctul a fost cu
noscut şl iubit

Ls cimitir a iuaf cuvântul !n nu
mele organizaţiei focale ale Partidu
lui Na|tousl-ţar.nesf. di Dr. icronim 
Atirescu.

lor instituţiuni publice, cei rămaşi, in 
număr foarte redus, nu aveau posi
bilitatea inti’un ţinut cu peste 70 co
mune, pentru a face mai viabile or
ganizaţiile acestui instrument politic, 
ce se afirmi ca un factor tot m»l 
hotărâtor in consolidarea noului Stat 
întregit şi m int.

Unul dintre cei cari ş-au dat tri
butul neprecupeţit la o; g mizarea 
coi or inautuţiuni publice, este şi cel 
pc care ?zi fi deplângem cu adâncă 
durere. Fâaâ la fmca anului 1922 şi 
a asumat sarcina şi răspunderea or
ganizării Primăriei Române a Ora
şului nostru. Odată aceasta inst.tu- 
ţiuns consolidată, demisionează din 
postul de Primar cei deţinea şi re
intră io viaţa politică militantă in 
cadrele partidului Naţional fi in ca
ntate de vicepreşedinte ai organiza
ţiei de plasa, cu iusuşireie sale alese 
Şl puterea sa de o,ganizare, rede
ş tep tă  viaţa politica in Cele peste 70 
de comune,

Luptele politice favrîjbite ale a- 
nuiui 1926 n pun intro permanentă 
şi vie activitate peniru organizarea, 
animarea şi educarea pontică amas- 
seior. Oigaauaţia de plasa recunoscă
toare pentru munca desinteiesaiă şi 
fără puhană desfigurată in serviciu
lui partidului, ti încredinţează atunci 
prezidenţia şi n dtSigne.zj, ca per
soana ce avea sa-i fie reprezentantul 
cei mai cnemat ai tutaior manile s- 
taţtunnor sale po.it.ee şi economice.

fl trimite in consiliul Camerei de 
Agr.culi.aâ Şl peats puţin t.mp fu 
primul Consiliul Judcţan produs ai 
votului umvcisai. S^r.jmit de cola
boratorii sei mai tineri, cârorea tea 
lost un îndrumător şi educator stră
lucii, prin activitatea poi.licâ desfă
şurata in masselc laigi aie populaţiei 
de aci, Oigan.Ziţdc altor partide po
litice di.vni aproape imx.«tente-, iar
0 . ganizapa iocaiă fi de p.asâ a p « -
1. dului Naţ.onar şi după fuziunile a- 
cclm Naţional Ţărănesc, o redută de 
neînvins.

Ca Parlamentar în cursul legis
laţiilor anilor 1928—1931 şi 1932,1933 
este puriătormi nccbosu a. tutuior

Pe ziua de 4 Decembre 1936. era 
sorocit procesul penel, ce i-s’a in
ternat iui Aurei Vlad pentru delapi
darea alor 27» milioane dela Camera 
de egncuituiă îa caii laie de presi
dent al aceleia. Desbaterea urma, 
să se ţn ă  la secţia l-a a  Tribunalu
lui din Deva, ni-se comunică însă 
că ea a trebuit să se amâne pentru 
motivul, că de mai multeori exce
lenţa sa delapidatorul A- Vlad nu 
3*a înfăţişat, iar ceicdându-se f.ia de 
înu.ânare a citaţiunei a pumit-o Dr. 
Victor Boroş, jurisconsultul băncii 
«Ardeleana*, prea b.ne cunoscutul 
mungo ai excelenţei saie-

Evident, că pationul excelenţă a 
conceitat cu sit go.ui jurisconsult- 
Şi unui şi aiiul şt.au prea bine, doar 
amândoi sunt advoceţi, că citaţia 
trtbu.a, să o primească acuzam* per
sonal şi n.cidecum o altă persoană 
mai puţin una, care n.ci barem nu 
era dintre a^âiţinătom familiei exce
lenţei sale, acuzatul. Trebuia să o 
ştie aceasta şi înm&nuatoiui- Avem 
deci o păcătoşenie aranjată în trei. 
Şi ea ne muă mult. După exhibiţiile

jslbelor populaţiunti dia aceasta re
giune, prin Ministere şi diferite oficii, 
câuiâid şi gtăruind ia locuri e In drept, 
pentra îndreptarea nedreptăţilor şl 
reisfacerea doleanţelor. Nu cunoşte 
odihna şi nu pregetă aă aduci şl sac
rificii materiale căad şi unde era ca
zul pentra minarea suferinţelor celor 
nevoiaşi.

Uşa casei sale era dcsch aă tutu
ror poao suri lor, fie de a partizanilor 
polit.ci, fie de acelora ce nu urmau 
Crezul seu politic şi tuturor căuta a 
le da fie un sf*t fie o Îndrumare, 
sirâdutndu-se să curme neajunsurile.

Pentru atitudinea sa prevenitoare 
d ir  hotărâtă, caracterul acu feim, 
felul urban de comportare in luptele 
politice, a ajuna nu numai temut, dar 
ş-a câştigat stima şi chiar sinpatla 
adveisenior sei politici.

O g *nisaţia locală a Partidului 
Naţional Ţărănesc asi dep ânge ne- 
mâagaiatâ pe creatorul şi conducă
torul său răpus tn plină activitate şi 
puterea vârstei.

Zâmbetul vieţii ia încremenit pe 
buze. Moartea năprasnică la cules 
iuigciâtor am mij o.ui nostru pentru 
lumea ecror drepţi.

Org.nis«ţia iocaiă apartidului Na
ţional Ţărănesc prin gla»ui meu să 
Închină cu adânca amereme in faţa 
corpului nemsuiicţii a Preşedintelui 
său şi In drumul spre locul de vc- 
cinica on,haa ii aduce pnnosni său 

de recunoştinţă.
Memoria sa rămâne ad nc săpată 

in inimile no.stre şi suf.ciui Seu va 
trâu deapurun plutind îndrumător in 
mijlocul nostru.

Odihnească în pacel

Dupu cuvântarea d.ui Dr. Atireseu 
sicriul a fcsi scoborit In mormânt 
şi un bulgar uşor de ţaiănă a iost 
rostogolit paşti corpul uelnzaiieţtl a 
iul Oi. Emu Şcianu de inimile în
durerate fi uiâtmle tic mur Aude, a 
unei mame Şi-a unei soţ t iubitoare, 
şl ceior Z fraţi, Cari alaiuri de noi nu 
vor putea Să 1 uite niciodată zeumuai 
şi muil iwbitui nostru Dr. Em.i Şcianu, 
cei mai bun şi cei mai nobil dm.rc noi.

Dumnezeu sâ-i odihnească cu cei 
drepţi şt aâ-i fie ţăriua uşoara 1

lk h lelor excelenţei saie, deb taie în 
f ţuica-cloacă domestică a marelui 
bâibat de stat ajuns pe banca acu
zaţi ilor. noi credeam, că excelenţa 
sa delapidatorul îşi va aranja cu li
chelele întreţinute o caie de alaiu 
deia Oiăştie până la camera Nr. 88. 
a palatului de justiţie din Deva pen
tru a dovedii lumei, că el e corect 
şi nevinovat de altă parte că are 
curajul răspunderii faptelor sale, deci 
nu-şi va pune în funcţiune certifica
tele dela Puikersdorf şi Cluj.

S’a înlâmpiat însă cu totul altcum. 
Excelenţa sa a  evadat din faţa jus
tiţie.', zădărnicind posibilitatea ţinerii 
desbaterii p rn  un abuz, care dove
deşte, cât de depaite stă şi dsa şi 
anturajul, ce şi l-a creat, — de cu
noaşterea, că justiţia trebuie respec
tată, pretând n-se la o frivolitate, de 
ţeiui căreia n’am mai auzit, să se fi 
pacticat în lumea acuzaţilor mai ales 
când aceştia sunt din casta înaltă a 
excelenţelor.

Că fr.volitatea a  fost concertată, 
nu mai încape nici o îndoială, doar 
mungoul Victor Boroş în fiecare zi

Cuvântarea d tui Dr. ieronim Atirescu,
numele org. locale a P. N. Ţ.în

Inliittată adunare I 
In acest ţinut, loc al atâtor lupte 

politice duse de Partidul Naţional 
Român, in viaţa politică de după u- 
nire m cadrele acestui partid, cu un 
non rost în noua > şes sie, aă cerea .o 
măf viepubzare. Terenul era ia în

ceput sterii şi ncipt-ctal de pătimişi 
poiicianizmui distrugător, Puţin mai 
tirslu cănd as lupus deşteptarea con
ştiinţelor ce>ă|en'§ti, conducătorii vie
ţii politice a Partidului Naţional de 
aci, erau chemaţi iu fruntea diferite-
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fli în tot timpul z>lei se prosterne pe 
burtă înaintea excelentei sale, deci 
chiar făcută înmanuar- a în mod ile
gal* el i-a Comunicat şi i-a chiar 
predat citarea excelentei uriaşe în
trucât realmente el a primit-o dela 
înmenuator în locul patronului său. 
Dar şi altfel termenul de 4 Decem
bre era de notorietate publică. Ast
fel excelenta sa cunoştea ac-st te - 
mfn, — se vede, că prea fatal pen
tru d8a, — mai bine ca tot ceilalţi 
împreună, deci avea si toată pos b - 
litatea şi întreagă datorinta de a se 
înfăt ga la desbatere cu atât mai mult, 
că încă nu demult dsa lansa pela 
tribunalul din Deva, — avea atunci 
o serie de procese de presă în curs 
de judecată fiind acuzat în ele, — 
că acuşi fuhrerui Va da vine la pu
tere si dsa Aurel Viad, va fi minis
trul justrtiei. Sărmană just tie, cine îti 
era peţitorul: ch ar acela, care în 
justiţie şi-a dovedit iresponsabilitatea 
cu certificate dela doctori specialişti! 
(Nota culegătorului:), lată deci, că

In cursul săptămânii viitoare, dl 
Ialin Mtniu va pleca tn străinătate. 
Prima etapă a călătoriei dsale va fi 
Praga. unde va fi primit In audienţi 
de dnii Eduard Bencş, Milan Hodsa 
(amic personal al diui Manie) şi Că
rnii Krofta.

Dela Praga dl Maniu va pleca la 
Viena, iar din capitala Austriei va

Liberalii au pus pomeană de bu
curie, că au văzut gata primăria, dar 
mai ales de bucurie, că până azi nu 
le-a succes sătenilor ca s i le ceară 
socoată pentru suma de un milion 
şl optaute de mii, cât au spesat cu 
această clădire, inclusiv comisioanele, 
diurne, clacă, etc.

Vremea trece, dar şi vinei
A fost o pomeană pe omenie. Pe 

toţi prietenii lor politici i-au făcut 
turtă. I-a trimis acasă în patru labe. 
Şi cotarul a foit în bună dispoziţie, 
ca şi caialălţi slujbaşi credincioşi par
tidului. An cumpărat 600 kg, de vin 
şi câteva mii de colaci.

La un moment dat i-a venii „toa
nele* lui notari şui, a mers Intre oa
meni şl i-a scos afară strigând: ce 
staţi aici ca boli, eşiţi afară, sunt ţi 
n i|tţ boi. Cam avea o bâtă in mână, 
s’a luat la fugă pe coridor şi prin 
curte printre oameni după un băiat 
din joseni, pe care l’a cârpit cu bâta 
de vre-o câteva ori, pe motivul ci 
băiatul nu a ft g t destul de repede 
din curtea primăriei. Pe alţii i-a 
ateptit de pe trepte împingându-i de 
piept. Intre aceştia era băiatul Murga 
loan din poenari, care nu se aştepta 
la tiântituri, dar deodată s’a trezit 
.voştoloc* pe trepte în jos împins 
de întreprinzătorul notar.

Aşadar locuitorii din Geoagiu pâ
nă su adus de clacă la primărie piz- 
tri, nisip, cărămida, |?gl?, lemne etc. 
îşi mânau ei boii proprii, iar acum 
la pomeană: mină notarul pe boii 
boitor lor. Dar notarul nu-şi dă sea
ma, că el în aceeaş timp eu edificiul 
făcut comunei, a’a ales cu o ctsă ca
re l’a costat o sutd de mii ?i loc de ca
să la Geoagiu bai. Oare de unde a 
avut banii? Când s’a început edifi
carea primăriei, el avea la Ionică da
torit şi la alţii, iar azi după un an? 
Oare cine-a fost antrepenorl

Ar putea dispone prefectura jade- 
ţului controlul averii acestui ministru?

acuzatul excelertă trebu:e, ca într’o 
maximă m ă :ură să se resimtă de 
respectul şi bunăcuviinta, pe cate o 
datoren acestei funcţiuni de stat, pe 
care voie, să o prezideze.

Noi credem, că £ra cazul, ca tri
bunalul să fi ordonat o cercetare şl 
să fi luat măsuri de sancţionare n 
acestui abuz temerar si incualif ca- 
b l  scanând baroul advocaţilor In ce 
priveşte pe mungoul Victor Bo 03 iar 
inmanuatorului a-i aplica rigorile le
gii, in acelaş timp să procedeze cu 
rigoarea legii si im >otriva excelentei 
sale dispăiute. Tr b malul Irt b\i£, să- 
Si apere propriul presîigui st propria-i 
autoritate, atinse de actul de temeri
tate al acuzatului A. Vlad si al slu
goiului său Victor Bor- ş- Jacul f i voi 
se poate repeţi, căci după săvârşi
rea tbozului îndrăzneţ de acum nu 
mai poţi investi pe Aurei Vlad nici 
pe mungoui lui Vidor Boros, cu mo
ralul. care ia r  potea ret nea dela o 
nouă încercare a lui.

merge s i-1 viziteze pe dl Nicolae Ti- 
tolescn.

Se pare, dealtfel, că obiectivul 
esenţial al călătoriei dial Maniu in 
străinătate este întrevederea cu fostul 
nostru ministru de externe — între
vedere căreia i ss acordă cea mai 
mare important!.

Iatrebrsem, că ce-i cu prunele, 
perele şl merele pe cari Ie-a cales 
notarul dm g ădlaa primărie), fără 
aotoriztţia prealabil* a consiliului ş 
fără să s- le fi vâadut cineva. E drept 
că le-a Împărţit ta tâstar cu preto- 
ral? Dacă da pe ce bază? Cine a 
folesit grădina primăriei şi exstâ 
contract de arendare? Căi a plătit 
notarul ia cassa primăriei — In anul 
trecut — pentru folosirea unui jugar 
de pământ dela pnmăde, In care a 
avut cucuruz? Ş de ce nu? Era a- 
verea lui, sau a comunei?

Anul trecut a distribuit notarul 
toţi banii de despăgubirea pagubei 
ia proprietarii de teren de pe linia 
conductei de apă ce se întinde dela 
Foioiât până la Sanator? C it a pri
mit |n acest scop dela di ing.ner, 
*âţi, bani a distribuit, şi dar au mal 
rămas ce a făcut cu banii rămaşi?

Ar fi bine să citească nemulţu
mirile noastre şi Domnul Prefect, şi 
dacă crede de cuviinţă s i  ia dispo
ziţii iu merit.

IOSIF STOICA.

Ş T I R I .
PRQDUCTIUNE TEA TR A LĂ . 

Eievil Strajen din clasa V a dela li. 
ceul „Aure» Vialcu* din Orâşlie, cu 
concursul G mnazmlui de fete, sub 
conducerea Domnului Prof. Nicolae 
Baran-Iaşi, dirigintele clisei, aran
jează In seara ziui de 12 Decemvrie 
a r. orele 8 seara fn sala de taatru 
„Centrai- o producţiune teatrală, cu 
stopul de-a mări fondul societăţii 
culturale „Oclaviaa Goga", în vede
rea unei excursii.

Sa va jaca piesa „In vacanţa Cră
ciunului", (n care vor Ii redute toate 
obiceiurile româneşti din toate col
ţurile ţării din seara de ajunul Cră
ciunului până In dimineaţa Anului

nou (Colindători, stelari, irozi, ură
tori, torc*, buh tiu, capra, căluţul, flă
căi, semănătorul, Sorcova) eta. etc.

Intrarea: Loje L«t 100. Bez. Lei 
20. Sîal I Lei 15. Stal II Lei 10 Stat 
Le) 5. Galerie Lei 3.

0  aor. Public este rugăt ttăruitor, 
s l  binevoiască a participa.

*

ŞEZĂTOARE CULTURALĂ LA 
ŞOIMUŞ Cercul Cultural al „Astret* 
d n comuna Şo’muş, a t nut Dumi
necă în 6 Decemvrie, o f-umoasă şe
zătoare culturală în localul şcoalei- 
P.ogramul şezătorii a fost compus 
din recitări ocezxnale gi patriotice 
8' cântece executate de elevii scoa
le! de sub conducerea Djor I. De- 
mea, P. Dănescu si Dna Dănescu. 
In cuvântarea de deschidere, dl I. 
Dfttnea preşed ntele cerculu*, a arăt t 
rostul ac* stei şezători şi însemnăta
tea Un rii A dealulir, să bător tă la 
1 Decemvrie la Deva în cedrul unei 
mari man festatii nationa’e. — In nu- 
me'e Despădămânlului judf|ean „As- 
tra" dm Deva, au luat parte domnii 
dr. N. Hârăguş secretarul general al 
Despărţământului Deva şi tânărul şi 
simpaticul medic al Spitalului Jude
ţean d n Deva, dl dr- I!ea a tinut o 
frumoasă şi instructivă conferinţă pu
blicului, tra tâ 'd  desore „Tubercu
loză". Di Hârăguş a seu/ai lipsa d s- 
tinsului preşedinte al Despărţămân
tului Deva, dl primmedic Dr. E Caba, 
arătând rostul acestor şrzîtori orga
nizate de „ Astra", Conferenţiarii ru  
fost viu aplaudat de numerosul pu
blic ce a luat parte la gezăioare. 
Programul s’a  complectat apoi cu 
aud tie de radio, ora satului dela 
radio Bucureşti 8' muzica populară 
atât de aprectetă a tarafului bănă 
tean Lujă lovită. Elevele deselor V, 
VI s Vil eu jucat b ne ptesa taat- 
ra’ă „Leacul", ter f nerii săUni Chi- 
tiba Albul şi Păcurar Ion au distrat 
publicul prin inte rpretarea bună a 
rolurilor d n d alogul popular „Cu'ă 
Bului ia Str- jă “. In h iind pregnantul 
şczăio.i dl Demesi muitumejte con- 
ferent’arilor si publicului, anunţând 
serbarea pomului de Crăciun la 20 
Decemvrie.

*

A N U \Ţ ■ in biblioteca Partidului 
National- Ţăi â iese au apă'ut până 
în prezent următoarele b:oş iri:

1 ION MIHAL \CHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei■

2. Prof. G RĂDULEîCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 lei.

3 W N  MIH AL ACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P.SU JU '. Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei

5 - Prof. VlRGL M \DGEARU. 
Doctrina Ţărănislă, 62 pag• 8 lei.

6 Programul P. N- Ţ redactat în 
grai popular, 102 pag 10 lei•

7 Prof. G ZÂNE: Ţărănismul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag- 
5 lei-

8 ILARlE DOBRIDOR: Problema 
Tineretului, 64 pag

Afară de acestea au mai apărui, 
în Biblioteca tineretului notional ţă
rănesc din Jud. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof VIRGIL MADGEARU: în
demnuri pentru Tineret, 31 pag'ni, 
5 lei.

2 . STANCIU STOIAN: Ţăranul 
în lileratara română, 31 pag. 5 lei.

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N Ţ. asupra acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-Ie, îşi 
vor putea îmbrgăti cunoştinţele şi 
îşi vor putea oteli inimele şi credinţa,

Aceste broşuri se găsesc de văn 
zare la Casa Partidului, în Bucureşti 
Str, Clemenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Glinali Dr. AkM x. HKM&3A

Dl luliu Maniu se va întâlni 
cu dl N. Titulescu.

B u c u r  ş i  B o i i
la pomeana primăriei din Geoagiu,

Cererile se vor adresa în Str-Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Ţărânesc Broşurile 
acestea s 3 vând numai p? bani gala 
sau se expediază contra ramburs•

Facem un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizotil ju 
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şi răspândind în 
judeţul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N. Ţ.

*

ALCĂTUIREA BUGETULUI VII
TOR. Sc «tic că potrivii instrucţiu
nilor date fa timp departamentelor, 
acestea urmau să prezinte p in i la 1 
Decembrie a. c„ proectele bugetare 
respective de cheltueli.

Cu toate acestea n’au sosit la mi- 
l nlster decât proectele de buget ale 

ministerului apărării naţionale. Casa 
de amortivare şi Monitorul Of ici «1.

In aceatti S’tu*ţlune, s’au dat dis
position! pentru grabnica taaintare a 
proectelor, orice întârziere prejudi- 
ciind programului de lucru făcut de 
mlniiterul de fnasţe.

•
EUROPA AMENINŢATĂ DE 

LIPSĂ DE MERE. Recolta de mere 
a fost s'abă anul acesta fa toată Eu
ropa, ca excepţia Românei.

Din această cauză, preţurile sunt 
In continui creştere nu numai ta foi
te firile Europei, ci şi pe pieţele z- 
mericane.

Cercurile de specialitate sunt de 
părere că ta Europa va fi anul a- 
cesta o mare lipsă de mere.

Da ti  fiind recolta buni a Româ
niei, îa această ţară se observă o ce
rere susţinută, datorită căreea preţu
rile au îiregîs rat In ultimul timp e 
urcare bruscă.

Mr. 973-1936.

Publicaţiune de licitaţie.
S bsemoztul Porirel aduc la cu

noştinţă publică cursei mobilele ur
mătoare : 1 dulap de lemn, un cre- 
denţ de lemn, patru porci albi, 24 
piei de oaie, una masă de ltmn, una 
totlelă şl un dulap vopait albastru, 
care ta urma dsciziune! Nr. 31 —1936 
a J decitorM  Tribunalului Albi, aer. 
ţ'a tutelară, a tos* secreztatî la 21 
Septemvrie 1936, In ftvorul Iul Radu 
Miria mino.il prin tutor* legali An- 
drene Savct», repr. pr?n Dr. Mihaiu 
Tirea, tn contra urmi ritului dom. ta 
corn. Pul pentru suma d» Lei 14550 
capital şi ace. ţi care s ’a preţuit In 
suma ds Lei 3050,

Ia baza deciziunii Nr. G. a 
Jidecitodei se lixe»«ă termen de li
citaţie pe slua de 23 Dec 1936, la 
orele 11 a. m ,  1* f*ţ* locului Ia co
muna Pul la dom. urmântului ave
rea eeih 'strată se va vinde cu bani 
g<ti, iar ta caz necesar «i sub pre
ţul de evacuare, spesele stitodte până 
fn pr-zesat sunt tn suma de L^i 2137 
plus dobâ da.

Ptt'Ofeni, la 1 Dec. 1936
Portărel Cais,

Primăria oraşului O rlş tle^

Nr. 3398—1936

Publicaţiune.
Se zdace la cunoştinţa celor In

teresaţi, ci în ziua de 15 Dec. a. c., 
orele 10 a. m., se va ţinea U Primă
ria oraşului O ăţt’e licitaţie publică, 
în conformitate ca dîspoz'tinn le ca
pi iote fn L. C. P. del* art, 88—110 
pentru *rend»rea „Morii-de mijloc", 
pe timp de 1 an, cu începerea dela 
1 Irnuarfe 1937.

Caetul de sarcini stă la dispoziţia 
celor interesaţi (n ori-re t^mp la Pri
măria oraşului tn orele oficioase.

Ofertele închise şi sigilate se vor 
tnainta Primăriei oraşului până la 
data de mai sus.

Garanţia de 5%y se va îaainta 
de odată cu ofertele, tn plic separat.

Orăştie, la 26 Nov. 1936.

Primar: loan Branga•
Şeful aerv. fin. Turdăşan,

Tismraî drStâ*.


