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Luptăm pentru iertate şi dreptate, 
Luptam pentru democraţie,
Luptăm pintru înă!ţarea3|multimilor 

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  lun l.6o  lei —  pe 1 an 12o le i. 

pentru ţă ran i 5o lei pe an, pentru inst. şl Aut. 2oe pe a i  
E X E M P L A R U L  2  LEI.

FRAŢI HUNEDORENI!
L 'be  a i i  p re tltd  că alegerile dfu 25  Iulie, au num ai m  scop 

gospodăresc şl nu politic.

D ar atuccl de ce t u  le-au făcut acum aproape pahu aol, când 
au venit la guvern?

în  tim pi S T Ă P Â N IR E ! lor, liberalii au gospodărit judeţul cu 
comisie în 'eriisară jtsd ţ ară , adică au în lă tu ra t popo tu l din ju d e ţu l 
Hunedoara dela conducerea a face rilo r ju d e ţu lu i.

L iberalii n ’au vrut să fa~â până acum alegeri judeţene, pentru  
ca să poată  apăsa comunele cu aruncuri grele.

Ca să fa că  percepţii ş i p r im ă r ii au pus aruncuri pe toate co
munele din împrejur.

Aceste a r u n c u r i  sunt de eâfe va ori mal mari de cât Im 
pozitele directe.

Liberalii au îndatorat greu Judeţul, ca să facă 
şosele de lux pentru domni, dar n’au făcut nimic 

entru drumurile comunale, cari nu mai pot fi um- 
late.

Liberalii se laudă c i  au făcut biserici şi şcoli îs judeţ.

D o m n ii aceştea s1 mt şl bată joc de poporul ardelean l

N a ţia  Românească din A rdeal ş i-a  fă cu t s ingură b iseric i ş i 

şcoli, cu bănu ţii ei, pentrucă U n g u rii nu i-Ie  făceau

Naţia Românească şi-a plătit singură preoţii şi profesorii.
Ia  vrem ea aceasta domnişorii liberali sugeau v lig a  poporului 

din Regat şi din ea se plimbau şi petrecem  prin cafenelele P irisuhri

Ia r dacă s’au făcut şi acum o biserică sau două şi âteva 
ş io ll, tot natU  le-a făcut cu Im pozitele şl aruncurils grele,

şi îi vom  trage la socoteală pe domnişorii liberali de cât 
au costat cele câteva clădiri cari s’au făcut cu banii naţiei, căci prea 
au îndatorat judeţul pentru puţin lucru.

Pentru «a să secată alţi bani din biata noastră sărScie au f l 
aut aţâţi perceptori cu lefuri bune, da? fără oreenîe

N a ţ i o n a l - ţ â r â n f ş t i i  au lăsat în cassa 
judeţului, ia 1933, o sumă mare de 4,144,800 Lei. 
Ce au făcut liberalii cu banii judeţului, dacă totuşi 
au îndatorat judeţul cu multe milioane?

Liberalii au urcat şi înmulţit dările, au scumpit 
viaţa, dar preţurile pentru lucrurile şi bucatele pe 
cari le vând ţăranii, au rămas tot joase.

Liberalii nu fac alegeri judeţene acum, ca să 
gospodărească Judeţul cu aleşii lui, ci ca prin mij
loace urâte să vă fure voturile şi apoi să strige că 
ţărănimea a fost mulţumită de guvernarea lor şi să 
mai ceară încă pentru patru ani de stăpânire a Ţârii.

Mârşăvii liberale.

Liberalii colindă cârciumile de pe sate şi dau de 
beutură la lume, pentru ca cu vinars să le câştige 
voturile,

Liberalii n’au împărţit cărţile de alegător pentru 
ca lumea să nu vie la vot.

Liberalii au pus încă o listă a lor, pe foaia în
tâia cu semnul O  roata turtită, pentru ca ţărănimea

să-l voteze tot pe ei, crezând că votează O  roata 
Naţional-ţărănistilor.

Roata O turtită ©st© tot
s © m n  l i b e r a l .  O găsiţi pe foaia în
tâia, alături de boată. -  Liberalii vor să 
prosteâscă ţărănimea din Hunedoara,

Fraţi 11 uiiecloroni,
băgaţi de geamă, că libe
ralii vă fură voturile.

Pentru aceea i
1. Să cereţi la votare judecătorului care 

vă d ă  buletinul, Cartea de alegător.
Judecătorul trebuie să v ’o dee.
2. Liberalii vor să slârşească votarea 

la orele 3 după masa.
"Veniţi de vreme la vot. Hămâ- 

neţi pe loc până In votare.

3. Lista Naţional-Ţărănistă, cu semnul 
ROATA, O este pe foaia a treia. Faceţi 
deosebire între roata turtită liberala, care 
se află O  pe loaia întâi a lângă boată — 
şi ROATA adevărata a noastră, care este 
aeeasta O pe foaia a treia.

NU VA LĂSAŢI ÎNŞELAŢI.
I^ifoernlii vor să vn fure "Votu

rile cu roata turtită.
Cu NEIMPĂRŢiREA Cărţilor de alegător.
Cu OPRIREA votării la 3 ore.
Cu BĂUTURĂ şi AMENINŢĂRI

«Jon hoţia liberală!
Vestim pe toţi acei cari îi sprijinesc la aceste 

fărădelegi, că vor fi aspru pedepsiţi, la timpul lor.

O  Vitali (tata O
Ea este pe foaia a treia a buletinului.
Ea este semnul dezrobire! ŢĂRĂNIMII.
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Partidu 1 N aţional-Târânesc
şi democraţia.

Declaraţiile d-lui NICOLAE PENESCU, vicepreşedinte al partidului naţional-ţărănesc 
din Hunedoara, făcute la întrunirea dela Lupeni Duminecă 18 Iulie.

Partidul Nalional-Ţărănesc luptă pentru democraţie.
Era firesc ca în acesta luptă g5 fie alaiuri de el part'dul social- 

democrat, care în Hunedoara apară interesele muncitorilor de pe Valea- 
Jiului, Munţii Apusenii Hunedoara, Ghelar. O gir, Călan gi altele centre 
industriale. Scopul comun al acestei lupte, este numai biruinţa ideii demo
crat ce gi buna gospodărie a judeţului, Partidul sociddemocret are o exi
stenta le g dă  ca gi celelalte partide.

Partidul socialdemocrat a luptat alături de noi pentru unirea Ar
dealului cu patria mamă.

In consiliul dirigent el a avut pe domnul Jumanca la directoratul 
muncii gi pe dl Fluerag la industrie.

In marea lupta pentru democrete» dela unire rână la 1928, parti
dul socialdemocrat a  fost alături de noi. In alegerile din 1928, social- 
democraţii au candidat în cartel cu no;, Azi dm nou democraţia este ame
ninţată gi este firesc ca pe listele noastre să candideze în cartel electoral* 
social democraţii.

Revendicările muncitorime! privitoare la o salarizare corespunză
toare costului viet<i Şi la îmbunătăţirea soarte muncitorilor, au fost întot
deauna apărate cu căldură de partidul naiional-iărănesc, care a făcut te- 
gea contractelor de muncă gi pe aceea a asigurărilor sociale.

Partidul National-Tărănesc, apărător al intereselor tărănimei gi al 
claselor muncitoare, nu putea fi vitreg fata de salariaţii din fabrici, mine 
gi comerţ,

Partidul National-Ţărănesc este însă cel mai firesc duşman al co- 
munismului, pe care l-a combătut totdeauna cu mare hotănre gi l-a exter
minat acolo unde el apăruse.

Partidul socialdemocrat este gi el in lupta cu comunismul, care 
urmăregte distrungerea socialdemocrat‘ei.

La acest cartel electoral nu puteau deci lua parte organizaţii co
muniste. Acuzatiune&i pe care ne-o aduce presa de dreapta este deci o 
mărgâvie.

De ce nu ne-au învinuit de comunism de la 1918 până la 1928; 
când socialdemocratii au fost mereu alături de noi?

Şi mii sunt învinuiţi de Comun'sm ţăranii dm frontul plugarilor. 
Dar aceştia luptă pentru dreptatea tărănimei ca gi noi. Unul din ei îmi spunea

In ziua când vom vedea Înfăptuit programul partidului n. t onol- 
tărănesc, vom încetă lupta.

Ţăranul urea să fie stăpân pe ogorul lut, nu să l-l ta statal.
Deci nu poate fi comunist.
Ţăranul urea să fie stăpân in tara lut, deci este nationalist-1
Ţărănimea gf partidul nottonal-tărinesc sunt a ia  dar zidul pe care 

nu-1 poate dărăma comunismul şl Internaţionalismul.
Dar ţărănimea vrea libertate şi domnia legii, pentru că numai 

atanct ea işt poate apăra drepturile şl interesele el.
Liberalii, pentru ca să facă treburile fabricanţilor şt bancherilor, 

întrebuinţează cenzura gi starea de asediu,

Ei au pus astfel căluş il la gură tărănimei şi o otrăveşte cu minciuni. 
Iar cu sâ nu-t fie otrava amară, o îndulceşte cu vinars pe vreme 

de alegeri.

Partidul naţional-ţărănesc.
Gospoderia. judeţului şi a comunelor.

V o m ' face o gospodărie cinstită în Inte

resul ţărănlmei şl al claselor sociale. Pentru a 

ceea vom  micşora dările şi aruncurile.

N e  vom  Îngriji de drum urile comunale. 

V o m  face şcoli, biserici şl dispensare medicale 

cu doctorii. V o m  schimba legea silvică de aşa 

fel, ca ţăranul de la m unte să poată mai slo

bod să tse lemne pentru nevoile casei din pă

durea co:rposesoratului sau a Iul proprie.

V o m  schimba legea portului de arme, 

pentru ca ţăranul din  regiunea muntoasă să se 

poată apăra de fiarele sălbatece. V o m  îngriji 

Dr. Nicolae Penescu. de deivoltarea gospodăriei ţărăneşti.

JPajriidul naţioual-ţărăuemc
«şi i n i i d e  Htiit,

Vom curăti administraţia comunală şl judeţeană de toll acel func
ţionari, cari sunt mal mult în slujba politică şi electorală a liberalilor de
cât a cetăţenilor*

Asta o promit eu şi trecutul meu, este chezăşie că mă votu tine 
de cuvânt.

Rostul alegerilor judeţene
Liberalii fac aceste alegeri Ia sfârşitul guveroâr i, peutru ca 

furând voturile, cu m iloasele  pe cari le au la guvern, să poata spune 
apoi că ţara este m ulţăm ită de ei.

N o în e  facem d a to rii şi &ratăm  naţiei adevLrul.

N o i lupt m fără preget pentru democraţie şl dreptare.

Dacă ţărănimea şl m uncitorim ea din acest judeţ vor vota roata  
naţional ţărănistă, vestea va pătrunde in toate colţurile ţârii.

V a  Ii semnul b iru inţei lum e! nonă.

tmm

Băgaţi de seamă

L ib era lii ca să 

vă înşele au pus 

pe foaia întâia a 

buletinului de vot 
o listă tot liberală cu 

o roată turtită

Votaţi numai 

roata curată 

şi rotundă

a d lor Mihalache, 
Maniu şi Popovici

care este pe foaia treia a 
buletinului de vot

ammm
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