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Luptăm pentru libertate şi dreptate. 
Luptăm pentru democrat e.
Luptam p'Tstru înălţarea [mulfmllor 

muncitoare.
Luptam pentru cinste şi stăpânirea

moralei creştine.
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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 l|l.: 

peptra ţărani 5o lei pe an, pentru inst. şl Aut. 208 pe an 
E X E M P L A R U L  2  LEI.
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Guvernarea i.beîâlă ia sfârşit după câte-va săptămâni- Un oftat de 
uşurare cuprinde toată ters*

In alegerile partale din anul trecut Ia Mehadu ti şi aci în Hune
doara, liberalii au fost înf ârtfî d ;  partidul net onaHârănesc.

Ei nu au mai făcut celelalte alegeri parcate î i  judeţele unde s’au 
declarat vacante de senatori ori deputat-, fHnd-că ştiau că vor avea ace- 

soartă. Timp de aproape patru ani, liberalii au administrat mai toate 
comunele, oraşele şi judeţele cu comsiuat interimare*

Judeţul Hunedoara este printre acel; multe cari n’au avut admi
nistraţia voită de cetăten’, ci pe cea impusă de liberali, prin corn's;a inte- 
terimară* Acum la sfârşitul guvernării lor, ei au început să facă alegeri 
comunale gi judeţene-

Pentru ce?
Pentru că năd&jduiau că prin abuzuri vor putea dobândi mai multe 

voturi, gi vor putea pretinde că net a a fost mulţumită şi fericită de câr
muirea lor- Dar 1 beralii au fost înfrânţi p<=s ; tot.

In unele Judeţe au fost zdrobiţi chieL
La 25 Iulie se tin alegeri pentru consil de Judeţene în Ardeal gi 

deci fi în Hunedoara.
Dar Hunedoara este o cetate a democratei ţărăneşti*
De aceea privirile sunt e tints te spre noi-
Este bine să amintim cum au cârmuit liberalii tara şi cum au 

gospodărit Judeţul prin comisia lor interimară*

Viaţa «?a scumpit
pentru ţărănime şl muncitori,, 
pentru funcţionari .şi intelectuali.

Lucrurile pe cari le cumpără ţărănimea s’au scumpit cu 70 până 
la 100 de procente fată de preturile de la 1933. Cât costau: plugul, sapa, 
coasa, bumbacul, pânza, zaharui, tutunul, opunea, gheb le şl celelalte acum 
patru ani, p= vremea guvernării nflionaHărăniste gi cât costă acum ace
stea toate 7 Hainele, alimentele, chiriile s’au scumpit cu o sută de procente 
pentru orăşenii intelectuali gi funcţionari.

Impozitele s’au mărit şi s’au înmulţit.
Toate impozitele s’eu sporit în timpul guvemărei hberale cu sulă 

la sută* Dări mari s a u  pus pe articolele de consumare ş ; pe lucrurile ce 
aducem din străinătate* Impozite noi s'au înf-iritat, cum este col penim în
curajarea agriculture!. Timbrele s'au scumpit gi altele noi s’au înfiinţai- 
ACesta a scumpit fi mai mult viata, pentru că negustorii gi fabricant i tot 
de la noi iau plusul de dări, fiindcă scumpesc preţul lucrurilor* Dar fabri 
cantii mai ales au câştigat bani muiţ?, fiindcă ne mai putându-se educe 
nimic din sireinătate ei au pus preturile cari au vrut*

Ţărănimea şi micii producători nu mai au credite.
Băncile nu dau bani cu umpiumut la ţărănime şi nu s'au făcut 

bănci cooperative pentru plugari gi muncitori.

Preţurile lucrurilor pe cari le vând ţăranii 
au rămas tot mici.

Grâul, laptele, păsările, porcii se vând cu aceleaşi preturi, ca acum 
patru an>, pe vremea guvernărei national-ţărăniste.

Gospodăria judeţului şi comunelor.
Comunele votau bugetele iar Prefectura rmirea aruncările de două 

şi trei ori. Lefurile notarilor veneau de la Prefectură mărite cu sută ia sută.
Pe deasupra Judeţul s’o îndatorat peste puterile lus, pentru ca să

se facă primării şi percepţii în loc de spitale, dispensare atenee populare
pentru c iltura poporului şi înbunătăt ri re  sate-

Omul a  ajuns să plătească de câie va ori mai mult aruncări de 
cât impozite către Steri, de>şi legea spune că aruncurtle nu pot fi mai mari 
de cât jumătate din dările directe-

în aceestă vreme drumurile de tară nu mai pot fi umblate^ aga 
sunt de stricate.

Composesoratele nu mai folosesc celor cari au drept ci agenţilor li berali
î

N eom enia execuţiilor.

Oamenii ne mai putând plăti, s’au înmulţit perceptorii, cari au luat 
lucrurile d n casă şi vitele omului sărac, în vreme ce multi bogătaşi erau 
scutiţi-

De unde să plătească omul?
Dacă veniturile sunt aproape aceleaşs ca acum patru ani. In vre

me ce impozitele s ’au mărit şi înmulţit iar lucrurile fabricate s’au scumpit 
şi ele, de unde să scoată omul bani?

La asta nu s’au gândit liberalii?
Prefectul nafional-tărănist a  redus bugetele comunelor şi aruncurile* 

Prefectul liberal Ie-a mărit*
Prefectul national-ţărănist a  lăsat trei milioane de lei în casa ju

deţului* Prefectul liberal lasă datorii de zeci de milioane,

Liberalii au turburat ţara
deşi au guvernat cu cenzură şi stare de asediu
Liberalii ca sa-s*'apere de nationoLt^râniştî şi să şi pună la bun 

adăpost agonisita, au sprijinit aşa zisele partide de dreapta, cari vor dic
tatura în România ca în Germania.

Administraţia a  ocrotit pe doritorii de dictatură cari omoară lumea 
(pe români nu pe jidani) şi cari scriu în gazatele ior ce vor, pe când not 
nu putem spune ce se întâmplă în tară, nici în sens nici în adunări. 

Liberalii au căutat chiar la noi în partid trădători şi i-a găsit* 
UNUL DIN EI ESTE AUREL VLAD-

AUREL VLAD Trâdâtorul ţârâmmei
A-.-aet V<ed a  fust dat afară d n partidul n .to n a l ţărănesc, cum a 

mărturisit-o chiar el în gazeta lui, pentm-că a fost duŞman al conversiu
ne!, expropriere', votului universal ş ai democraţiei*

Aurel Viad mere proprietar şi-a scăpat cu ajutorul reposatuiui Cons
tants escu-Porcu, r-are liberal, moşia dela expropiere, împotriva legai: şi a 
dat afară pe ţărani depe pământul ce le fusese dat in stăpânire.

Aurei Viad, mare bancher, a vrut să ia dela ţărani banii împru
mutaţi cu dobânzi cămâl&teşîi» când aceştia nu mai puteau plăti*

El a vorbit în Parlament, a scris ş?-a luptat contra co versiunii*
Aut el Viad ş acum de curând a  vorbit Ia Uioara împotriva ţără

nime! şi votului universal*
TotuŞi el vine azi şi vă cere voturile împotriva national-ţărăniştilor, 

îujuiându-i pe acegtie, pe domnul M.haîache şt pe domnul Maniu, spu- 
nându-ie că sunt vânduţi jidanilor. «■

Aurel Viad vrea să fie dictator- Ei nu ere de cât o scuză, certifi
catele lui de nebunie, pe care singur si 1-a dat*

Omul care a  luai mirii anele date de stat pentru Camera de AgrL 
cultură Şi le-a depus Ia Banca «Ardeleana*, care nu le-a mai plătit întreg; 
înapoi, acuză pe alţii de nec nste*

Chiar dacă ar fi sănătos ia minte şl încă ar trebui gonii cu pietre* 
Aga a  pedepsit Ardealul pe trădători*
Aurel Viad este un nebun trădător aî Ardealului fi al ţărănime! 

Hunedorene-

O Voiai io toii roata inii i iată O
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Judeţul acesta, mai mare de cât Bu
covina are istoria lui de lupte pentru pă
mânt, dreptate şi libertate. Partidul na- 
ţiooal-ţărănesc este urmaşul lui Horia, 
Avram Ian cu şi Tudor Vtadimirescu

El vrea să desfinţeze starea de asediu şi cen
zura, redând cetăţenilor libeitatea,

El vrea să readucă la bună stare Ţărănimea.
El vrea să scadă preţurile fabricanţilor şi să 

urce pe cele ale produselor ţărăneşti.
Am vrea o expropriere pe seana statului a 

fabricilor şi a băncilor.
El vrea dreptate In împărţirea şi încasarea 

impozitelor.
El vrea scăderea aruncurilor cari aici în Hu

nedoara sunt de două trei ori mai mari decât im
pozitele directe.

El vrea o nouă lege a pădurilor şi păşune-

lor comunale, dreptate pentru ţărănime.
El vrea ridicarea satelor şi mai multă grije 

pentru sănătatea lor.
El vrea ca toate sforţările să fie făcute pen

tru îmbunătăţirea vieţei ţăr^nimei; căci nu poate fi 
o Românie bogată cu o ţărănime săracă.

El vrea un stat naţional şi ţărănesc, în care 
puterea să fie în mâna Românilor şi interesele ţă- 
rănimei să fie deasupra tuturor celorla te fiindcă ţă
rănimea reprezintă opt zeci de procente din popula
ţia acestei ţări.

Iată pentru ce nu este mai bun prilej pentru 
ţărănime să răstoarne jugul liberal şi să tae poftele co
diţelor acestora, VLAD GOGA şi alţii, de cât ale
gerile judeţede de la 25 Iulie.

Nu este vorba în aceste alegeri numai de 
gospodăria judeţului dar la gospodăria de mâine a 
ţări. Dacă ţărănimea din Hunedoara vrea şi ea ca 
această gospodărie să fie făcută pentru ea şi nu 
pentru fabricanţii şi bancherii, şi prin ea, atunci să 
lupte pentru izbânda partidului ei, adecă a roatei 
care este semnul de biruinţă al ţărănimei.

Scoate-ţi-vă Părţile si
veniţi toţi la vot, 

căci liberalii vor 

Să Vă fure voturile, 

dând cărţile voas
tre oamenilor lor.

Votaţi numai
roata curată

şi simplă
a d lor Mihaiache, 
Manîu şi Popovici

m iaeOMM

L i s t a  c a n d i d a ţ i l o r  n o s t r i i

1. Dr, Iustin Pop
2. Dr. Mihaiu Tirea
3. Moga foan.
4. Şoit Petru
5. Dr, Iern. Atirescu
6. Dr. Alex. Herlea
7. Dr, Izidor. Gora
8. Dr. Iosif Roman
9. Turlea Simion

10. Dr. Rişcuta Aurel
11. Iacob Iosif
12. Lupuţiu loan
13. Iorgon Petru
14. Neag Iosif
15. Constantin Budoiu

adv. f. senator prim-vice 
preş. ai org. jndeţ.

adv. f. deputat, vice- 
preş. al arg. judeţene

agricultor 

muncitor minier
adv.*f. prefect al jud.

Hunedoara 
adv. f. secr. sf. paria 

mentar

aavorai
advocat, secretar 

al com. judeţan

muncitor minier 

advocat 

comerciant 

sgriculior 

agricultor 

agricultor

tipograf, directorul 
gazetei ,,Noutat8a‘‘

Deva
Pui
Brad
P e t r o ş a n i 
Haţeg  
Orăştle pt. Geoagiu 
Brad 
D e v a  

C r i ş c i o r 
Baia de Crlş 
Z a m 
C ug i r 
D e m ş u s 
L i v e z e n i 
O r ă ş t i e

16. Braica Petru gazetar şi publicist P e t r o ş a n i
17, Nistor Adam comerciant D o b r a
18 Suciu Nicolae meseriaş Hu n e d o ara
19 Borşar Oscar muncitor mmicr L u p e n i
20. Dr. Corn. împărat advocat Brad
21. Kromek Rudolf farmacist D o b r a
22. Cranciova losif, agricultor Aurel-Vlaicu
23. Almaghi Victor meseriaş H a ţ e g
24* Toma Petru penisouar Hun e d oara
25. Lăscău Nicolae muncitor minier Hunedoara
26. Bobiţ Andrei pensionar De v a
27. Vârtop Avram agricultor P e t r o ş a n i
28. Ionaşcu loan agricultor M ă c e u
29. Leucean Nicolae agricultor Ri ş ca
30. Vitan Petru agricultor P u i

Giranţi Dr. .ALEX. HERLEA.


