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A B O N A M E N T E :
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 6o lei —  pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru inst. şi Aut. 2o i pe a i 
EXEMPLARUL 2 LEI.

FRAŢI ROMÂNI 

din ţinutul Hunedoara.
I

A bătut ceasul desrobirii. După doi ani şi mai bine de cârmuire aţi cu
noscut cu toţii adevărata faţăa celorce stăpânesc ţara. Au venit î t re  voi ca 
lupul îmbrăcat în piele de oaie şi v’au îndulcit cu vorbe făţarnice ca să vă ia 
votul. Şi oile încrezătoare s’au luat după el. gândind că lupul vrea binele tur
mei. Se ştie că lupul a iubit totdeauna oile, le-a iubit atât de mult încât le-a 
mâncat ori de câte ori a putut să puie laba pe ele

Lupul liberal şi-a arătat acum colţii şi ghiarele. Cine nu-şi aduce aminte 
de făgăduelile lui toate? A făgăduit mai cu seamă trei lucruri: 1. că va scădea 
dările; 2, că va ieftini (lezni) viaţa pentru săteni şi 3. că va face să umble banii şi târgurile. Şi ce a 
îndeplinit din toate acestea?

1. A suit dările încât astăzi toată lumea se 
plânge şi tânguieşte ca la îngropăciune. Nu mai este 
de răbdat. Perceptorii şi agenţii lor sunt astăzi de 
zece ori mai mulţi ca acum doi ani. Ei nu mai stau 
în birourile (cancelariile) lor, ci toată ziua, de dimi
neaţa până seara, umblă după încasări. De sigur toţi 
trebuie să plătim dări, căci statul nu poate trăi fără 
ele. Dar toate au o margine. Perceptorii şi agenţii 
dlui Tătărăscu nu cunosc nici omenie, nici milă. Ei 
sparg uşile, iau slănina din grindă trag ţolul de pe 
copii lăsându-f goi, smulg perna de sub cap, taei pân
za din ţesetoare (război) scot chiar şi uşile şi feres
trele de la casă fără să le pese de vânt şi de gerulreie ae ia casa rara sa ie pese uC yarn şi uC germ taliştilor de a jefui poporul. 
iernii. Ca nişte vanatori urmaţi de capai după căpri- v ] r  r

rul (rotiţa), iar bumbacul de ţesut (urzătura) s’a ri
dicat dela 220 la 470 lei, adică mai mult de cât de 
două ori.

Scumpirea asta vine de acolo că fabricanţii şi 
negustorii pe cari s’au pus dări nouă le aruncă în 
spinarea cumpărătorilor. Tot ţăranul, săracul, trebue 
să plătească. Dar numai atâta, fabricanţii cari nu prea 
îndrăzneau să scumpească marfa sub guvernul naţi- 
onal-ţârăniştflor, acum sub guvernul liberal, au în 
sfârşit toată libertatea de a ridica preţurile. E singura 
libertate ce a mai rămas, libertatea capi-

oare, aşa se aruncă după birnicii şi bieţii oameni nu 
mal ştiu unde să se ascundă. Lucrurile lor se vând 
pe preturi de batjocură. Un lucru de o mie de lei 
se vinde cu o sută şi oricât ai plăti restanţele, cresc 
mereu la loc, ca o buruiană a cărei sămânţă nu se 
poate stârpi oricât ai lupta cu lupta.

2. Dar acum au „ieftinit" viaţa liberalii? Este 
adevărat că nu s’a scumpit nimic din ce vinde ţăra
nul, Carnea, grâul, porumbul, laptele, pasările, untul 
ouăle nu s’au suit, ba poate au mai scăzut din preţ 
dar uneltele, fierăria, pânzăria, pielăria şi cele de li
psă din casa săteanului s’au ridicat toate. O coasă 
care costa acum doi ani 40—50 de lei azi e 80 — 
100 de lei, aţa costa 7 lei azi e 12—14 lei moso

Şi nu e nici mirare. Se ştie doar că naţional- 
ţărăniştii sunt partidul săracilor, în schimb partidul 
liberalilor sunt partidul bogătanilor, al fabricanţilor 
şi dl Guţă Tătărăscu trebua să joace aşa cum cânta 
şi ciocoii, de aceia au cheltuit şi cheltuiesc 
atâtea milioane de bani şi beutură în ale
geri ca să le scoată însutit şi înmiit pe 
urmă, Vai, scump mai plăteşti Ioane şi 
Nicolae otrava pe care ai băut-o în alegeri 
Abia acum după doi ani ea te ustură şi 
arde în gâf în stomac şi la pungă!
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