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Nu es te  totul
de vânzare
î n  a c e a s t ă  ţ a r ă

Auzi die M itiţă  Gonstanfinescu ?
Iată-ne trecuţi şl pe de alegerile 

paftale cari au avut loc la 18 Febr.
1936.

Rezu'latul frumos al zcestei a- 
legeri are o mulţime de senulfca- 
(11. însemnează :

O VALIDARE A PRINCIPIU
LUI DE SOLIDARITATE AR
DELEANĂ PENTRU INTRO- 
NAREA MORALEI IN VIAŢA 
PUBLICĂ, — VALIDAREA SO 
LIDARITĂŢII VECHIULUI RE
GAT CU NOI ARDELENII PE 
TEMEIURILE PROGRAMULUI 
OFICIAL AL PARTIDULUI 
NOSTRU NAŢIONAL ŢĂRĂ 
NESC, — ÎMPOTRIVIREA O- 
PINIEI PUBLICE REGIMU
LUI DE CENZURĂ Şt STARE 
DE ASEDIU, — ÎMBRĂŢIŞA
REA POSTULATELOR SO
CIALE ŞI ECONOMICE CON
TRA CAPITALISMULUI EX
PLOATATOR.

Dar mai presus de toate În
semnează verificarea bazil morale 
a marei masse a alegători or.

Partidul liberal a îucercat de 15 
ani Încoace prin felurite mijloace 
de persuasiune sau de teroare să 
amâjeascS, sau să Infrice alega
torii. Contra celui din urmă opi- 
nlunea publică a reacţionat ime
diat, liberalii văzând efectele con
trare ale intimidărilor dej a din a- 
nul 1928. Contra tentaţlunilor 
amâjitoare era Insă mai greu de 
luptat, căci pentru a servi scopu
rile lor electorale şl demagogice 
nu s’au dat In lături să cumpere 
cu parale, să ofere băutură d n 
greu, să 'erte impozite la oamenii 
lor in paguba ţării şi celorlalţi ce
tăţeni, au amăgit lumea cu şosele 
cu şco'l şi cu alte ajutoare pe 
cari ie-au scos Înzecit de pe spi
narea ţâţânilor din judeţul nostru 
prin perceptori nemiloşi ai minis
trului de finanţe.

Cetăţenii conştienţi ai acestui 
judeţ sau deşte pat,

Ş I - A U  D E S C O P E R I T  
TURPITUDINEA A C ŢIU N II 
LOR.

Şi astfel a'egătorli cinst'ţi ai ju
deţului Hunedoara le-au dat răs
punsul cuvenit la aceste alegeri 
a căror rezultat ne-a dovedit mai 
presus de toate

CĂ MORALA POPULAŢIUNI1 
NOASTRE SE GĂSEŞTE PE 
UN PLAN ÎNALT Şl CON
ŞTIINŢA C E T Ă Ţ E N E A S C A  
ESTE TREAZĂ.

(Cont. de pagina 2-a,)

Marea H u l ă  a partidului l i a l i a l - j n i  în alegeri
Şi în judeţul Hunedoara şi în jud. Mehedinţi au reuşit candidaţii noştrii

In judeţul H unedoara i-am bătut p e  liberali cu p e s te  7 0 0 0  d e  voturi.

In 18 Februarie 1936 au avut loc alegerile parţiale în judeţul nostru şi 
în judeţul Mehedinţi. In amândouă judeţele partidul nostru naţional-ţărănesc de 
sub conducerea d-lor Iuliu Maniu şi Ion Mihalache a ieşit biruitor astfel în  
judeţul Hunedoara candidatul partidului nostru dl Dr, Ghiţă Popp, a luat 31.965 
voturi, dl Miocu candidatul liberalilor 24.940 voturi dl Dragomir candidatul 
Cuzisto-Gogist 7.758 voturi ceeace însemnează că pe liberali i-am bătut cu 
7,025 voturi, iar pe Cuzisto-Gogişti cu 24.207 voturi.

In judeţul Mehedinţi dl Dr. Nicolae Lupu candidatul partidului nostru 
a luat 19 500 voturi iar candidatul Cuzisto-goghist a luat 17,500 voturi ceace 
însemnează că şi la Mehedinţi i-am bătut cu 2 0 0 0  voturi pe Cuzisto-Gogişti 
iar liberalii acolo nici n’au pus candidat de frică.

Iată acum care este rezultatul alegerii din judeţul nostru Împărţit pe 
secţiile de votare şi socotit pe procente:

Plasa Bala de Criş 

part Naţional-ţărănesc 30% 
partidul 1 beral 48 „ 
oarL cuzisto g ~»ghl it 2 2 , .

Secţia de votare 

Baia de Criş 

B rtln

Nuţ.-Ţlr.

364

603

Liberalii

922

884

Cuxiftll

354

604

Indep.

PldS3 B g ţ j
part. Naţional-ţărănesc 73.6 „ 
partidul liberal 2 1 .4 ,, 
part. cuzisto-goghist 5 ..

Brad
Băiţa
Mlhăilenl

1447
1521
1409

477
448
365

213
65
81

Plasa Diva:
part. naţional-ţărănesc 53% 
partidul liberal 36.7 „ 
part. cuzisto goghlst 10.3 „

Deva 1 
Deva 2 
Bârsău
Simeria colonia 
Şolmuş

739
594
697
139

1214

929
360
552
839
370

132
108
132
353

45

3

P ass G ioagu: 
part. Dîţional ţărănesc 47.1 % 
par Idul liberal 44 „ 
psrt ruz’sto g jghM 8.9 „

Balşa
Geosgiu

912
683

367
1053

50
451

4
6

Plasa H sţfg;
pait, naţional ţărănist 60% 
partidul liberal 35 9 
part. cuzisto goghist 4.2

Haţeg
S'rei sângeorgl

1033
1394

793
667

131
49

1

Plasa Sarmisegetuza: 
part. naţional ţărătes: 55% 
partidul liberal 28 
pirt. cuziito-gcghist 16

Sarmisegetuza
Demşuş

566
1032

380
419

243
221

Plasa Hunedoara: 
part. na io aal- ţâ ânesc 53 7 % 
partidul liberal 41.8 „ 
part- cuzisto-goghist 4 5 ,,

Hucedcara 1 
Hunedoara 2 
Ghelar

1040
902

1258

927
934
636

114
109
49

Plasa lila D oora: 
part n ţiopa’-Ţrâresc 55.5% 
partidul liberal 27 „ 
path cuzlsto-goghisto 17 5 „

lila
Sârbi
Z im
Dobra

950
966
744

1392

456
244
575
715

17
517
585
572

~ 8

Plasa Orăştie.
part. na ional ţărănesc 45.6% 
partidul liberal 46,8 „ 
part. cuzisto goghlst 7 6 „

Cugir
Bcriu
Orăştie

9()7
*52
844

1047
876

1367

209
142
243

~ 6 
4 
8

Plasa Petroşani: 
part. naţional-ţărănesc 45 3% 
partdul liberal 5 2 .6 ,, 
part. cuzisto goglst 2,1 „

Petroşent 1 
Peîroşeni 2 
Vulcan 
Lupenl

981
1187

862
1338

1052
1566
1201
1252

61
66
26
59

3

Plasa Pui:
part. naţional-ţărănesc 38.3% 
partidul liberai 37.1 „ 
part. cuzisto-goglst 2 7 .7 .

Pul
Râu alb

691
713

1032
331

366
531
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Voturile liberalilor Irebuesc scă
zute cu cele 3.030 de voturi ma
ghiare şi săseşti şf-atunci se va 
vi dea cât a râmai de mic parti
dul asupritorilor, —  ş a merce
narilor.

CEI 31 000 DE MU DE ALE

GĂTORI CARI NE-AU VOTAT 
AU ARĂTAT CĂ NU ESTE TO
TUL DE VÂNZARE IN ACEASTĂ 
ŢARĂ Şi CĂ MAI SUNT MULTE 
SUFLETE CURATE HOTĂRÂTE 
SĂ LUPTE PENTRU IDEAL.

Dr- Alex- Herlea.

Mulţumim alegătorilor c in s tiţi.
PsrM ul nostra national ţ "rănesc 

mulţumeşte a l e g ă t o r i l o r  cinst ţi 
dia judeţul H u n e d o a r a  pentru 
curaj il ce su arătat in scests sle- 
geri. Noi ştim că fiecare partizan al 
nostru trebus să se aştepte la noi 
pe sîcaţiuni fiscale şi administrative 
dela cei caii mai sunt la putere şi

pentru aceasta cinitim purtarea lor.
Na vă temeţi oameni cinstiţi ci 

striingc ţi-v£ rândurile sub fclesgal par
tidului naţional ţărănesc şi ajutaţi-ne 
acum în munca cea mare pentru a 
dobori întreg part dul şi guvernul 
liberi), care zi trebue să tie cât mai 
apropiaţi.

Importantele declaraţii
ale dlui Mihai Popovici

Triumful principiilor sănătoase româneşti.
Hunedoara a vorbit n numele Arde?lu'ul şi Banatului.

Cu privire la rezultatul alegerilor 
dela Hunedoara di Mihai Popovici, 
preşedintele orgam«»ţiei din Ardeal 
a P. N. Ţ. a bineroT să declare ur
mătoarele :

— Lupta a fost destul de grea.
Am avut de luptat pe două fron- 

lo r , întâi pe frontul guvernului, cu 
tot cortegiul de teroare administra
tivă, corupţie, alcool, arestări, ame
ninţări etc, şi ce e mai mult tris1! ca 
practica reducerilor impozitelor arie
rate fapt regrrtibil atât pentru dis
ciplina fiscali, care la noi aproape 
ci nu există, cât şi prntru bugetul 
statului.

Am luptat apoi ne frontul dema
gogiei ieftine a partidelor de dreapta, 
cari aramă cu găleata artificii de pro
misiuni cari mai de cari mai ireale ş' 
mal negative, mal mult *ă distrugă 
firea cumpătată a ţăranului decât să 
colaboreze constructiv la propăşirea 
şi întărirea românismului.

Dar ţărănimea şi muncitorimea d n 
Hunedoara a învins şi pe un front ş1 
pe ceîait!!

Ţăranii din Hunedoara care şî-au 
dovedit ene gia, caracterul şi vigoa
rea p»n*ru fapte,eu pentru vorbe îi  
t ei revoluţii strălucite: sub Hori», 
a lui Avram lancu şi îs revoluţi» d n 
1918, cari au iuptat totd auna p*ntru 
revendicări sociale, naţionale, precum 
şl pentru Ide ia libertăţii *i a drep
tăţii, nu a’au clintit nici de data a- 
Ceasta dela principiile democraţiei.

A fost lupta între două lumi. Lu- 
mr a paradoxă de imoort străin a su
primării tuturor ideilor generoase, 
cari au luminat drumul cel greu al 
Istoriei libertăţilor şi lumea cea să 
nătoasă a ţăranului român de bun 
simţ şi lumea românismului robust, 
drept tolerat, care cere realizări po
zitive. respectul legii, a demnităţii 
sa’e şi a libertăţilor cetăţeneşti aşa 
cum le are înscrise în programul său 
partidul naţional-ţărănesc.

A învins bunal simţ.

Guvernul a trebuit aă se refugieze 
la colaborarea cu partidul grofilor şi 
birouilor maghiari, re prezent* mul o 
ligahiei medievale, făcând din pro 
blemt minoritrră obiect de sebimb 
electoral ş promiţând câteva şcoli şi 
subsidii etc,, precum şi la colaborarea 
reprezentanţei obosite a saşilor bă
trâni. „Copulus, prudent ei circums- 
pedus", căci o iacii lor mai tmeri au 
dat sprijin pentru partidul dlor Goga- 
Cuza, cari îa crucea tacârligrtă afişată 
şi la no’, văd shnbo'ul germanismu'ui 
cutropHor ş al hitlerismului intolerant. 

Noi am avat sprijinul democra
ţiei româneşti, a „Frontului Plu
garilor* si al Social Democraţi
lor. Pentru muncitori a fost o 
luptă grea, căci patronii i au pus 
în cliernctiva de a alege între 
votul P■ N. T- şi intre pâinea 
cea de toate zileie, a lor şi a co 
piilor lor- In cceastă alternativă 
cei ce c u votat cu noi, au fost 
adevăraţi eroi".

Frontul Plugarilor în frunte cu dl 
Petre Grozn, cum era să nu voteze 
cu Partidul National Ţărănesc, când 
ei şl a înscris in programul său în
făptuirea statului notional-ţărănesc ?

Alegerea dela Hunedoara are o 
semificaŢe si mai imvorfantă Hu 
nedoara, acest judeţ aproape curat 
românesc a vorbit în numele Ardea
lului şi Banatului întreg, şi-a spus 
cuvântul că Ardealul este alături de 
Partidul Notional Ţărănesc, că prin
cipiile din programul acestui partid 
sunt principiile ţărănimii din Ardeal 
şi că Ardealul este gata să lupte până 
la extrema limi'ă pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor poporului 
romă r

Curentul acesta irezistibil a făcut 
ca şi propaganda în alfgen să de
curgă în linişte căci cei câŢva dor
nici de gălceavă au fost repede puşi 
la locul lor de căire ţărani,

Alegerea dela Hunedoara a fost 
un triumf al principiilor sănătoase 
rorrâneşU

O t i m  5i  e t i r i s  b e u i u r a  
l i b e r a l ă  i n  p l a ^ a  G e o a g i u .

Cu t ate acestea Mit ţ i  Coustartnesiu a fost bltut in akg ri.

A ţionf-a de corupt e n pari d rlui 
libera s’a desfăşurat ia plasa Geoa- 
gi" mai deplin ca ori unde» esîfel 
în chiar z u r  de alegeri I beral i din 
Geoasrb*. au fn u ă  ţ t  bSu’u ă î n  Io- 
ca'ul primăriei ce'ei noi E; s’au în
grijit de îna:rJe cu o zi ca h  toate 
satele d n înprfj  rinri să ba*ă foba 
c** poporul să se ad ;ne în ziua da 
alegeri Ia roul palat edministraFv* 
Oameni ra  vijgi creduli bănui d că 
este vorba de-o dspoziţiune în ve
derea ordinei de a eg r , toate sa 
fele au t aă In î reput la oaUtoI 
admirisVetiv. A,-ci îi aşte t-u  egenţ i 
5 bsrali cari încercau *ă creeze at
mosferă oentru c ^ d 'd tfu l liberal şi 
d ,pă ce îi irnbefau b'ne cu vorbe

şi cu bău'ură îi frimiteau ia sala 
de votare.

Surprirşi esjpra fapf.Tui dela ora 
p-â zubr, agent i h'berali s’au bari- 
c dat într’ * safă a pala'u’ui admi
nistrat v şi au fost siliţi să scoată 
pe feieas'ră bă olum ce-au avut-o 
acolo ca să nu fie. prinşi în flagrant.

Cu toate acestea săracul dorr nu 
M t ţă Constartinescu, c®re a ţinut 
să sfir.ţeasă localul pr măriei celei 
no< cu vinars de or ne î i  Ioc de 
apă sf nţ'iă, a p imit răspuns nrecis 
d d a  poporul c nst t d n plpsa G oa- 
giua atunci rând noi am obţinui 
majoritate gi ffţă de /iUerel şi faţă 
de cuz sto-gogişti.

C B.

Inimii  li II» ■UME
Cei înfrânţi vor trebui să traga consecinţele 

Lichidarea regimului consecinţa politică firească 
a rezultatelor dela Hunedoara şi Mehedinţi..

Cu priv’re la rezumatul aleg rilor 
din judeţul Hunedoara ş Mehedn^, 
dl Ion MihaJache, preşedirtele parti
dului naţional ţărănesc a făcut urmă
toarele declaraţiuni:

— Faptele ş’ cifrele vorbrsc de’a 
sine. La Mehednţi ’şi Hunedoara, am 
înfrâat în ihip zdrobitor coaliţ’a dlor 
Tâ*ărescu ş’ Goga, coa iţ'e fâţ'şă la 
Mehedinţi, unde guvernul nici nu a 
pus contra candidat şl tot apara’ul 
administrativ şl politic liberal a dat 
tot sprijinul d<ui Goga, luând îm
preună (p us -oturile vaidist*) abia 
18 023 voturi, faţ* de drul Lupu cu 
20.867 voturi, coaliţie tacită la H i- 
nedoa-a, unde candidatul liberat a- 
bia ajunge la 24 941 voturi, faţl de 
dl Ghiţă Popp cu 31.965 voturi.

Cad deci zdrobitor dl Tătărescu 
şl Goga, — biruie partidul national 
ţărănesc Acesta este rezultatul, care 
în mod logic, duce la consecinţele 
politice fireşti.

D u' Lupu a pus îa slujba parti
dului şi democraţiei toată personali
tatea sa cu tot talentul şi energia sa 
inepuizabi'e, iar dl Ghiţă Popp, tot 
capitalul de simpatie al omului cre
dincios şi devotat cauzri demo
cratice.

Era firesc ca ţăranii hunedoreni şi 
mehedinţeni să reziste activ la co 
rupţie, Îs presiune şi scamatorie, 
încadrându-se conştient şi dârs în 
crezul şi disciplina partidului naţio
nal ţărănesc.

Doar de pe plaiurile Hunedoarei 
au pornit in mişcarea de libertate 
socială şi naţionale la 1874, ţăranii 
români cu Horia, Cloşca şi Crişan, 
iar la 1848 cu Avram lancu. Şi de 
pe plaiurile de nord ale Mrhcdinţu- 
lui a pornit la 1621 vătavul de plai 
Tudor Viadimlrescu cu pandurii sii, 
pentru a elibera ţara de „greci şl de 
ciocoi*.

D'nste [ăranilor mehedinţeni şi hu- 
nedoreai, Că au astfel de strămoşii 
Binecuvântaţi, strămoşii, care mu ast
fel de urmaşi!

Trăîas-ă ţăranii mehedinţeni şi hu 
nedoreni, care pe vremuri de ger au 
venit, săraci, îa număr aşa de marc, 
ca s i  asigure biruinţa cauzei lor.

Nu trebu’e pierdut din vedere că 
răsturnarea techaicei mi.itare H tle- 
riste ap'icate în stil mare şi cu mij
loace excepţionale la Meh“dinţi — 
se dator şte mobilizării gărzilor ţ i . 
răneşti, improvizate de noi din jude
ţele vecine.

Cât timp nu au sosit aceste .gărzi" 
guvernul prin dl Inculeţ a afirmat 
că nu are forţe jandarmereşti sufi
ciente să evacueze cele câteva sute 
de gogo-cuz’şti, ce terorizau judeţul 
mai ales |n anumite centre de co
municaţie, şi pe de altă parte, a doua 
zi după ce promitea aplicarea legii 
speciale, lăsa aă se organizez; tre
nuri îatregi de gogo-cuzlşti îu un’- 
forme, şi atelierele statului lucrau la 
gh'oage şi ciomage! Iar primul mi
nistru declar la Tg.-Jiu, că nu are 
legi suficiente!

A fost de-ajuns să se afle, că din 
judeţele o’teneyri vecine şi dri alte 
C*teva- judeţe ale Munteniei au por
nit .gărzi* cu forţe superioare, şi 
de-odată: aceeaşi lege şi jandarme
rie fură suficient*, ca să stab Iească 
ordinea locală, peste un număr îm
părţit de elemente stră'ne de judeţ.

Trăiască gărzile ţărăneşti, cari au 
sfiit guvernul dlul Tătărescu, să In
tre In ordine legală.

Văzurăm şi acest eveniment: Sus 
guvern, care anarhiseasi ţara, jos, 
ţărănime, care impune respectul le
gilor prin disciplina ei proprie.

Căci o văzurăm şi pe aceasta: dl 
Goga, dnii Tilică Burileanu, Tdică 
Ioanid, Ianculeacu, Dan Ghiţescu 
.ettutti quantU tn uniforme pe stră
zile Severinulai.

Nu ştiu, ditcă vreunul dintre ei va 
fi pu itit cu măudrie uniforma osta
şului român acolo, unde trebue, unde 
este locul uniformelor.

Aceşti viteji de operetă, )a bătrâ
neţe, ne-au ieşit în cale pe la Mehe
dinţi în uniforme nemţeşti ca să ce 
înveţe ei patriotismul şi naţionalismul] 

Cred că am pus capăt acestor 
farse. Dacă lecţiile dela Mehedinţi şi 
Hunedoara nu vor fi suficiente, găr- 
aile ţărăneşti vor şti să impună res
pectul legilor ţării şi să bareze dra
in u1 aventurii.

Cu scânduri, cucuruz $i bocanci,
In alegerile de acum libjralii, în 

disperarea Ier, au alergai Ia un mij 
loc nou de a cumpăra lumea. Ne
putând convinge *>e oanuni ca să-i 
votsze au pus scândurile ce ?ă le 
f că propagandă» S’au împărţit sule 
de vagoane de scânduri, se dă cu
curuz şi bocanci la săteni, cu con- 
d ţia ră voteze „boata“.

Dar p opaganda scândurii' r s’a  
întors crnt a libemlilo , căci aceste 
bucăţi de brad acu:ă pe dl Mioc că 
predă averea statului pent1 u voturi.

Cicuruzul şi bocanc' sp u i în 1 m- 
ba h r  că după ce hberelii au des- 
brăcat şi desculţat popo ul şi l-au 
'ă*at flămând luându-i toiul pentru 
dăr;> Acum ei încearcă să-l salure 
ş să-l fnca'ţe până în z!ua alegerii.

Iar dacă va reuşi în alegeri, dez
brăcarea poorrului şi fiămânzirea 
lui pen ru dări şi restanţe fără Hirşit 
va începe dela început»

Peicrp'ori ş : agenţi od hniti o cli
pă, căci ac m după alegeri o să lu
ceaţi cu stât mai greu pentru restanţe.

TOT ESTE NERUŞINARE

CEACE SCRIE „SOLIA DREPTĂŢII*
Sota Dreptăţii a dlui Aurel Vlad 

tot scrie că noi suntem cu minoritarii 
etc. Iu aceste alegeri nu noi ci bbe 
u lii »u fă ut pact cu ungerii şisrşii 
drn jud» ţ, ceeace di Vlad o şrie prea 
bine Tctuş g*zeta Dsale vorb’nd de 
rezultatul alegerilor scrie cl noi am

reuşit numai ditorită voturilor mi- 
norittre.

Apoi să m l ierte D.nii dela Solia 
Dreptăţii asta tot este o neruşinare 
prea mare o r e  nu le-o mai putem 
suferi şi care trebue aă o putem la 
punct.
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