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R eclam e după Învoială , concesionate tip . „D eceba l*.

Au samanat vânt -  secera furtuna...
P e n tr u  ţa r a  H a ţe g u lu i

Sunt trei ani de atunci. Vântul naţional-ţărănisf, însoţit de ploaia de vorbe nemăsurate, ducea 
spre Alba-lulia miile de oameni. Cine nu-şi reaminteşte zilele zgomotoase, când drumurile erau negre 
de lungi coloane a muncitorilor, scormoniţi din Vaîea-Jiuiui, câniându-şi în toate lim b ele , cu ochi 
aprinşi, cântecele revoluţionate, băgând multă spaimă în pacinicii gospodari ţărani ai satelor pe unde 
treceau. . ,

Cine a desfundat atunci atâta patimă omenească? Cine a scornit adânc rănile atâtor 
oameni necăjiţi?

I-am văzut cu toţii.
Erau corifeii unei cete mici de domni, cari şi-au luat ca simbol secera şi coasa, iar ca nume 

cuvintele sunătoare: naţional şi ţărănist.
Era Popa Basarab dela Orăştie, advocaţii Dr. Şeîafiu la Haţeg, Dr. Tirea la Pui, Dr. Rozvâny 

şi Bogdan la Ilia, Dr. Oncu la Baia de C?iş. Căpitanul le era Dr. Vlad.
Zadarnic câufam sâ-î potolim cu vorbe cuminte. Ei câlâreau sus pe 

voturile, cori le provocau de nesăbuite făgăduieli, grele înjuraturi şi calom
nii la adresa tuturor, cari au avut curajul de a-se pune în calea lor. Imba- 
tafi ei insa-şi de atâta forfoteala (pana la lozinca m a r ş u lu i  s p r e  B u c u r e ş t i)  
— ne luau de sus. Aveau la spate b â te le  cetelor de voinici, iar cuvântul de or
din — „ la  c a p “!

In b e ţ ia  lo r  a u  u ita t , c ă  b â ta  a r e  d o u ă  c a p e te .
T o t c e  s ’a  p e tr e c u t  d e  a tu n c i p ân ă  a z i :  
atâta sânge vărsat la Lupeni ca răsplată pentru marşul la Alba-lulia, 
prada în bugetul acestui judeţ, luxul cvartîrelcr prefecţilor Rozvâny etc., a automobilelor 

statului, sporite la un număr ne mai pomenit (în Deva au aflat două automobile a judeţului, — ei 
le-au sporit Ia — nouă), milioanele cheltuite la Camerele de Industrie şi Comerţ, de Agricultură, 
unde preoţii Basarab şl Copos şi-au rezervat resortul — taurilor,

alungarea şi persecutarea atâtor vechi şi buni funcţionari, persecuţie dusă până la bietul 
uşier al prefecturii, răzbunări nemiloase contra atâtor oameni, cari au avut păcatul de a le în
crucişa drumul,

diurnele grase de deputaţi, senatori, consilieri judeţeni, de camere, consilii, — încasate 
cu promtitudine — a v â n d  f ie c a r e  c â te  4  -  5  s lu jb e  d e o d a tă  — atunci, când invalizii, 
pensionarii, micii funcţionari nu vedeau cu lunile un ban din mizerabila lor leafă.

A u fă c u t c a  b â ta  s ă - ş i  în to a r c ă  ca p ă tu l.
Noi nu ne bucurăm de sălbătăcii, nu aprobăm bătaie, regretăm ce se petrece acum cu 

aceşti domni, fiindcă ne coboară în ochii lumii, şi — ca în totdeauna — dăm sfatul fraţilor de 
pe ţara Haţegului, cari au bătut până la sânge pe advocatul Dr. Şelanu, celor din Vaidei-Romos, 
cari fac rie  de spaimă părintelui Basarab etc. — să-şi potolească pornirea faţă de aceşti domni, 
cari candidând din nou la slujbele pe cari le-au pierdut,

n ’a u  s ă  p r im e a s c ă ,  d e c â t  o  s in g u r ă  p e d e a p s ă : ju d e c a ta  a le g ă t o r i lo r  
în  z iu a  a le g e r i i ,

ia r  a le g ă t o r i i  n e a v â n d  d e c â t  o  s in g u r ă  a r m ă : v o tu l  lo r .
Aşa trebuie să fie într'o ţară, care vrea să trăiască.
Pân’atunci însă nimic nu schimbă adevărul:
a u  s ă m ă n a t  v â n t , ia r  a c u m  s e c e r ă  — fu r tu n ă .
Dorim ţării, ca din cele ce se petrec acum in jurul nostru, din patimile cari să ridică 

tot mai ameninţătoare — să nu se desprindă decât a c e a s t ă  î n v ă ţ ă t u r ă .

Dr. PETRU GROZA f. ministru.
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Lista Partidului Poporului 
din judeţul Hunedoara.

Cameră:
1. Dr. Petra Groza, proprie

tar, fost ministru, Deva.
2. Dr. Cornel Glava, fost 

deputat, Brad.
3. Petru Guia, comerciant, 

Deva.
4. Dr. Victor Şuiaga, advo

cat şi ziarist, Deva.
5. Atanasie Daju, pr. Pui.
6. Adam Groza, fost senator, 

Băcia.
7. Miron Cranciova, econom, 

A. Vlaicu.
8. Belea Miron, econom, Leş- 

nic.
9. Dr. Cornel Moldovan, me

dic, Băiţa.

Senat:
1. loan Ghişa, director de 

bancă, Brad.
2. Dr. Vasilie Antal, advocat, 

Pui.
3. Andron Bogdan, pr. Brad.
Semnul listei e steaua şi are

No. 4 pe buletinul de vot.

Steaua mântuirii.
Fraji români bătut» de-amar,
Un frate de-al vost plugar 
Vă zice să aveţi minte 
Şi chiar vă roagă ferbinte,
In . cap bine să băgaţi 
Cu cine-aveti să votaji.
Pân’-acu-aţi votat pe roată,
Iar acum o altă gloată . . .
De nepricepuţi cer votu 
Ca să dăm în gropi cu totu.
Unii, ce pentru ei este 
Conducerea doar poveste,
Vreau ca să domnească ’n tată 
Că parc’aşa merge doară,
Nu-i destul numai să fie 
Deputaţi, dar şi să ştie 
Să ne chibzuie dorinţa,
Să ne-aline suferinţa.
Prin Parlament să vorbească 
Nu să doarmă şi-odihnească.
La oameni ce cunosc rostu < 
Trebue dat votul vostru!

Oameni din apropriere 
Trăbă s’avem la durere,
Lângă noi să-şi ducă viata.
Şi seara şi dimineaţa 
Pricepuţi în a conduce,
De nu, pe râpă ne-om duce.
Noi pe Dr. Groza’l vrem 
Şi cu el o să votăm,
El e între noi crescut 
Şi’n politici priceput.
Şi cu-Averescu cel mare, 
Ce-apăra în vreme tare 
La Mărăşeşti România 
Când Nemţii veneau ca-urgia.
El va mântui-o iară 
Pe această scumpă tară.
Deci votaţi cu semnul lor I 
Votaţi STEAUA, fraţilor! j

Cu cine să votăm?
Aceasta este întrebarea pe care şi-o : 

pun astăzi foarte des, alegătorii între j 
ei. Alegătorii îşi pun aceaştă întrebare, I 
pentrucă sunt foarte multi aceia, cari 
cutreeră satele şi oraşele, îmbătându-i 
cu minciuni, făgădueli şi cu rachiu, 
încât bieţii oameni numai ştiu cui să le 
creadă. Trebuie însă ca fiecare alegă
tor, — în mijlocul acestor frământări, 
să-şi dea foarte bine seama cu cine şi 
pe cine va vota, pentrucă nu la urnă 
să se căiască, cum amar s’au căit du- 
păce au votat cu roata dlui Maniu.

Să se gânudească bine, cine sunt cei 
ce le cer votul şi ce au făcut aceştia 
pentru tară şi pentru popor.

Aşa zisa „Uniune Naţională" este 
formată din liberali şi prietenii dlui pro
fesor Iorga. Ori liberalii sunt foarte 
bine cunoscuţi, ştie fiecare alegător, cât 
năcaz au adus aceştia pe tară timp de 
zece ani, lăsând, la plecarea lor în 
anul 1928 un gol în visteria tării de 
vre-o 5 miliarde lei. Dl Iorga şi cu 
prietenii săi făgăduiesc acum marea cu 
sarea. Ori de făgăduieli de acestea sun
tem sătui. Aji văzut to{i, cât au plătit 
şi unde ne-au dus făgăduielile naţional- 
tărăniştilor. In loc de dreptate şi cinste, 
s’au sălăşluit în tară nedreptatea şi 
hoţiile.

Partidele mai mici, încă nu ne dau 
nici o chezăşie, că viitorul va fi mai 
bun, deoarece aceste partide sunt for
mate din minoritari, oameni de alte 
neamuri, sau din oameni cu gânduri 
ascunse, dăunătoare tării.

Astfel gândind alegătorul, va vedea 
că cei arătaţi până aici, nu merită în
crederea şi votul său, căci cu aceştia, 
răul din tară tot nu s’ar îndrepta.

Române deci, ca gândul fiecărui ale
gător să se îndrepte cătră Partidul 
Poporului, care are ca conducător pe 
Mareşalul Averescu, om încărunţit în 
cinste şi omenie, care şi în timpul răz
boiului a scos tara din greu şi năcaz, 
şi care şi acum o va şti scoate din

prăpastia în care au băgat-o liberalii 
şi national-tărăniştii.

Dacă punem în cumpănă dreaptă 
faptele guvernelor cari au stăpânit tara 
românească dela război încoace, şi ne 
vom aminti bine, fără patimă, ce a fă
cut fiecare din aceste guverne pentru 
iară şi popor, nu se poate ca să nu 
vedem că singur numai guvernul dlui 
Mareşal Averescu a făcut cel mai mult 
bine. Dacă guvernul Averescu n’a pu
tut însă face tot binele pe care l-a voit, 
pricina este că nu l-au lăsat liberalii şi 
national-tărăniştii să stea prea mult la 
putere, căci le era teamă, că dacă dl 
Mareşal Averescu va îndrepta spre 
bine lucrurile în tară, atunci ei, libera
lii şi national-tărăniştii, nu mai pot pe
scui în apă tulbure.

Iată dar, pentruce fiecare alegător, 
care judecă bine lucrurile şi nu se lasă 
ademenit de un pahar de rachiu, ca 
apoi să se vaite ani de zile, va trebui 
negreşit să voteze lista cu semnul steaua

care este lista oamenilor de încredere 
şi cu adevărată tragere de inimă cătră 
tară şi popor. Dovada că este aşa şi 
că Partidul Poporului nu vrea să gu
verneze tara după bunul plac, este şi 
faptul că pe lista cu semnul steaua, 
pe lângă dnii Dr. Petru Groza, Dr. Cor
nel Glava, Petru Guia, Dr. Victor Şu
iaga, vajnici şi adevăraţi luptători pen
tru drepturile poporului, sunt luaţi şi 
doi ţărani, cari daca vor ajunge în 
dieta ţării, vor putea şi ei controla cum 
merg treburile şi vor putea da şi ei o 
mână de ajutor la îndreptarea spre bine 
a treburilor tării, în folosul poporului.

Iată, fraji ţărani, cu atât mai mult se 
cuvine, ca să vă daţi votul numai pe 
lista cu semnul steaua, în frunte cu 
dl Dr. Petru Groza, pentrucă şi dintre 
noi să poată ajunge oameni acolo unde 
să făuresc legile tării.

Un alegător ţăran.

Cum
e alcătuită lista guvernului.

A te n ţ iu n e  H u n e d o r e n i!
După săptămâni de târguieli, bătăi ■ 

pentru locuri bune, alergări la Bucureşti i 
şi certuri pe ciolan, iată ce listă a pus 
guvernul în tovărăşie cu liberalii lui * 
Duca, în judeţul Hunedoara.

La Cameră:
Ştefan Meteş, preot fără parohie 

din Cluj.
Dumitru Săcâreă, protopop în Băiţa, 

(însfârşit şi-a găsit locul).
Ion I. Vulcu din Orăştie (singurul 

din partea liberalilor).
Dr. Moşoigo, medic din Deva, (biet 

om de treabă a căzut ca musca’n zăr).
Nicolae Mihuţiu, din Băita, (student 

de vre-o 20 ani, îşi zice însă doctor 
şi advocat, nu-i nici una, nici alta).

loan D. Vlassopol, din Bucureşt, 
(după nume mai repede-i din Grecia, 
căci numai român nu e).

Dumitru Sulica, advocat în llia, (fost 
naţionalist, Averescan şi azi guverna
mental, altfel om de ispravă, dati-i de 
lucru şi vedeţi).

Alexandru Veleanu, advocat în Bu
cureşti (om pe care acum o să-l vedeţi 
dacă-1 vedeţi, apoi noapte bună).

Rusu Petru, învăţător pensionat din 
Ţebea (om ce până acum tot s’a sfă
râmat de dragul Dvoastră).

La Senat:
loan Moţa preot.
Niculescu Ritz, din Bucureşti (ce 

răţăialâ o să vă facă şi ăsta, de-1 ve-ţi 
vedea undeva, uitati-vă bine la el).

Profesor Stanciu din Cluj (care-1 
cunoaşteţi ?)

Consiliile Comunale.
han Duma, preot în Deva (cel care 

dus la Uioiu o zis că vine cu buzuna
rele goale, la ce ţăranii l’au gonit, că 
doar n’o să ie umple ei).

Bine că s’a sfârşit cu tocmeala pe 
spinarea celor 80.000 alegători ai a- 
cestui judej.

Ne temem că vor răsturnă vălăul de 
atâta bine ce vă vor aduce.

Din 12 candidaţi de deputaţi şi se
natori, ţineţi minte, 4 numai sunt ori
ginari din satele judeţului nostru, cei
lalţi toţi venituri, azi aici, mâine în altă 
parte.

Votati-i deci, căci ei vă ştiu durerile 
voastre, ei ştiu dorinţele mureşenilor de 
pela Zam, ei ştiu necazurile pădureni- 
lor, ei cunosc sărăcia şi jalea moţului 
dela Brad, ei au văzut greul celor de pe 
Valea Streiului şi a Cernei, ei văd de 
ce suferă tinuiu! Orăştiei şi Geoagiului, 
ei, veniturile aud turburarea Ţării Ha
ţegului şi tot ei, din Cluj şi Bucureşti, 
cunosc clocotul şi amarul minerului din 
Valea-Jiului, mai bine decât acei cari 
din moşi strămoşi au crescut în mijlo
cul vostru, decât fiii judeţului Hune
doara, colt frumos şi mândru al Ţârii 
Româneşti, dar istovit de sărăcia şi ja
lea lui. Dacă nu vă e ruşine de voi, 
alegeţi-î.

Arma este votul şi el stă în mâna 
voastră. Dupăcum vă ve-{i aşterna, aşa 
ve-ţi durmi.

Pentruce trebue sâ avem in 
Parlamentul tării cât mai multi

deputaji din opoziţie?
Este ştiut de toti, că într’o familie 

unde atât bărbatul cât şi femeia sunt 
oameni risipitori, oricâtă avere ar fi 
moştenit aceştia de la părinţi, se va 
risipi în scurtă vreme, iar copiii vor 
rămânea pe stradă, cerşitori, ca vai de 
ei. Astfel stă treaba şi cu tara. Dacă 
în Parlament vor ajunge tot deputaţi 
de-o pănură numai, cum s’au întâmplat 
când au fost liberalii la putere, apoi 
cum s’au întâmplat când au fost şi 
national-tărăniştii, aceştia vor gospo
dări cum Ie place lor; nu au teamă 
că-i va trage nime la răspundere. Ur
marea apoi, că beata ţară trage greul 
până se gârboveşte. Dacă într’o familie 
sau bărbatul sau muierea sunt oameni 
crutatori, va rămânea ceva, şi pentru 
copii.

Aşa stă treaba şi cu ţara. Dacă în 
parlament vor ajunge cât mai multi 
deputaji din opoziţie, cari să nu fie 
oameni de-ai guvernului, aceştia vor 
controla cu de-amănuntul lucrurile şi 
legile pe cari guvernul voieşte să le 
facă, iar dacă aceştia vor vedea că se 
încearcă să se facă rău, sau în paguba 
poporului, nu vor lăsa.

Guvernul ştie foarte bine aceasta şi 
să sileşte să aibe cât mai puţini de
putat» contrari, ca să-şi poată face 
mendrele mai bine şi pentru aceia se 
sileşte ca elegerile să fie cât mai strânse, 
să tragă de partea sa pe cât mai mulji 
alegători, Pe unii cu făgăduieli, iar pe 
alţii înfrieându-i în fel şi chip.

Voi, fraţi alegători însă, să nu vă 
lăsa{i nici ademeniţi de făgăduieli min
cinoase, nici înfricoşaţi de nimini şi de 
nimic. Dreptul este în mâna voastră. 
Mergeţi cu bărbăţie la vot şi votaţi 
cât mai mulţi deputaţi oameni vrednici, 
cunoscuţi bine de voi, cari să vă apere 
drepturile. Să băgaţi însă binea seama 
să nu vă daţi voturile pe oamenii 
partidelor cari vor să strice ordinea şi 
rânduiala ţări noastre scumpe şi cari 
propovediuesc ura şi desbinarea între 
fraţi. De aceştia să vă păzi{i ca de 
ciumă, ca să nu ajungă şi {ara noastră 
ca Rusia. Doamne fereşte. In judejul 
nostru, smgura listă de opoziţie pe 
care puteţi vota cu inima liniştită, este 
lista cu semnul steaua

> f c
care are în frunte pe dl Dr. Petru Groza, 
fost min'stru, om cunoscut de voi toţi. 
D-sa, împreună cu tovarăşii d-sale car 
sunt luaji pe listă, sunt oameni, cari în 
toată viaţa lor au luptat spre binele 
tării şi al poporului, şi dacă vor ajunge 
în Parlament, ne vor face cinste jude
ţului şi dumnevoastră. Aceştia, prin 
bărbăţia lor, vor şti şi vor putea în 
tot momentul să apere durerile voastre 
şi să controleze guvernul ca să nu 
lucre de capul său.

Dar nu numai în Parlament, ci şi la 
judeţ vor putea să vă apere Interesele.

Trăiască Dr. Petru Groza şi tovărăşii 
săi de luptă. Numai pe aceştia să-i 
votăm toţi. Sunt de-ai noştri. Ii cuno
aştem. Apoi vorba veche: Cămaşa este 
mai aproape de piele, decât sumanul. 
Străinii să ceară voturi la ei acasă. 
Noi ne avem oamenii noştri. Pe lista 
dlui Dr. Petru Groza sunt numai oa
meni din judeţul nostru, cari ne cunosc 
durerile şi păsurile. Când avem vre-un 
năcaz, îi găsim oricând, nu trebuie să 
alergăm după ei cu pălăria’n mână şi 
cu jalba’n proţap pe la Bucureşti.

Un alegător.
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13 liste şi 117 candidaţi de
deputat în jud. Hunedoara

D in  c e  s ă  a le g e ţ i .

Termenul pentru depunerea liste
lor la alegerile de deputaţi, ce vor 
avea loc în ziua de 1 Iunie, s’a 
încheiat, aşa, că Tribunalul a sta
bilit numărul şi ordinea acestora.

Sunt 13 liste, fiecare cu 9 
candidaţi la deputăţie, în total 
deci 117' candidaţi, în judeţul 
Hunedoara.

Iată-le :
Lista No. 1. Partidul „Uniunea 

Naţională" adică lista guvernului, 
având cap de listă pe Ştefan Me- 
teş, preot din Cluj, şi semnul 
un jug sau un copărşeu.

Lista No. 2. Independentă, fără 
partid şi fără semn, cu Pasc Aron 
în frunte.

Lista No. 3. Independentă, fără 
partid şi fără semn, cu Maier 
Augustin în frunte. Atât listă No. 
2 cât şi Nr. 3, sunt puse de li
beralii lui Duca, pentru a încurca 
lumea şi pe ele sunt numai ţărani 
liberali, oameni fără nici o valoare 
şi necunoscuţi.

Lista No. 4. Partidul Poporu
lui sau Averescan, cu semnul 
steaua * şi cap de listă Dr. 
Petru Groza, fost ministru, pro
prietar în Deva.

Lista No. 5. Partidul Naţional- 
Ţărănist, cu semnul roata şi cap 
de listă Dr. Aurel Vlad.

Lista No. 6. Partidul Social- 
Democrat, cu semnul un treiunghiu 
şi cap de listă loan Flueraş.

Lista No. 7. Blocul Muncito- 
resc-Ţărănesc, cu semnul două 
linii una pe alta s r ,  adică partidul 
comunist, cu Dr. Augustin Almă- 
şan în frunte.

Lista No. 8. Partidul jidovesc, 
cu Dr. Iosif Fenichel din Cluj în 
fruntea listei.

Lista No. 9. Lista Grupării

„Corneliu Zelea Codreanu", cu 
semnul un gard de fier, având în 
frunte pe Ion Zelea Codreanu şi 
Ion 1. Moţa.

Lista No. 10. Partidul Mag
hiar, cu Dr. Nicolaie Mesko în 
frunte.

Lista No. 11. Partidul Naţional- 
Liberal, de sub conducerea lui 
Gheorghe Brătianu, cu semnul trei 
stâlpi (II şi cu Dr. Constantin 
Meltezanu din Bucureşti în frunte.

Lista No. 12. Partidul Ţără
nesc a lui Dr. Lupu, având sem
nul două roate băgate una în alta 
şi în frunte cu Ion Sânzian fost 

. învăţător din Haţeg, 
j Lista No. 13. Lista Apărării 
; Naţionale Creştine, de sub condu

cerea lui A. C. Cuza, cu semnul 
linie dreaptă şi culcată şi în 
frunte cu Ştefan Peneş, contabil 
din Cluj.

S’acum descurcă-te cetăţene ale
gător în faţa alor 13 liste, căci 
asta ne-a adus-o pe cap primul 
ministru Iorga, cu a lui „Uniune 
Naţională".

Inzadar veţi judeca pe un 
partid sau altul, deslegare nu pu
teţi găsi, căci lucrurile şi treburile 
ţării sunt prea încurcate.

Deaceea, singurul sfat ce noi 
vi-l dăm, în această harababură 
naţională e, ca să nu mai vă 
uitaţi la partid, ci să vă uitaţi 
la omul din fruntea listei şi 
ortacilor să.

Votaţi deci cu omul care nici 
odată nu va făgăduit şi nu va 
minţit, cu omul ce a dat ajutor 
oricui a cerut şi a dat de lucru 
la sute şi mii de muncitori aici în 
Deva şi judeţ.

Votaţi cu lista No. 4. Votaţi 
cu Dr. Petru Groza f. ministru.

E răsplata unei munci şi gu
vernări cinstite?

„Sfârşitul încoronează epoca".
Este vorbe de guvernarea naţional- | 

ărănistă şi fiindcă îi ştim trecutul în
tunecat par’că ne vine greu să citim 
acest titlu chiar când e vorba să ară
tăm tocmai contrarul.

Dece îl privim aşa ? Pentrucă sun
tem răi? Nu!

Fapte întâmplate ca cele . dela Ber- 
thelot (Fărcădin) şi Vaidei, ne întăresc 
în credinţa că nu facem nici un păcat 
spunând că, guvernarea naţional-ţără- 
nistâ a fost cea mai necinstită guver
nare şi va rămâne de pomină în ţara 
aceasta bogată care stă Ia dispoziţia 
tuturor lichelelor neîncercate în meseria 
de a guverna.

Ce mai caută fostul deputat naţional- 
ţărănesc Şelariu la ţăranii, pe care i-a 
minţit timp de atâţia ani ? Ce mai pes- 
cuieşte în apă tulbure, când ştie că

toată lumea e sătulă de dânsul şi în
treaga D-sale ceată, până peste cap. 
Vroia probabil să se servească iară de 
ingenioasele minciuni naţ.-ţăr. ca în 
timpul opoziţiei de zece ani.

D a r . . .  s’a terminat. S’a spart roata 
lor şi dacă vreţi să ştiţi, în loc să-l 
asculte cineva pe dl fost deputat Şela
riu, când a vroit să ţină o vorbire în 
acea comună, a fost huiduit şi bătut 
cu pietri.

Mai prost însă a păţit-o „şeful tauri
lor" din judeţ, dl fost senator Basarab, 
în comuna Vaidei, când deasemenea a 
vroit să ţină o vorbire poporului, care 
sătul de el, a început a-1 şi improşca 
cu ouă clocite. Săracul popă a trebuit 
să zică iepurelui „vită lenioasă" şi să se 
ascundă ca un şoarece de furia dreap
tă a bietului popor care este atât de

încercat. Dacă îl prindeau sigur că ar 
fi fost foarte rău pentru el încât fără 
îndoială i-am fi plâns şi noi de milă.

Văzând aceste fapte şi alte pe care 
acum nu le putem publica aici, se naşte 
întrebarea ?

E aceasta răsplata unei munci şi gu
vernări cinstite?

Răspunsul vine dela manifestăriie po
porului faţă de foştii guvernanţi. Deci 
Dvs. care ne ştiţi cine am fost (şi că 
n’am fost niciodată huiduiţi cu pietri şi 
cu ouă clocite), vedeţi şi mănunchiul 
slab de protopopi şi popi, cinste însă 
excepţiilor, neîncercaţi în conducerea 
ţării, care vă cer azi voturile şi votân- 
du-i pe urmă să ia plată şi să doarmă

| la Bucureşti în Cameră şi Senat când e 
; vorba să vă apere interesele şi când 
| priviţi în trecut ce au făcut pentru Dv. 
( naţ.-ţăr., nu uitaţi pe marele soldat: 

Dl Mareşal Averescu, învingătorul pe 
toate fronturile grele ale marelui răz
boi mondial şi în special Mărăşti şi 
Mărăşeşti, unde îi era în mână soarta 
României Mari, că el a fost mântuito
rul în împrejurări grele. Nimeni să nu 
se îndoiască în puterea de muncă a 
marelui Mareşal Averescu, dacă Dvs. 
toţi îi veţi încredinţa conducerea ţării, 

| că n’ar fi mai capabil de guvernare ca 
\ oricine şi sigur ar fi şi de data aceasta

I un tămăduitor a ranei ţării.
y.v.
•Mc

Doina alegătorului.
Frunză verde la fereastră,
D r. G r o z a  s ă  t r ă ia s c ă ,  
Că-i fecior de pe la noi,
Nu e viţă de ciocoi,
Nici viţă de venitură,
Ii crescut lângă prescură,
A crescut pe aceste plaiuri 
Şi ne ştie-a noastre baiuri;
A trăit tot printre noi 
Şi’n bine şi la nevoi.
La năcaz şi la durere,
El în ajutor ne sere.
Măi Române, Ardelene,
Nu te’ncrede în lichele,
Care vin ca ciorile,
Să-ţi stoarcă sudorile 
Ca să-şi umple pungile 
Ş’apoi îşi pierd urmele.
Foaie verde, calapăr,
Toţi cu G r o z a  s ă  v o tă m ,
Să ni-1 facem deputat,
Să ne-aducă binen’n sat;
Bine’n sat şi bine’n ţară,
Să scăpăm de viaţ’amară.
Foaie verde şi-o lalea,
Cine binele îşi vrea,
Când rândul la vot îi vine, 
Pecetal pe s t e a u ă  pune,
Nu votează altă listă,
Nici cu Maniu, nici iorghistă,
Ca să nu se vadă iară 
înşelat şi tras pe sfoară.
Frunză verde ia fereastră,
D r. G r o z a  s ă  t r ă ia s c ă  
Că-i fecior de pe la noi,
Nu e viţă de ciocoi;
Să ni-l facem deputat,
Să ne-aducă bine’n sat,
Că de rău ne-am săturat.
Amin şi aşa să fie,
D z e u  p e  G roza-1  ţ ie  
Să ne aducă bucurie.

— O întrebare. întrebăm Onoratul 
Revizorat şcolar al jud. Hunedoara — 
cum de la „Şcoala primară din Vâr- 
maga“ s’au încheiat prelegerile, pentru
că noi, aproape zilnic vedem, pe în- 

1 văţătorul şi învăţătoarea ce funcţione-

■ ază la aceasta şcoală, prin Deva — 
f şi conform regulamentului ştim că 

numai la 15 Iunie se încheie prelege
rile la şcolile primare, urmând apoi 
examenele.
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La jug... sau scuturaţi jugul
Dupăcum ştim cu toţi, legea 

electorală cere ca fiecare partid 
sau listă ce merge în alegeri, să 
aibe în frunte un semn. Aşa au 
făcut-o cărmuitorii ţării, cari de
sigur neîncrezădu-se prea mult în 
priceperea şi simţirea alegătorului 
ţăran, au crezut "să-l conducă 
după semne. Iar cei cari au găsit 
semnele şi le-au pus în litera legii 
au fost liberalii din vremea lui 
Ionel Bratianu.

Frumos lucru, n’avem ce zice. 
Când nu poţi fi înţeles altfel, mai 
faci şi semne, deşi cuminte şi in
telect lucru este, să te îngrijeşti 
de a învăţa şi deştepta poporul 
din întunericul care stă şi nu de 
a-ţi bate joc de el, ducându-1 de 
nas cu semne, ca pe animale.

Cărmuitorii ţării au dat acestor 
semne diferite numiri ca, cercul, 
o linie dreaptă verticală, trei linii 
întretăiate, un patrat dublu s. a.

Iar poporul în închipuirea şi 
prevestirea lui, le-a dat alte nu
miri. Astfel le-a zis roată, stea, 
stâlp, iar acum semnului guverna
mental îi zic jug, fiindcă pătratul 
dublu seamănă întrucâtva cu jugul 
dela carul cu boi.

O biet plugar şi român necăjit, 
nici că se putea să" găseşti a mai 
sugestivă asemănare şi un nume 
mai potrivit.

Jugul a fost greul vostru de 
totdeauna. în el au tras moşii şi 
strămoşii voştrii, cu el să vede căi 
rostit să trageţi şi voi, căci ce jug  
mai greu pentru voi poate fi, 
decât sărăcia, nedreptatea, umi
linţa şi batjocura în care v’au 
ţinut şi vă ţin stăpânitorii ţării.

Peste puţină vreme vă cheamă 
la alegeri, noul profet Iorga, care 
vă cere să vă daţi votul pe sem
nul jugului, ce mai este proptit 
de stâlpul sau ruda liberală.

Când nici o înbunătăţive a sorţii 
voastre nu se arată, când cu ni
mic încă guvernul Iorga n’a în
cercat să îndrepte relele ţării, 
semnul şi programul guvernului 
este jugul. Judecaţi dar bine şi 
înţelegeţi odată, că jugul e pentru 
boi şi nu pentru oameni.

Dacă însă veţi întră de bună
voie în jug, votând cu guvernul, 
să nu mai băgaţi vină altuia, decât 
singur vouă, dupăcum zice şi ver
sul poetului român:

„C ei ce poartă  jugul ş i-a  tră i m a i vor

D rep t este să -l poarte spre ruşinea lo r“.

Aşa dar alegeţi, înhamaţi-vă la 
jug, sau scuturaţi odată jugul 
ruşinos şi nedrept.

CETĂŢENI!

Votaţi lista partidului po- 
poru ui in frunte cu dl. 
Dr. PETRU GROZA, ce 
are semnul *  steaua.

FOGEL RUDOLF
ciasornicar reparator 

Str. Regele Carol No. 2.

C u praxa făcută la V iena.

Repar rădic al siconstiincios to t felul de 
ciasuri si bijuterii.
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Nou biurou de arhitectură

R azaru l „ GORSO“
în zilele acestea şi-a

m u t a t  p r ă v ă l ia
în edificiul Societăţii Bancare Rom.
Deva, Strada Regina Maria No. 17., 

unde pe lângă preţuri ex
trem de r e d u s e  se pot 
găsi tot felul de jucării 
pentru copii şi mărfuri de 
:—: toaletă. :

în Deva.
ras®

SCHUMANN RUDOLFI I
ARHITECT DIPLOMAT ÎS831

a deschis în Deva, Strada Regele Carol No. 38 un biurou -- -  
de arhitectură unde se primesc spre esecutare următoarele ^

lucrări:

clădirea de e d if ic i i  şi puduri, ceustrucţiuni de 
I I  beton armat, proiectări, transformări şi reparări,
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cum şi întocmirea do devize.
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Tipografia
P r im e ş te  tot felel de 
Lucrări de tipografie şi 
anume: broşuri, reviste, 
z ia re , a fiş e , invitări, 
bilanţe, cărţi de vizită.
PRETURI IEFTINE I

eeetial 99

H

Piaţa Unirii No. 16.
La dreapta 'n pale-
. , Băn ii Decebal tul

E x e c u t ă  tat felul de 
lu c r ă r i  de compactorie 
dela cele mai simple 
până la cele mai luxoase 
In timpul cel mai scurt.

SERVICIU PROMPT!

m

Librăria Românească S.
Str. Regina Maria No. 14. DEVA.

T e le fo n  25.

Str. Regina Maria No. 14.

Avem onoare a atrage atenţiunea onor. public asupra

Librăriei noastre care este 
bogat asorta tă

cu tot felul de manuale de învăţământ româneşti, precum 
şi tot felul de rechizite de scris şi desemn, de prima cali
tate ; violine, coarde, accesorii de violină, văpsele şi instru
mente de văpsit, cea mai bună fabricaţie, precum şi cu tot 
felul de articole de şcoală, gheozdane, compase, călimare.

Asortiment complect de rechizite de birou, hârtie de scris, hârtii speciale, 
reviste româneşti pentru tinerime, ilustrate artistice şi locale.

Primim cărţi şcolare spre legal
Executare frumoasă în cel mai scurt timp.

Primim ori-ce lucrare de tipografie
şi pregătim cu gust, convenabil şi repede, ori-ce lucrare de acest gen.

Preţuri c o n v e n a b ile ! Telefon No, j »  S e rv ic iu  p ro m p t!

Tipograful „D ecebal* D eva.


