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In toate judeţele din Ardeal, am
partidul liberul.

bătut

In judeţul H unedoara, 
am lichidat definitiv vaidismul.

In alegerile pentru consiliul judeţean] 
cari au avut loc Duminecă în 25 Iulie

1)artidul naţional-ţărănesc a avut o stră- 
ucitâ biruinţă asupra tuturor adversarilor 

săi politici.

Astfel in toate judeţele din Ardeal am 
bătut partidul liberal şi pe toate celelalte 
partide.

In judeţul Hunedoara am dat o luptă 
indoită contra alor doi adversari şi anume 
contra liberalilor şi contra vaidismului 
reprezentat de dl Vlad Aurel.

Cu ajutorul lui Dumnezeu i-am biruit 
pe amândoi. Vaidismul l’am lichidat de
finitiv astfel că el numai contează ca par
tid politie.

Iatfi care este rezultatul deflnitlr:

votanţi 54.549 
nule 466 
anulate 3.147

Lista Nr. I. (liberală) -  — — -  24 648 v ttir l 
Lista Nr. 11. (ca roată turtită pnsă tot de 

liberali ca să laţele lumea 
şl să ne fure voturi’ e cum iu 
făcut totde«una aceşti hoţi) 3.012 vjturl 

Lista Nr. III. (a d-lul Vlad) — — —  2804 vdturl
Lista Nr. IV. (a Gogo-Cizlstllâr) — -  2.481 voturi
Lista Nr. V. (naţldml-ţărănistă) — -  16 458 râturi
Lista Nr. VI. (cu 3 cercuri) — — -  1.089 voturi
Lista Nr. VII. (a Iul Gheorghe Brătlanu) 920 voturi

nu au votat 24.000 votanţi

Din aceste rezultate să vede clar biruinţa partidului naţlonal- 
ţărăneac şl anume: Pe lista adăverată am luat 16.458 voturi. Cu 
lista Nr. II. ne~au furat 3.012 votârl. La acestea trebne să adaujl 
următoarele Împrejurări:

1. Nu au votat peste 24,000 de votenţi cei mai 
mulţi pentru faptul că nu aveau cărţi de alegător.

2. Liberalii n’au distribuit pe sate intenţionat 
cărţile de alegător ca să nu fie ridicate de oamenii 
noştrii.

3. Voturile tuturor funcţionarilor, a poliţailor 
etc. — pe cari i-a dus în grup Ia vot pentru guvern.

4 Voturile minoritarilor.
5. Corupţia nemai pomenită, fiindcă au îmbă

tat lumea slabă de înger şi au împărţit la bani în 
mod nemai pomenit de scandalos.

6. Campania murdară dusă contra noastră de 
adversari.

7. Propaganda făcută prin administraţie şi or
ganele oficioase.

8. Promisiunile deşănţate făcute poporului cre
dul fără nici un sentiment de răspundere.

9. Amestecul jandarmeriei în zonele de votare.
10. Arestările şi nelegiuirile făcute faţă de pro

pagandiştii şi oamenii nostril.
11. Au transportat populaţia cu camioanele şi 

trăsurile plătite scump din sudoarea ţărănime!. In fie
care secţie îi concentrau la un exponent liberal unde 
îi înbătau şi îi amăgeau.

Deasemenea ne întrebăm, că oare se admite ca unii judecători 
să cetească rezultatele, flră ea să dee posibilitatea celor prezenţi, să 
verifice că a cetit bine sau nu? Dar dacă vom afla asemenea lucruri 
le promitem că vom curăţ! pădurii de uscături, rât de cu ând, — 
fiindcă Ţara asta trebue să albe o magistratură imaculată, ea fiind 
sic gura chezeşle a dreptăţii in această ţară,

P i dl VLAD l-am biruit definitiv, că nici atâtea voturi n’a luat, 
câţi datornici are la Banei „Ardeleana", deşi au dus în contra noas
tră o campanie nemai pomenită, igitând cu Jidovii şi comuniştii.

Să vede însă, că poporul este mai cuminte şl n’a crezut.
Astfel Partidul Naţional-ţărănesc se află mult deasupra tuturor 

celorlalte partide, dovedind u-se ca tei mai tare paitid din ţari, tare 
tnbue să visă la givern neîntârziat.


