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Cine nu poate jertfi ceva din 
al său, ceva la care ei însuşi 
ţine, acela nu e în stare să lu
creze pentru trebuinţele mai 
înalte aie poporului şi ale se
menilor Iui.
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Fleesre om ca şi flecare p'i- 
por cu ocazia unui sfârşit de an 
aşteaptă dela anul ce vine mu t 
dorita .fe ric ire " . După războiu 
am trăit ani grei şi din sn in an 
ne spuneam că greutăţile sunt na
turale, că criza să explică dar că 
odată cu vindecarea tuturor îfini
lor economice produse de măce
lul mondial, situaţia se va îndrepta. 
Aşa am crezut multi şi îa anii 
1928—1930 şl pe urmă anii 1931 
şl 1932 aduseră cu ei încetarea 
de plăţi a part cularilor şi ia un 
moment dit şl a Statului. Banii 
dispăruseră complect, nimic nu mai 
avea preţ, ţăranii nu mai aveau 
cu ce să-şi cumpere sare ş petrol 
şi Dl Iorga Prim Miaistru pe a- 
tunci, ctlor nemulţumiţi Ie reco
manda să se arunce în apă.

După doi ani de < omplectă 
stagnare creditul a început să re
învie încetul cu încetul Toate spe
ranţele în Interior şi exterior se 
concentrau mai ales asupra situa
ţiei economice pâaă la 1935.

In anul 1935 Societatea Na 
(lunilor era iacă o instituţie în ro
lul pacificator al căreia credea o 
lume întreagă. Atunci sa iviseră 
primele neputinţi. Aşteptam ca în 
anul 1936 printr’o acţiune ener
gică şi înţelegătoare a statelor, 
prestigiul e’ să fie refăcut. Ia loc 
de aceasta ne a foit dat să ve- 
dem i um nici nu s’a terminat bine 
războiul Italiei cu Abisinia şi un 
alt războiu mal crâncen şi mai 
fioros a isbucnit in Spania.

In interior in anul 1936 ţără
nimea s făcut cunoştinţă cu urgia 
fiscală care nu s,a mal cunoscut 
de pe vremea Fanarioţilor.

Câteva fraude mari şl răsună
toare în cari erau amestecaţi atâ
ţia fruntaşi ai partidului liberal sau 
îaalţ funcţionari — au amărât şi 
mii mult viaţa bieţilor contribuabili.

In judeţul nostru alegerile dela 
începutul anului an constituit un 
punct luminos, nu numai pentrucă 
am arătat forţa unui mare partid 
democrat ci pentrucă cetăţenii în

d-lor Ghiţă Pop şi Pan Halipa
Organizaţia Hartidului Naţional-Tărăaesc dia jad. 
Hunedoara, din prilejul regretatelor intâmplări dela 
Cameră şi Senat a adresat d-lor Ghiţ& Pop şi Han 

Halipa, următoarele scrisori om agiale:

Domniei Sale Domnului

GHIŢĂ POP, deputat de Hunedoara

majoritatea lor nu s’au lăsat nici 
terorizaţi şi sici cumpăraţi ci au 
ştiut să dele samavolniciilor un 
răspuns usturător.

Acum la îocopuiul anului 1937 
războiul din Spania nu nutmi că 
nu-i terminat, dar azi toată lumea 
e convinsă eă cele două tabere 
sunt sprijinite din afară, una de 
Ruşi şl ceialaltă de Germaai şi 
de Italieni. Interesul pe care aceste 
trei popoare îl pun îa războiul 
din Spania dă de gândit. Popoa
rele pare că ar fi cuprinse iarăşi 
de neastâmpărul din 1912-1913.

In interior un guvern lipsit da 
autoritatea morală, necesară unor 
asemenea vremi, îşi trăieşte ulti
mele zile. Perspţct va unor a’e- 
geri generale parlaraentire, jude
ţene, comunale, profesionale, cu 
tot cortejul lor de in convenienţe, 
dda cari insă aşteptăm totuşi o 
situaţie internă mai bună, mai 
sigură.

Noi, cei dda acraită gazetă, 
vom lupta şi pentru mal departe 
cu lipsa de înţelegere a d lui Cen
sor şi cu greutăţile generale, pe 
cari le Întâmpină îa asemenea 
vremi majoritatea pub’icaţiunilor, 
pentru a informa onest şl cura- 
jios pe cetitori şl pentru a ne 
set vi Ţaţa.

Ij. Dânşoreanu.

L i b e r a l i i
îşsi fac socotelile  
de plecare

Toată lumen şt!e ră peste 3 luni 
s’a Împlinit sorocul liberalilor. Ast
fel ei acuma işi fac socotelile de ple
care. — Ia mare grabă voiesc să mai 
fără câţiva miniştrii dintre acel libe
rali cari nu au sj ms ;pfnu1 acuma 
şi s^-şi cipftuUscă la gr»bl ps acei 
partisan! pe cari nu i a putut căpă 
tui p*nă acums. — El o fac acessti 
fiindcă se preglt sc de-o opoxiîie 
lungi şi Işi dau seama că în curlnd 
nu mai po»ts fi vorba de venirea lor 
la putere.

Ca lumea să nu bage da seamă 
că si pregiţesc de plecare mereu 
anunţi că Inel nu vor pleca dela pu
tere, deşi toată lumea ştie c l In A- 
prilie se împlineşte a 4-a sesiune a 
parlamentului şi că atunci trebue al 
plece şi guvernul ori vrea ori na.

Domnule Deputat I 
Agresiunea atât de brutală, al că

rei victimă ati fost. chiar în parla
mentul tării în z'ua de 9 Decemvrie 
1936. ne inspiră serioasă îngrjorare 
asupra decedentei celui mai înalt for 
constitut;onal al nosfcu, cum gi a- 
supra compromiterii neghioabe a 
preot giului s ■ luliii R >rnân. Indîviz. 
fără nici un rost şi vocatiune în viata 
noastră publică, ajunşi pe calea de- 
megogiei criminale şi a terorismului 
h il g^nic în parlamentul tării, şi aci 
susţinut de un şef al lor de aceeag 
faună, care d-scă odată a foat poe
tul nesincer el păimirii noastre, a- 
sîăzi el î isuş e o grea şi prea urâtă 
pătimire pen’ru prea răbdătorul neam 
românesc — ei nu mai ştiu să facă 
deosebire între tavernele destrăbă
lării şi speluncile de apaşi între lo
cul înalt care e sanctuarul suverani
tăţii nst:un;i române, ci aiişând un 
nationalism de o falşitate conştientă, 
ei cred că prin acesta pot ajunge la 
stăpânirea tării, fâiă a avea inteli
genta de a cunoaşte, cari sunt con- 
dţunile, pentru ca vieta noaslră pu
blică să se îndrepte spre ordinea de 
drept şi cea morală- Pentru acest 
moţi*, ei asemenea bestiilor d n  
junglă atacă pe patrioţii noştrii lumi
naţi şi încereeti, cari pun degetul pe 
răn le, din care sângerează provin
ciile tării, de pe urma regimului săl
batec şi tratamentul colonial înstă
pânit şi tinut in permanentă şi con
tinuitate de guvernele nefaste ale re
gimului tradiţional liberal dar mai 
ales de cel actual, cocotat la putere 
în modul cel mai sinistru şi surprin
zător chiar şi pentru partidul său 
propriu. Ei cu o totală lipsă de di
scernere nu sunt în măsuiă de a în 
tehge, că descoperirea suferinţelor 
profunde, ce năpăstuiesc provinciile 
tării e o operă constructivă prin sco
pul ce vrea să atingă, guvernarea 
tării după principiile cele ma< proprii 
de a produce mulţumirea cetăţenilor. 
Supremul factor în agregarea şi con
solidarea unirei suflet--şti, fără care 
Statul Român nu poate avea nici o

B u c u r e ş t i .

coherentă şi nici o consistentă, ci fa
talmente este condamnat Ia o des
compunere, devenind pradă a duş
manilor de jur-împrejur.

Interpelarea Dvoastră cuprinde o 
serie de adevăruri de sfinţenie evan- 
ghel că, cari vor trebui să ieie ioe 
pe paginile istoriei nr falsificate.

Pentru aceste considerat uni noi 
avem convingerea, că actul Dvstră 
de curaj, prin care ati tălmăcit în 
parlament tratamentul nedrept şi săl- 
b 3tec, de care are parte mândrul, 
Scumpul dar îndureratul nostru Ar
deal, din care act a rezultat apoi 
martiriul Dvoastră, îndurat prin actul 
de brutalitate bestială al unor indi
vizi pentru cari actele de ruşine şi 
josnicie constituie o virtute, — e o 
btnemerltare dela patrie, care este 
cuminte şi judecă cu dreptate-

Inspiraţi de vredniciile Dvoastră 
din trecut pe terenul naţionalismului 
şi al patriotismului luminat, Vă ad
mirăm curajul de acum, prin care 
ne-afi creat un special titlu de mân
drie de a Vă avea deputat al nostru, 
de Hunedoară şi Vă aducem oma
giile noastre de profunde mulţumiri 
şi recunoştinţă pentru apărarea drep
turilor şi libertăţilor noastre ale Ar- 
deleniler cum şi pentru expunerea 
devotată a Dvoastră de a face să 
fim tratat! după vrednicia şi aportul 
nostru cultural, intelectual, moral şi
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economic, cu cei ceri au contribuit 
în aga mare şi prea valoroasă mă
sură la întemeierea României Mari- 

Vă rugăm Domnule Deputat, să 
persistaţi si în viitor în an malta de 
votamentul si curajul de a fi apă'ă- 
torul Ardealului împotriva împilării

de oriunde ar veni ea.
Pentru Organizaţia Partidului Na

ţional Ţărănesc din iud. Hunedoara.

Deva la 31 Decemvrie 1936. 

sa. Dânşoreanu, sa- Dr• /• Pom
seci. general- prim vice-preş

Domniei Sale Domnului

P A N T E L IM O N  H A L IP P A
Senator, f. Ministru

Domnule Senatori
Cu jena, ce ne-o Inspiră adevă

ratul sentiment national gi patriotic, 
ne gând-’m la invect.vele şi bruscă
rile, cu cari ati fost tratat în şedinţa 
maturului corp dela 18 Dec. 1936 
când acest corp leguitor, chemat a 
re ort zenta si realiza maximul de ex- 
perintă g’ înţelepciune politică în con
ducerea v.etii de Stat, a fost degra
dat de unii membrii ai lui la treapta 
de local al necuviinţii groabe. Nici 
nu ne-au surprins prea tare injuriile 
Si insultele, ce curgeau puvoiu a- 
supra Dv< deoarece autorii principali 
ne sunt bine cunoscut', îndeosebi 
după închipuirea sa de Dumnezeu 
trimisul apostol Nicolae Io ga prin 
exhibt>ile histerice cum şi Plin tră- 
sărir.le naţionalismului său patentat 
de marcă non plus ultra cum şi prin 
firea lui exclusivistă, mant'.oasă ş 
ultra vanitoasă până la gradul ma
ladiei. Oameni de asa o plămădeală 
au plăcerea sadică de a detracta în 
permanentă pe conducătorii hregfj, 
de mare valoare şi competentă ai 
provinciilor sl nu'gi dau steme, ori
cât de mult ahtiazâ ei titlul de pater 
patriae, că sesizarea guvernu.ui din 
orice timp asupra negrelor miZeni, în 
ca i au fost cufundate provinciile u 
nite din propria lor determinare cu 
vechiul regati e o operă de înalt pa
triotism, căci pretinde o guvernare a 
tării după principiile de drept si mo
rală proprii de a produce mulţumi
rea cetăţenilor, singura s mlire, din 
care se poate naşte îndiăg rea tării 
fi unitatea în vibraliunde suheteşti.

Noi considerăm, câ Dvoestiâ» 
Domnule Senator, ati împlinit o da
torie sacră către tară, când ca sin
cer devotat, proeminent si competent 
reprezentant al Basarabiei, prov.ncie, 
care cântec de jale şi-a făcut d n 
răpirea ei dela sânul mamei şi care 
în acelas cântec era în horii fericirei 
de a reveni odată la sânul de ma
mă, — ati arătat cu degetul asupra

O liiş in & u i (Bisarabls),

rfg'muiui nefast si tratamentul colo 
nial, de care provincia revenită are 
parte, sub stă;ânirea guvernului ac
tual, c=»re const tuie o plagă egip
teană pentru sărmana t«ră- Toţi cei 
cu patriot smul integru si nr fals ficat 
vă înte’eg, vă aprobă şi vă epîeu- 
deasă.

Să nu vă supere nici câtuşi de 
pufn, eă nu vi-se va mai înt nde o 
mână, cere si rână acum s’a în* 
dreptat către Dvoasîră mişcată de o 
afect une b;zantină> bine calculată. 
Ferească Dumnezeu, ca asanarea 
aşteptărilor juste ale Basarabiei să 
stee la discreţia aceluia, care vă 
sancţionează cu hotăiîrea sa de 
a vă iipsi de înalta lui condescen
dentă, tniinzându-vă mâna pentruca 
D-Voastră sâ com lefi apostazia de 
a vă renega trecutul, prin care ati 
devenit simbolul provinciei Basara
bia si de a părăsi postul de datorie* 
Resignaţi deci, fără t idurare 1 j mâna 
Si prea vicleană şi prea inch puit su
verană, a cărei întindere către Dv. 
nu poate echivala cu dragostea si 
ataşamentul acelor fraţi basarabeni 
ai noştri, cari şi-au pus toată încre
derea si toată nădejdea în cinstea, 
devotamentul, abnegatiunea §1 cură
ţenia sentimentelor, însuşiri, ce vă 
caracterizează si ceri şi nouă ne sunt 
binecunoscute.

Continuaţi deci cu aceias însu
fleţire si energie de a fi apărătorul 
Basarabiei, iar pen ru curajul Dv. 
afirmat la 18 Dec. 1936, în reprezen
tarea si ocrotirea drepiu’itor, liber.ă- 
tiloi s< a binelui basarabenior, cari 
Si ele se confundă cu binele gene
ral al Ţârii, — organizaţia noastră, 
pr*n e’dresa de f»ţâ> vă transmite 
omagiile ei de profundă afecţiune şi 
admiraţie,

Pentru organizaţia Partidului Na- 
tional-tărănesc din jud. Hunedoara

Deva, la 31 Decemvrie 1936.
SS. Dânşoreanu. primvicepieg.: 

secretar general. SS. Df. lllStin Pop.

O l G hiţă P o p
despre problem ele Ardealului.

Interesantele D-sale declaraţii pe 
marginea scandalului dela Cameră

Tio sil-mi «xprim m*i Intâiu de 
toate mulţ umirile mele respectuoase 
Suveranului pentru gestul, foarte 
elocvent pe care l-a făcut zilele a- 
cestea prin dăruirea unei importante 
sume stracilor d’n Banat, Transilva
nia şi Basarabia. Sunt sigur că in
tensa capului statului, tăcută cu ge
nerozitate şi discreţie cu adevărat 
regală, va face, îa nouile provincii, 
cea mai fruasozst impresie. Ea de
monstrează Că d*c$ ta parlament spi
ritul de partid aprinde pasiunile şi 
Întunecă minţile, deasupra taberilor 
politice mai este o instanţă constitu
ţională, la care nemulţam riie şi du
rerile provinciale găsesc mânglere.

Dar gestul Suveranului mai arată

D e  o  e p ţ

| tm lucra impo tant pentru noi: Re
gele nu confundă centralismul ca u- 
nitatea sti tulul şi lupta contra cen
tralismului cu lupta contra unităţii 
naţionale.

Confuzia dintre aceste două no
ţiuni, care a dat naştere scandalului 
prilejuit de anunţ «rea interpelării 
mele a foit poate, la unii parlamen
tari, izvorâtă din simplă igaoranţă şi 
a fost dccl de bună credinţă. Este 
dureros ş1 ruşinos că mal sunt oa
meni cari după 18 ani dela unire, 
ajung parlamentari fără s i cunoască 
deosebirea elementară dintre aceste 
două noţiuni atât de depărtate nna 
de alta.

i o ..............................

Am avut cu deosebire un s smi
rne ntd de decepţie, când am vizat că 
un spirit distins ca d. Gh, Fotiso a 
cirul notă caracteristică mi-se păruse 
că nu e numai onestitatea sufletească 
ci şi o pregătire superioară, a putut 
Cădea victima unei confusiuci voit 
create şi s i se facă ecoul unor pa
siuni turbări.

Dar pe ;â gă elementele, al căror 
mobil a lost numai o ignoranţă prea 
puţin scuzabilă, cei cari au provocat 
şt alimsntal scandalul cu premedi
tare şi cu calcul politic au f ost pe 
lângă unii majoritari, membrii parti
dului naţional-creştin.

Este învederai câ nu vom putea 
acuza pe di Nichfor Robu câ n’a pă
truns deosebirea dintre defmiţlunea 
centralismului fi a unitlţu de stat. 
Ştim cu toţii că tăria d-sale este în 
alt domeniu decât In aceia al subti
lităţilor de asemenea ordin. Să nu 
cerem deci nimănui mai mult decât 
poate da.

Am însă convingerea că şeful 
d sale, di Goga este prea bine lămu
rit asupra deosebirel dintre manifes
tarea nemui(umitlior ardelene şi bă
năţene şi dintre manifestarea unor 
tending de destrămare sau rupere 
ds statul român. D-sa ştia bine că 
ceace am spus avea o bază reală şi 
că eram perfect legitimat să spun. 
Mai mult, d sa îusuşr spusese, în mai 
multe râaduri lucruri asemănătoare, 
atât in parlament cât şi în afară de

parlament ultima oară chiar in cursul 
acestui an, la un congres economic 
al Ardealului şi Banatului, unde a 
vorbit mi-se pare chiar mai accen
tuat decâi mine. Dar când o spâne 
d-sa, se serveşte cauaa superioară a 
patriei şi a naţionalismului: când o 
spunem noi este un act subversiv şi 
de trădare,

Aceaatl versatilitate a convinge
rilor diui Gog * nu mă surprinde. De 
18 ani d sa a urmăht un singur lucra: 
să distrugi partidul naţional apoi par
tidul naţio ral-ţăiănesc, s l surpe ple- 
destatul pe care Ardealul şi B matul 
l-au Înălţat pe d. luiiu Maniu şi ve
chiul regat pe d. Ion Mdulache.

Iu lupta aceasta orice temă, orice 
platformă, este potrivită şi bine ve
nită. Acesta e motivul pentru care 
ne-a părăsit deia Început ta 1920, 
acesta e motivul neîncetatelor lui 
articole şi cuvântă*! contra d-lui Iallu 
Maniu, şi tot asta 1-a făcut să se lege 
de cămaşa curată a d-lui M halachs,

De aici transformările şi aposta
ziile, cari i-aa întunecat figura, altă 
dată atât de luminoase în literaturi. 
Aşa se explică faptul că a căutat în. 
tâiu pc claca} In poezie, pentru ca 
apoi să servească pe boerl şl pa cio
coi in politici. Şi tot asta i-a făcut 
să mă persecute cu ura sa mai sica 
dela ultima alegere del* Hunedoara 
şi să mă declare rău patriot, comu
nist şi „jidan \

(Urmare in pag. 3-a).

De vorbă cu „Moş Crăciun“
25 Decembre 19—.

Amintirile adrobesc 
Un biet suflet omenesc 1...

Dragă S....I
Recunosc Însumi, că n’am fost — 

bun Ia anul ce tocmai se termină, ba 
mai vîttos am fost rău... foarte rău: 

Intre condi(iuni—neprielnice m im  
delectat prea... fuă sa( in farmecul 
neînchipuit de.„ dulce a — doi ochi, 
negri, ca mura câmpului 1...

Cu toate acestea sau poale tocmai 
de aceea, „noaptea’n vis, ca’n para
dis* m’a cercetat „Moş Crăciun*: 

„Am venit*, ’mi aice cu b ludeţă 
şi duioş e, „si-ţi mâogii sufletul ş 
să-l întăresc. Deci spune-mi hule, ai 
pe lume fiinţe... scumpa, — „la cari 
te gândeşti mult?*

Eu — crezând, că-1 put amăgi şl 
pe dânsul, precum îulr’o anumită

chestie 1 acere să amăgesc pe toţi oa
menii, ba chiar şi., propriul meu 
suflet, am răspuns tmid şi foarte in
cur cit : Da, Doamne, am surori şi 
prieteni şi... pe Zsnuţa! (Aceasta, o 
copilă de 6 an.şon.)

„Hm", face dânsul, cam mâhnit, 
.dar ia Sofica nu te gândeşti, nici nu 
te-si gâ adu vr’o dat, ?“

Vâzîadu-mi sufletul descoperit, am 
slmtit, cum deodată mi se urci iâa- 
gele îa taţ>, roşindu-o. Cuvoc-atre- 
muiândă şl gâagăvind, am răspuns: 
M’«m gândit... m(dus, pe timpul cu
lesului de cramveţi... Ceva mai târ
ziu, pare-mi-se prin 30 August, mi 
s’a lâcut un nedelicat avertisment, că 
dacă..., că adeca nu-l permis s i mi 
mai gândesc ia cânsal... Ş dacă nu-l 
permis, nu mă mai gâa-gâadcsc, pur 
şt simpla nu mă mai gla-gâ adese!..,

„Fiule”, sice iar toiul Dumnezei- 
rei, increţlndu-ii fruntea, în sema de 
mâhnire, dar totuşi îuir’un loa dum
nezeiesc, „fiule, vrei să ascunşi la 
mima ta o taină, un adevăr, o rană 
cumplit de dureroasă! E insă leza- 
darl Noi, câ muitorli văzduhului, toa
te le şum. Şi tocmai (undei nu afli 
potrivit a desvăiui în faţa muritorilor 
acei adev r, care Începe, a nu mai 
avea destul spaţiu în inima ta, deci 
aceasta Inimă este ameninţată să se 
despice: e păcat să tâmucşil ceva In 
faţa Daamczeiriil Dar mal presus de 
toate c foarte primejdioi pentru să
nătatea ta, să nu iaşi si... ţâşnească 
adevărul incontestabil!..

In faţa conving-loarei şi sfintei 
admonestări, n’am mal putu resist*, 
omeneşte judecând, na se mai poate 
resist* 1 Mi-am înălţat mima spre Dom
nul, Sofică drag*, şi am mărturisit cu 
evlavie: Doamne, înaintea Ta e«le 
toată simţirea mea: Iatresga mea

fiinji este ca desăvfrşlre cuprinşi de 
un sfint Lor di iubire faţi d : So
fica, fără de a-mi putea da seama — 
la urma avertismentului din 30 Au
gust,— dacă acest puternic sentiment 
mai are vr’an scop, vr’o soluţie! 
Simt insă, că aerul, ce-1 respir in a- 
propierca dânsei, 'mi delectează suf
letul 1 Şi aţ don. ca acest deliciu s i 
se pcrpetacze ia infnill Când sunt 
at&i departe de ea, ziua, dar mai a- 
ie* in nopţile lungi de insomnie, toa
tă simţirea mea, tortă gândirea mea 
e concentrata asupra ei!.,.

E adevărat, ca după avertismen
tul din 30 August, pe când n’o iubiam 
cu dor nebun, am încercat cu oare
care succes, să o alung din inima 
mea. Salica, anturajul el a cultivat, a 
alimentat sentimentul îubirei faţi de 
dânsa, p in i ce acesta simţire a ajuns 
la dimensiunile unui coloşi Şi nici 
acum şi nici o iată nu pot crede, că 
aceast* alimentare a iubire! a foit o
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O  c a l o  m  i i  i  o 1)1 I lio Lazâr îi pune 
la punct pe Vaidişti— Apropo», ne puteţi lămuri ches

tiunea aceasta?
— Dacă aţi fi primit invitările 

sale repetate de a-1 urma, părăsind 
partidul national respectiv partidul 
naţlonal-ţ&rănesc, astăzi ertm bun 
patriot fi renatn caşi dl Tilică Ioa- 
nid sau ca dl Ursiceanu — unul grec 
fl celălalt armean (lucru pe care de
altfel personal nu-1 consider nici com
promiţător, nici ruşinos). Ceia ce e 
mai urâi Insă, e ctnd d.sa — şi mi 
se pare şi dl Şeicaru — mă face 
.fiul evreicei Franc din Poiana Să
rată*.

Nu vom urma pilda dlui Goga,

Am spus mai de mult şi ia plină 
Cameră că. dacă aşi avea sânge e- 
vreesc nu l-aşi socoti ca un fapt com
promiţător. Dealtfel, de când numele 
de Frank e dovadă de sânge evreesc?

Hitler are doi miniştrii ta cab'ne- 
tul său cu numele Frank. Pentru ce 
nu i-a imp'.tit dl Goga aceasta, câad 
a stat de vorbă cu el la Berlin? Pro
babil peutrucă s’a temut că Hitler 
l-ar putea întreba dacă sasul dr.

CUM SE MAGHIARIZAU
Şi ca să trecem la ţara mustră, 

amintesc că la Senatul româu avem 
şl asi un reprezentant al Moldovei 
cu numele de loan Franc (întocmai 
ca bunicu’ meu), român ortodox cel 
puţin de trei generaţii.

In ce priveşte pe bunicul meu 
loan Fran', el a fost epitropul bise
ricii ortodoxe româae din Târgul 
Secnesc pels jumătatea secolului 19 
Evreii na se românizeaiă In Ardeal 
nici astăsi, după 18 ani de stăpânire 
românească. Ce ar fi putut să-i de
termine pe un evreu să se români- 
sese, adică să treacă In tabăra unui 
popor asuprit, înainte de anul 1848 
şl aceasta Iacă fatr’on ţinut atât de 
puţin românesc ca secuimea?

— Atunci de unde numele Franc?
— Foarte simplu. Se şt.e că tu 

secuime, de ande saal originar, e- 
x siă un mare num r de români ca
re erau — fie complect mighiari- 
aaţi, fie pe cale de maghiarizare, 
proces de desnaţionaiisare care în
cepe şi cu scrierea numelor de către 
autorill|i In ungureşte. Astfel foarte 
multe nume româneşti au foit schi- 
monos te, ca:

Raduly din Radu, Nyaguj din 
Niagu, Mate din Matei, Pulugor din

nu vom vorbi de părinţii d-tale. P«s- 
trei un sincer respect pentru vene
rabila matroană care e mama d sale 
şl mă închin In faţa durerii ca'e i-a 
umbrit sufletul prin pierderea unui 
fiu Iubit. Las Insă la aprecierea tu
turor să judece delicateţea şi eleganţa 
d-lui Goga. care în căutarea de arme 
contra mea, a crezut potrivit «ă vor
bească de mama mea „evreică", deşi 
şt e bine că atât ea cit şi părinţii ei 
au fort români oitodoxl. Eu pot al 
fac această dovadă până când d-1 
Goga pe care l-am somat nn mi-a 
putut face dovada contrarie.

j Frank, cu care dl Goga are plăcere*
| «?e a fi coleg In coniiliol de admi

nistraţie al societăţii „M ea* e tot 
evreu? Dar dl dr. Frank, care e şe
ful grupului parlamentar hitlerist al 
germanilor sudeţi din Cehoslovacia 
(prezidat de HenleiD) nu poşte fi 
evreu pentru acelaşi motiv pentru 
care nu pot fi evrei miniştrii d-lui 
Hitler.

NUMELE ROMÂNEŞTI
Plugaru, Vancsa din Van ia, Bokor 
din Bacur, Borbith din Birbst; E- 
n-ky din Enache, etc. Tot astfel 
Frâncu a devenit Frank sau Franc 
formă care a fost impusă bunicului 
meu, întrucât ortografia şi limba 
ungurească na cunosc sunetul I ro. 
mâaesc.

TARIA UNEI CONŞTIINŢE.
Dzci, cu toiti şcoala ungurea

scă şi nemţească prin care au trecut 
trei generaţii şi Cu tot mediul străin 
latr’un judeţ ca peste 80 la sută po
pulaţie ungurească, s’a păstrat într’o 
familie conştiinţa naţională cred ci 
acest fapt singur, este deajons spre 
a demonstra puterea tradiţiei ei de
spre origins ei românească.

Actualmente în secuime dl dr. An- 
ghe.es su a început o puternică ac
ţiune de reromânisare a celor pier
duţi. Ţrebue o mare doxl de rea 
credinţă fi de patimă pentru a de
clara asi străini pe cineva care, Io 
ciuda politicii de maghiarisare, a 
ştiut să-fi păstreze sentimentele ro
mâneşti şi, Ia epoca asupririi, a luat 
parte activă ia lupta pentru elibera
rea naţionali. (Dm „Zorile").

(Urmare Ia Nr, viitor.)

Dl llia Lazăr tribunul maramure- 
8an înir'o cuvântare pe care a tinut-o 
Duminecă la Vişeul-de-aus a pus din 
nou la punct pe Vaidişti. Reprodu
cem atei partea cea mat Interesantă 
din cuvântarea dlui llte Lazăr•

— Cum îndrăzneşte d. Va’da, lup 
lătorul în faţa căruia ţinerile generaţii 
din Ardeal s’au inch nat întotdeauna 
cu cea mai mare evlavie, fă vină 
azi şl cu cinismul său cunoscut şl 
după actual de mârşavă trădare pe 
care I*a făcut faţă de prietenul lui 
de pesfe 40 de ani şi faţă de parti
dul pe care i-a servit o viaţă intreagăi 
să facă acum un apel p- nlru solida
rizarea tuluror forţelor patriotice ? El 
care în ultimul tn  a inserts cea mei 
ruşinoasă pagină în istoria politicei 
româneşt ?!

Cârd a fost sincer d Va da, în 
1931, când într’un fulminant discurs 
politic a declarai că Iuliu Maniu, 
sintetizează în persoana sa (oale ca- 
liiăţ le bune şi cinstite ale poporului 
românesc, »au anul trecut când la 
D; j, i-a făcut pe aCelaş Iuliu Maniu 
un ipocrit şi ticăk>3?

îmi repugnă să calific acţiunea 
acestui om care a fosi capabil să 
săvârşiască asemenea monstruozităţi.

D ică cetim g rzeteie celorlalte par
tide, vom vedea că ioate atacă nu
mai pa Partidul Nat onaî-ţărănesc. 
De-aceea ne-am pus întrebarea că 
fiind atâiea partide în ţară, de ce nu 
se atacă între ele şi de ce se nă
pustesc cu eseurile lor numai asu
pra Pariidulu’.ui NaţionaHărănesc. 
Ex dice ţ ia este următoarea ; 
partidele celelalte cum sunt de ex< 
veidiştii, gogistii, averescanii. ior- 
gh ştii, gardiştii, iunianiştii, argetola- 
niştii etc., sunt aşa de neînsemnate 
şi aşa de mici, întâi nu-Şi pot asuma 
singuri răspunderea guvernării, fiindcă 
nu au nici oameni şi nici populari
tatea necesară. Toate aceste partide 
însă cred că dacă nu ar fi Partidul 
Naţ.on^l-ţărănesc, — care întruneşte 
toate cond ţiiie necesare unei guver-

ANTISEMITISMUL FRONTULUI 
ROMÂNESC

In ceeace nriveşte „pronorţ'ona- 
lismul şi antisemitismul grupării fron
tului românesc", i-aş recomanda dlui 
Vaida să real'zeze acest program. In 
primul rând în anturajul dsale şt în 
special în acela al prietenilor dsale 
ca Tilea, Hotleganu, Mirto şt ceilalţi 
cari nu trăesc decât de pe urma ji
dovilor.

D. GOGÂ NE DUCE SPRE 
A V E N T U R Ă

DI dr. Hie Lszăr, a precizat Ia 
sfârşitul cuvântării sale, cA partidul 
dlui Goga, prin politica sa filo-ger- 
mană, urmăreşte să arunce ţara în 
cea mai tristă aventură. Partidul na- 
ţional'ţărănesc insă cu puternicile 
forţe populare de care dispune, va 
şti să împiedice acţiunea dezastru
oasă a acestei faimoase codiţe a 
portdului liberal.

După cuvântarea celorlalţi oratori 
preşedintele organizaţiei din Sighet, 
a citit în entuziasmul indescriptibil al 
ţăranilor din Vişeul-de-sus, telegra
mele cari sau  expediat Suveranului, 
dlor Mihalache, Iuliu Maniu, Mihai 
Popovici şi dr. N. Lupu.

nări, — ar veni unul dintre ele la 
gave n. Aşa dară cel mai mare duş
man al tuturor partidelor mici, este 
Partidului Naţional-ţărănesc, fiindcă 
este singurul partid serios şi care 
poate veni la guvern.

Part.'deţe mici văzându-şi pericli
tată situaţia şi fiindu-le frică de 
Partidul Naţionat-ţărănesc, nu se 
luptă şi nu se atacă între ele, ci 
toate laolaltă atacă Partidul Naţional- 
ţărănesc.

Totuşi nouă nu ne pasă şi mer
gem inainte, căci ştim că mergem 
pe-o cale bună şi făptuim cele mai 
bune în interesul Tării şi a Neamu
lui românesc*

Abonaţi „Ş§oliac«

I n t r e  d o i i  H i t l e r *  ş i  G o g a

D e ce  este atacat
P a r t id u l  N  a ţ io n a l - ţ ă r â n e s c
Fiindcă toate part. «tiu frica de el.

frivolitateI Na! Ci mal vlrtos sunt 
Înclinai a crede, Că Mefisto Îndepli
neşte tn jurul acestei theatii Îndelet
nicirile sale diavoleşti 1 Pentru ci 
Mefisto Înlănţuie şte inimile oamenilor, 
pentru ca apoi aceste inimi să se 
mistue In focul năprasnic al unei dra
goste nenorocitei

Martor’mi este Ceriul, că eu m’am 
niault a in sun jura, a preveni aceasta 
înlănţuire sufletlaacă, făcând chiar şi 
pe Soltca atentă asupra consecinţe
lor desastruoase, ce le pot avea în
lănţuirile sufleteşti asupra vieţii dân
sei, asupra vieţii mele. N’am putut, 
mi-a lost peste putinţă, să resist far
mecului, ce se reflectă din privirea 
curată a ochitor ei! N’am putut re- 
sista momelilor, pe ca i anturajul 
dânsei, In ciuda aveitismetuluidin30 
August, mi le-a făcut in repetate rân
duri, spre a înghiţi... veninul, ca apoi 
ţn'enmat fiind, iar şl iar să-ml alun
ge speranţa fericire! visate I,.. Ajuto

rului omenesc nu mă lăsa Doamne, 
ci Tu Î isu-Ti mă apără şi mă pă- 
*£şle!

.Te înţeleg", ’mi aice b'âcdul sol 
pe şoptite, ca si nu-mi divulge sec
retai mărturisit, te înţeleg. Nu vi este 
dat vouă, oamenilor, să puteţi apre
cia fericirea din viaţa pământească I 
In extazul, tn care te afli, trebue să 
iad cevs, o acţiune oarecare, spre 
s-ţi descărca sufletul... Să iei deci din 
darurile mele un volum din poeziile 
poetului vostru favorit, Coşbuc, şi să 
ie predai Soficli. Cine ştie,... poate 
ti vei causa şi dâusei câteva momen
te plăcute... Sigur e lasă, că prin a- 
cest gest vei alia o uşurare a sufle
tului tâul Şi ducă viaţa o menilor e 
plină de sutcrinţl, e de toi practic, 
ca dâişii s i se nlzuiascâ a şi îndulci 
viaţa, fâcându-şi cât mai dese mo
ments senine şl plăcutei Pacevoauă! 
Şi a dispărut in splendoarea Durn- 
neseirii |

Sofică dragi, îndeplinesc — po
runca Dumnezeiască şi dorinţa mea 
krbinte, f&câcdu-ţi un neînsemnat 
gest al profundei mele afecţiuni, tri- 
mijlndu ţi poeziile, din care eu fre
done» fără facetare,.,j

Mlădie ca an spic de grăi 
Pe umeri pletele-i curg rlu...

O, facă Ceriul, ca să ţi fie viaţa 
un lung şir de momente senine şi fe
ricite! MARINAR,

*

Brad, 24 Decembre 1936.
„Behttt dich Gott! es wâr zu 

sch6a g*we*en;
Behiit dich Gott! es hat nicht 

sollcn seini"
A trecut mult timp dels aceasta 

convorbire, dela aceasta spoveda
nii!... Şi cum acum iar ne sfiim in 
ajunul Crăciunului, ochiul Inimei Me
le e aţintit asupra trecutului... Multe 
schimbări s’au produs in viaţa ta, — 
multe svtrcoliri crlncene ta viaţa mea,

sub directa influenţă a demonicului 
Mefisto.. Şl cum anumite simptome 
mi te-au învederat înaintea ochilor 
ini'm ;i mele ca o jertfă — aparenţa e 
amăgitoarei — ca o jertfă a tertipu
rilor mefistofelice, aş dori să ştiu, că 
in caşul dat, destinul tău a fost de
scătuşat de sub influenţa satanică a 
acelor tertipuri şi că păşeşti mulţu
mită şi fericită pe căile ce se pierd 
In... eternitate!,,.

Ah, Dumnezeule sfinte, de ce a- 
prinsi la sufletele oamenilor sdnteea 
dumnezeiască a iublrei, şi atunci, cftnd 
pe aceşti oameni nu-i poţi face păr
taşi fericire!, reale sau imaginare, pe 
care o produce iubirea?! De ce ai 
înzestrat fiinţele omeneşti ca inimi 
simţitoare? Dobitoacele sânt totdea
una fericite 1...

„La vie c’eat ane riviere qn’on 
traverse â la nage. Ceux qui arrlvcnt 
plutol â i’autre bord sont Ies plus 
beureuxl" MARINAR,
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Circulară
către Şefii organizaţiilor comunale a 
Part. Naţional-ţăr. din j. Hunedoara

In baca circularei No. 56—1936, 
a conducerii centrale a P^rtidulu', 
rugim stăruitor pe această cale s i 
pro cede se »JI mal urge»! îs o’gm'- 
sarea tineretului naţiona5-ţărănesc. Se 
vor înscrie tieeretsl dels 16 până )a 
30 anii în liste fo 'mied grupe d» râte 
10 tineri In frame Cu că»e un Ş-f da 
g upă, numit dintre cei mai vrednici 
laptllori. Accstti organizare se va 
face de către secretarul tineretului 
din comuni, ales de către preşedin
tele organizaţiei. Secretaml tineretu 
lui trebue s i Le unul dintre cei mai 
înflăcăraţi luptători ai partidului ş’ 
dintre cei mai drepţi.

Numele secretarului tineretului, 
vă sta şi ce studii are, se va comu
nica de către şefii org.niaaţiilor co
munale domnilor preşedinţi si orga
nizaţilor de plasă, cel mai târziu pâ
nă In 1 Februarie 1637.

Domnii şefi al orgsniiaţii’or de 
plată, împreună cu domnii secretari 
ae plată si tineretului, vor sdnna a- 
ceste date formând an tablou pe care 
îl vor laainta d-lui Secretar general 
Dânşoresnu la Deva, cel mai târ*iu 
până la 15 Martie 1937.

Congresul tinere talul se va ţinea 
Io primăvara aceasta şl la el vor 
participa obligator, toţi secretarii ti 
neretnlui din toate comunele jads- 
ţului, adurâad cu ei listele tineretu’ui 
ce au organizat fiecare In comuna lor.

Deva, la 9 Ianuarie 1937.
Vice preşed. organisaţiet jad*ţene, 

Dr. IUSTIN POP.
Secretarul judeţean al tineretului, 

I. DEMEA.

ŞTIRI.
CĂSĂTORIE. Anunţăm cu plă

cere celebrarea căsătoriei ral gioase 
a d-şoarei Sofica Flip cu di Olimpiu 
Alde se u, preoi în Bozoviciu. Naşi au 
fost Doamna şi dl Dr. Z no Draia.

— Dş. Anuţa Ţâ^drău, fi.c vred
nicului tăren Âron Ţândrău d n co
muna Balş*, şi-a serbat cununia la 
Bucureşti în 10 Ian. c-, cu dl Ionel 
Alexandrescu.

Felicitările noastre I 
*

SERBAREA DE REVELION LA 
ORÂŞTIE a fost orgmlzttă de că
tre „Casina Română* din O.ăştie In 
cadrul unui program. S’a jucat re
vista mOrăştia în repaus" scrisă de 
dl Dr. Alex, Herlea cu un subiect 
de satiră locali. Rolurile au fost in
terpretate de d-şoarde şi dnii din 
societate. Astfel sau distins şi s’au 
remarcat prin vocea şi talentul artis
tic drăgălaşele d-şoare Melania Mol- 
nor şi Maria Lazar în cele 2 roluri 
de d-şoare iar dnii Dr. Nicolae Mi- 
hatld în rolul lui Mihalache, Iosif 
Bucur în rolul lui Dinu Brătianu, 
C. Racocea in rolul lui Vaida, Nas- 
lase Ţăru în rolul cetăţeanului tur
mentat, Dr. Octavtan Gridan în ro
lul cetăţeanului care trece prin toate 
partidele politice, Aurel Muntean In 
rolul lui Niţu BraDgî, Dr. Ion V. 
Todea In rolul lui Gh. Voişan, Re
mus Fiorlnca |i  Lu/u Vlad în rolul 
celor doi foşti primari Staociu şi Se- 
clrea, Nicolae Rodeanu tn rolul lui 
Iosif Indritşiu, Gheorge lacob !n ro
lul Iul Zeno Draia, Th. Tcaciu ia ro 
lut cetăţeanulri. Dr, Alex• Herlea, 
adu- Marius Ftnteacu, care a -spus 
prologul cu un deosebit talent, — 
yi Ilu Vlad ta rolurile celor 3 remi. 
A, ol bancardieriii: Căstăian, Haneş, 
Cugereanu şi Nicolae Părvan.

Orchestra militară a dat un con
curs nepreţuit Întregului spectacol.

La miezul nopţii dl Dr. Tratan

Mihăild preşedintele casinei a b’ne- 
ventat anul si o?.

Lumea a petrecut într’o atmos
feră că’duroîsl până dimineaţa.

•
f CALEAN GHEORGHE. Anun- 

ţim cu părere de rău ci Sâmbătă In 
9 Ianuarie a încetat din viaţă Călean 
Gheorghe, fn vârstă numai de 39 ani

înmormântarea a avut loc Luni 
d. m la orele 3 în cimitirul ortodox 
din localitate. La ceremonia religi
oasă a Înmormântării a assts.t foarte 
multă lume care II cunoştea pe de
funct. Serviciul religios a fost oficiat 
de către părintele Iotif Vinţan care 
Intr’o frumoasă cuvântare a arătat 
multe părţi bune ale defunctului. — 
Defunctul a fost un bun camarad, a 
fost acela cate a trăit şi s’a tngrlj t 
ta ultimul timp de mami lui bătrână 
cu care trăia împreună, dar mai pre
sus de toate a fost unul care şl-a 
iubit ţara şi neamul.

Multe din faptele lui cari poate 
au fost rău judecate, au izvorât din 
dragoste pentru ţara yi neamul lui — 
şi de-aceia judecata cea adevărată 
nu este decât judecata care se face 
acolo sus |n ceruri.

Defunctul moare aşa de timpuriu 
In urma unei boli nemiloase pe care 
o contractase tacă In timpul rătbo- 
iului mondial.

Defunctul a fost bun părtaş la 
lupta noastră politici. — El era ne
lipsit la toate mamiestaţiile noastre 
unde era vorba de curaj şl de apă
rare în contra vrăjmaşului care ne 
ameninţa cu bătaie sau cu violenţi — 
Dacă (nai Gheorghlţl era cu noi 
ştiam ci nu se apropie nimeni să 
faci cuiva vre-un rău, fiindcă el cu 
capul amână şi cu pumnui Încercat 
îl punea pe lie care la locul siu.

El a foit hulit şl bitjocorit pentru 
noi, — şi totuş el a fost un bun lup
tător. care aşa cum toţelegca el, — 
lupta pentru neamul său şi 
pectru Ardealul Cel vecbiu şi oa
menii sli pe cari nu i-a trădat ca 
alte cozi de topor, cari şi-au 
făcut stare şl se mândresc cu trăda
rea şi cu m'şîlia lor, el a rămas la 
credinţa lui şi iată pentru ce Irtbue 
să-i cinstim memoria.

El nu a dus o viaţi uşoară 8i fără 
priji, şt totuş ei nu venea pela con
ducătorii partidelor politice din inte
rese materiale ci venea după o vor
bă buni, după un Îndemn sau după 
încurajare. — Iată tot atâtea aspecte 
buns ale sufletului edui decedat.

Nu pot s l nu smintesc un cas 
dintre cele mai vorbitoare despre 
mândria defunctului In neamul său. 
La adunarea mare dela Cluj a parti
dului nostru care s’a ţinut In Iunie 
1935, era atâta lume încât nu au în
căput cu toţii îa sală, nici Gheorghe 
Cilean uu a intrai ci s’a postat la 
dreptul unui megafon care era aşe
zai în parcul oraşului. Ia acel entu
ziasm, — a trecut In dreptul său un 
funcţionar ungur dela căile ferate ro
mâne care vorbea către un prieten 
al său, Injurios ia adresa acelei su - 
^if staţii româneşti. Gheorghlţl nfi 
s’a putot stăpâni ci rând şi-a întors 
pumnii către inconştientul funcţionar 
i-a aplicat ps ioc pedeapsa şi l-a în
văţat minte s l ştie respecta ţara care-i 
dă pânr.

Atâtea acte de curaj şi atâtea fapte 
româneşti a făcut Gheorghe Călean 
şi de-sceia trebuie sk zicem Dumne- 
z*u st-1 od hnească fn pace.

„ C e t iţ i  8 o l ia ki

MULŢUMIRE. Direcţiunea liceului 
.Aurel V!aicu“ din Oriştie raclţn- 
meşte pirinteM Petru Brîdor, din 
Ohaba-Fo gscl, judeţul Timiş, abso1- 
vent al liceului nostru, care din pri
mul salar de preet trimit-* 200 lei 
pentru elevii săraci zi acestei şcoli 
Banii s’*u dat elevului V sile Izdraliă 
din clas* II. cel mai lipsit şi midi s -  , 
tins elev.

D rceţtan*a 1! eului „ Aurel Vla!cu"
O rişti’*.

CÂŢI CĂLĂTORI AU PLECAT 
din Bucureşti de Sf. Să bîtoîi? Ia 
tfmpul sărbătorilor Crăciunului au 
p’ecat din gara Bucureşti spre pro- 
v.'ncie 131 mii ds căUtorl. Niciintr’un 
sn nu s’a pomenit până acum ca să 
plece aţâţi călători cu ocîz;z Crăciu
nului. De asrmeai au sosit îu capi
tală 43 mii d : pachete iar din B t- 
cureşti as fost expedUte 21 de mii.

•
GRIPA NAPRAZNICA la LON

DRA, Din Londra se anuoţi că acolo 
bântue o gripă năprasnică. Serviciile 
publice funcţ'oncaiă foarte greu d n 
cauza că numeroşi slujbaşi sunt bol
navi Astfel la poştă din 24 mii de 
slujbaşi cinci mii sunt bolnav., De 
zece ani încoici n’a bântuir la Lon 
d a o gripă aşa de năprasnică.

*

CATE NENOROCIRI de AVION 
AU FOST IN ANGLIA, In cursul 
anului 1936 au fost ta Anglia ta to
tal 54 de nenorociri de avioane. Nu
mărul celor omorât cu ocazia aces
tor nenorociri a fost de 95 de per
soane. B neînţeles această socoteală 
priveşte numai aviaţia militară nu şl 
cea civilă.

*

AMERICANII AU AVUT CELE 
MAI VESELE SĂRBĂTORI, G»z* 
lele americane scriu, că sărbătorile 
Crăciunului din anul aceasta au fost 
cele n ai vesele dela războia tacoaci 
la Satele Uaite. Dar pe cât au foit 
de vesele acests sărbători, In timpii1 
lor s’au produs şi muîts nenorocii 
mai ales de circulaţie. Aţthl îu cele 
trei sile de Crăciun, numai la Ntw- 
Yo;k şase sute de persoane au fost 
omorâte în nenorocirile de circulaţie. 
Destsemeni 40 d î persoane şi au pier
dut viaţa tn f-scările cauzate prin a-
priuderea pomulni da Crăciun.

•

UN FALS SURDO MUT, DAT 
DE GOL LA BEŢIE. Un tânăr de 
vre- o 25 ani, anume : Ch riţă Aurel, 
din Cluj, absolvent a patra clase li
ceale, decâadu-se la Constanţa şi ne- 
avâid de lucru, s’a dat drept surdo
mut. El era miluit de şofsurii de pe 
plaţi, cari îl puneau să spele maşi
nile etc, A doua zi de Crăciun, fiind 
invitat la un chef, a băut până s’a 
îmbătat, şi Ia ua moment dat, a în
ceput st vorbească. Când a fost în
trebat ia poliţie, de ce a flcut pe mu
tul, a răspuns c! numai aşa a putut 
si-şi câşt ge pâinea cea de toate silele,

•
ANUNŢ' In biblioteca Partidului 

National-Tăi ăaesc au apărui până 
în prezent următoarele broşuri.'

1. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei-

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

3 WN MIHALACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P.SUCIU• Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei-

5 Prof. VIRGIL M aDGEARU: 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag• 8 tei.

6 Programul P- N- Ţ redaclat în 
grai popular, 102 pag 10 lei

7 Prof. G ZÂNE: Torântimul şi 
organizarea Stilului Român, 44 pag. 
5 lei

8 ILKRIE OOBRIDOR: Prob'ema 
Tinerelului, 64 oag

Afară de t ce dea au mil apărui, 
în Biblioteca tineret tlui n -'tonal-tă- 
rănesc din Jud Uf 'v, următoarele 
lucrări, cure se află di vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof VIRGIL MADGEARU: în
demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei.

2. STANCIU STOJAN: Ţăranul 
în literatara română, 31 pag. 5 lei.

A'rag-im atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizată judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P. N T asupra acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-!e, îşi 
vor putea îmb găti cunoştinţele şl 
îşi vor putea oteli inimele şi credinţa,

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

Cererile se vor adre ;a în Sir. Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Ţărănesc Broşurile 
acestea se vând numai pe b ini gata 
sau se expediază contra rambirs•

Fac im un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizată ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şl răspândind în 
judeţul Dior a:este broşuri din bib
lioteca P. N. Ţ.

Del» delegatul Judecătoriei rurală 
G'oagiu, jad. Hunedoara.

No. G. 4225-1936.

Publicaţiune de licitaţie..
Subsemnatul delegat judecătoresc, 

aduc la cunoţt ntX publică ci ia baia 
decisului No. 3629—1930 a Judecă
toriei rurală G oagia s’a «f-ctuat 
execuţia de escoatentare îa cauza exe- 
cuţfonali a urmVr'toruki Dr Maxi
milian Rafael advocat dnG:o»giu 
contra urmăriţilor locuitori in Foit 
prntru 1184 Lei capital şi acc< s. Fi
xează termin pentru tinerea Uc..aţiei 
publice pe ziua de 18 Ianuarie 1937 
orele 2 p. m. la faţa forului In co
masa Foit, când se vor vinda îa II- 
< itaţie in favoarea urmtritoru'ai şl in 
biz* art. 20 legea XLI. lo98, mobi
lele următoare: 1 purcel alb de 4 
Iun*, 1 capră albă, o bate mare de 
40 l ire plină cu prune, 300 kg. grâu, 
1 hambar de bllni de fig, de 15 fer
dele, 1 hambar ds blâni de fag de 
20 ferdele, 1 hambar de băni de 
brad de 40 ferdele, una iapă porum
bi cu atei in frunte, una iapă aură, 
una căruţă de povară cu osii de fer, 
o pereche ds hamuri, evaluate toate 
la anina de 6300 Lei şl cari suat cu
prinse in proseaul verbal de seches
tru sub poi. 1—11, celaf care va o- 
fcri un preţ mai urcat pe Ifi <gă plata 
in mmerar făcută imediat.

In c*s neceyar mobilele se vor 
vinde şl sub preţul de evaluare,

Gsoagîu la 4 Ianuarie 1937.
Dihgat j idecitoreac:

DUDOSKLY.

Bl Mit
Dau îa arendă cu îiceperea 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 pfetri, situată 
fn comuna Orăştloira de j os. 
Informaţluni la subieMnatul: 

Dr. A U R E L  BACIU 
Corn. O/ăştioara de joi.

Gfra»i; Dr.A LfiX, HERULA Tiparel TlpegratM „MJMINA." Prăsit»-.


