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A B O N A M E N T E :  ,
pe 3 luni . . . .  30 Iei — pe 6 luni . , , , dO Iei 
pe t an . .  . 120 Iei pentru lost, ţi Aut. dOO lei 

Pentru ţărani 50 lei pe anul tnfceg.
E x e m p l a r u l  2 Le i .

FRAŢI HUNEDORENI!

Mai ales în zilele grele trebue să se manifeste puternic conştiinţa ce
tăţenească

Ea trebue să-şi arate răsunător voinţa de a înlătura răul ce bântue 
în tară şi de a înstăpânii în ea omenie, bună stare, şi dreptate.

Plugarii deopotrivă cu muncitorii, intelectualii ca şi meseriaşii, trăesc 
azi zile grele ca niciodată, pline de mari lipsuri şi îngrijorări.

Câştigul ior nu acopere cheltuelile, veniturile, nu ajung pentru traiul 
de toate zilele şi totuşi birurile sunt mai aspre şi mai nemiloase decât 
oricând.

. Banul Ţării nu are preţ Totuşi productele ţărănimii sunt mai ief
tine şi plata muncitorimii este mai scăzută ca oricând.

intelectualii, meseriaşii, ţăranii şi muncitorii nu câştigă atât* cât să-şi 
poată hrănii, îmbrăca şi creşte cinstit copii, iar atotputernicii zilei şi pro
tejaţii lor se răsfaţă în belşugul bogăţiilor câştigate fără muncă.

Trusturile şi marile industrii scumpesc zi de zi mărfurile fără de 
cari nu putem fi, iar oamenii politici dela putere cointeresaţi cu ele, îm 

piedecă mulţimea producătoare să-şi pună prin parlament şi prin consilii locale voinţa lor de a opri 
abuzurile istovitoare.

Bărbaţi în floarea vârstei, femei şl copii subnutriţi mor înainte de vreme ca nicăeri în  altă ţară In 
lipsa medicilor şi a medicamentelor pe cari nu le pot plăti şi cari nu pot fi aduse din străinătate în 
lipsă de bani streini, cari sboară cu nemiluita In buzunarele prietenilor şi protejaţilor celor de la cârmă.

Nimeni nu este sigur de dreptul său; glasul banului sau al cârdăşiei este adesea mai tare decât 
al legii şi obraznicul mănâncă totdeauna praznicul

Cei puternici calcă fără frică poruncile creştine şi ale bunei cuviinţe. Ei trăesc în  afară de le
gile ţării şi ale lui D-zeu dând pildă rea celor mai mici, ei amuţesc cu siujbe grase şi făgăduinţi mari 
conştiinţa şi glasul partidelor contrare nouă şi a multor oameni cari ar trebui să vorbească.

Mulţimea năcăjită, truditoare, trebue să tacă, cel mult murmură poate, dar aşa ca nici vecinul 
să nu-1 audă. In ziare nu se pot publica nici necazurile celor de rând, nici fărădelegile celor ce conduc 
treburile Ţării, nici nu se pot înşira leacurile boalelor nenumărate de cari sufere ţara.

Votul mulţime! se fură, mulţi slabi de înger sunt ameţiţi cu bani şi cu beutud şl ameninţaţi cu jandarmi, iar mulţimea mare 
are numai dreptul să plătească impozite dacă are de unde fi are libertatea ds a intra la cazarmă ceeace ar face bucuros, dar nici măcar 
armă cumsecade nu i se dă !n mână să-şi apere de duşman hotarele ţârii şi glia strămoşească.

Românul este iobag şi azi în ţara sa şl este batjocorit îa străinătate că nu-şi ştie guverna şi îngriji ţara cea mal mănoasă şl mai 
bogată din lume.

S’a înstăpânit în întreaga ţară, dar mai ales în Ardeal şi Banat mizeria şî se ealcâ în picioare demnitatea poporului românesc 
despoiat de drepturile sale şi de bunul său renume prin persoane ascunse, cari nu răspund nimănui, se văd rareori dar se simt pretu
tindeni şi totdeauna,

A  S O SIT  C EA SU L SĂ FIE  S A LV A TĂ  DEMNITATEA NAŢ1UNEI ROMÂNE Şl CA EA SĂ-ŞI 
IM P U N Ă  C U  O R IC E PR EŢ V O IN Ţ A .

Trebue îndepărtat dela guvernul ţării partidul Liberal cauza tuturor relelor. El înăbuşe glasul şi voinţa poporului, calcă drepturile 
naţiune!, susţine sistemul economic şi financiar învechit care sărăceşte ţara şl tolerează voit în fruntea ţârii imoralitatea revoltătoare pentru 

. Că profită din ea,
Trebue fără amânare întronată la conducerea ţării dreptatea şi bunele moravuri ale creştinătăţii fără cari nici un seara nu poate dăinui.
Trebue sdrobit cercul de fier chinuitor, ce-î formează în jurul fiinţei naţiunii noastre partidul Liberai şi sistemul economic capi

talist Liberal, sire m susţin şl ge ajută reciproc înăbuşind viaţa politici şi economici i  naţiunii noastre.
Ţărănimea trebue Ml-şi ia întregul rod al revoluţiei naţionale din 1848 şl dls 1918, Biunsitorimes să m bucur® de dreptatea 

toelgSI eoKstl*|iti g îk  mfeffsţl fi su it s la p  şi top eetăţanii s i fie taplftâşiţi d i binefacerile democraţiei coesfeţKI la coMtitufie,
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Roporlul înhe muncă şi câştig trebue stabili cu dreptate şi puHnfa de trai cinstit trebue asigurată. în acest scop trebuesc des* 
fiinţate carîelurile, frebues: statifPatc indasliile de bază şl prima necesitate şi trebue social organizată, diriguită întreaga economie naţio
nală, a?a cum în programul partidului Naţlonal-Ţârănesc este plănuit.

Prin dreapta ocârmuire a tării, prin autonomia administrativă locală şi prin organizarea vieţii economice şl financiare, conform cu 
noile curente din lumea civilizată, poporul românesc va şterge urmele nedreptăţilor de secole şi va asigura linişte şi bună învoise între 
popoarele ş! straturile sociale ale Ţârii noastre.

—  (Foaie verde lobodă, gura lumii nu-i slobodă)  —

Pentru a atinge aceste ţinte, toţi Naţional-ţărăniştii toţi Social-democratli. tot! cei din Frontul Plugarilor ş’ to i cetăţenii conştlenţ 
din jîdeţul Hunedoara trebue să-şi dea votul pentru candidatul nostru Dr. GHI Ţ Ă POPP,  fruntaş al P N. Ţ„ naţionalistul însufleţit 
şi democratul intransigent. Ei întruchipează revolta întreg poporului românesc faţă de regimul de azi şl dori ţa de 'luptă îndârjită pentru 
întronarea und noi vieţi de Stat. Toţi trebue să-şi des votul pentru can Udatul nostru, d ept manifestare contra ruş’noaselor stări de lucruri 
de astăzi şî ca o afirmare a voinţei de a-1 înlătura pentru că nlcî-o ideo’ogie nu poate fi practic înfăptuită câtă vreme nu va fi sdrobit 
regimul de azi, al dlctaturei, al reacţiund, al falsificării voirţel cetăţenilor, a! jifului averii publice şl al decad nţei morale şl naţionale.

Votul ventru a! hunedorenilor va da o lecţie binemeritată oamenilor şi partidelor politice, cari de dragul măririlor vremelnice, jert
fesc demnitatea naţ’onală şî simţul lor de datorie faţă de Ţară şl Tron şi de a spune adevărul şi de-a lupta pentru dreptate şi omenie.

Alegeţi pe GHIŢĂ POPP de deputatul vostru pentrucă el în calitate de scriitor, ca şi în cea de ministru In vremea stăpânirii 
maghiare în România întregită de azi, in stepele Rusiei ca şi în statele culte din Apus unde Fam trimis în misiuni importante, a lucrat tot
deauna cu credinţă, cu rezultate eminente pentru drepturile neamului românesc sub steagul victorios al democraţiei naţionale.

Cine tine la demnitatea neamului românesc, cine vrea să domnească dreptatea în  tară, cine vrea 
ca cinstea şi omenia să săiăşluiască în slujbele tării, în palatele boerilor ca şi în casele mulţimei truditoare, 
cine vrea să scuture jugul tiraniei politice şi al expioatărei economice şi sociale, v o t e z e  c u  d i n u l  

! > a-  G H I Ţ Ă  P O P P .

8ă democraţia imţioEialA. ISă trăiască a-
legătorii csooştionţi ai Hunedoarei. Să trăiască dnul 

GHIŢA POPSĂ

BĂDĂC1N, LA  6 FEBRUARIE 1936,

Cu frăţeşti salutări:

lu lin Maniu.

T răiască partidaI 

naţional ţărăn esc

Votaţii roata

D-i iON MiHALACHE. 
Pre§ed, Part. Naţional Ţărănesc.

A . 1 e u, ă t o i* i 
Hunedoreni

L a  a l e g e r e a  d i n  1 8  

F e b r u a r i e  1 0 3 0

votaţi roata

D-1GHIŢA POPP
Candidatul nostru.

încrezători în partidul Naţional Ţărănesc şi în luminaţii nostril conducători votat!
cu convingere şi încredere pe dl G H . POPP,

Glisai! khm  NRBIKA* Ţiaasisl S!gsifa« \ im*


