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€v:? L iM id u îifs  fto îmisssIL
E vorbă veche: minciuna şsde cu regii la masă. Sfetnici linguşitori şi făţarnici fac 

adeseori zid în jurul stăpânului ţării, pentru ca glasul celor mulţi să nu pătrundă până la ei. 
Ori alta vorbă veche spune: glasul poporului e glasul lui Bzeu.
Politiciani din nenumărate partide şi uniuni mai mult sau mai puţin „naţionale", 

cari cutreeraţi ţara în goană nebună de trei săptămâni, —  ce a pătruns diu acest glas la ure
chile Voastre?

Aţi auzit vuietul mulţimei, cărei
e sătulă ile atâta politicâ şi alegeri, de senatori, deputaţi, ştiind bine că cea mai mare parte 

din ei, afară de timpul când dorm în casa ţării, odată aleşi, aleargă înfierbântaţi după 
afacerile proprii, cierşând miniştrilor favoruri personale şi terorizând prin judeţe în ace
laşi scop pe bieţii funcţionari inferiori,

dispreţuieşte nemărginit pe „domnul deputat, senator" grozav la vale şi'ncovoiaf !a spi
nare in sus,

cere inir’un glas, ca dacă nu se poate scăpa de ei, să se reducă ce! puţin numărul lor, fiind 
prea mulţi pe spinarea unei ţâri ajunsă la greu,

strigă moartea multelor case autonome, comisii, consilii, camere, unde mişună fără nici
o ispravă o şleahtă de pierde-vară. încasând diurne grase, ştiind bine, că, de când avem atâtea ca
mere de industrie şi comerţ, fiecare cu bugete de multe milioane, — industria geme, comerţul 
faiimentează; decând avem atâtea camere de agricultură, rodul pământului nu mai are preţ, agri
cultorul să ruinează, chiar şi taurii sunt mai neglîgafi şl bolnavi,

nu are ochi să vadă ceata fără de sfârşit a inspectorilor generali şi negenerali, cari se 
plimbă ademeniţi de diurne şi alte favoruri, încurcând treburile, dela spirtul negru până la şcoli, unde 
bieţii profesori şi elevi trăiesc în spaima celor 3—4 inspectori în aceiaşi zi,

priveşte cu scârbă, cum funcţionarii cei de sus sunt ghiftuiţi cu leafă, tantieme, diurne 
de milioane la an, iar cei inferiori, până la ceferistul zdrenţuit sau sergentul de stradă, lăsaţi toţi 
pirdă gândirilor negre şi istovire! în serviciul greu, pentru leafă de mi serie, pe care n’o primesc 
Ia timp,

vede împroprietăriţi dealurigul şi latul oraşelor un nesfârşit şir de consilieri, agronomi, înalţi 
funcţionari, judecători, când pentru orfanul, invalidul de răsboi nu rămâne urs petec de pământ.

citeşte obosită atâtea legi încurcate, nestediate, caii se fabrică in dealul Metropoliei din Bucureşti, 
pentruea să nu se esecute.

Dacă aţi auzit acest strigăt al mulţimei, care dintre voi, nenumăraţi domni can
didaţi, îl veţi transmite celor de sus, făcând ca pânza groasă a minciunilor, abuzând de frazele 
cunoscute: democraţie, parlamentarism, reforme administrative, economii bugetare, cultul eroilor, 

si cadă din faţa ochilor aceluia, care este vremelnicei stăpân al firii?
Cari veţi lua asupra Voastră sarcina grea, plină de primejdii pentru graţioasele

Dvoastre persoane, de a
alunga minciuna dela misa regelui, cu un ceas mai de grabă?,..
Iată un PROGRAM, Restul e făţărnicie.

Dr. PETRU GROZA.
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Lista Partidului Poporului 
din judelui Hunedoara.
Cameră:

1. Dr. Petru Groza, proprietar, f. ministru, Deva.
2. Dr. Cornel Glava, fost deputat, Brad.
3. Petru Guia, comerciant, Deva,
4. Dr. Victor Şuiaga, advocat şi ziarist, Deva.
5. Atanasie Daju, fost deputat, Pui.
6. Adam Groza, fost senator, Băcia.
7. Miron Cranciova, econom, Aurel-Vlaicu.
8. Belea Miron, econom, Leşnic.
9. Dr. Cornel Moldovan, medic, Băiţa.

cazul în cate ne-au băgat liberalii şi 
cu National-tărănişti, numai şi numai 
Mareşalul Averescu, cu oamenii săi ne 
va putea scoate.

Pentru binele vostru vă zicem, votaţi 
numai lista cu semnul steaua

x j x
în frunte cu dl Dr. Petru Groza, om 
de la noi din judeţ, care ne cunoaşte 
toate păsurile.
Trăiască Dr. Petra Groza!

Dragoste, care
cam miroasă

Senat:
1. loan Ghişa, directorul „Crişenei“, Brad.
2. Dr. Vasilie Antal, advocat, Pui.
3. Andron Bogdan, pr. Brad.
La consiliile Comunale: loan Sântimbrean învăţător în 

Deva, fost revizor şcolar al judeţului Hunedoara.
Toţi oameni din judeţul nostru, cari ne cunosc şi pe cari îi cu

noaştem toti.
Semnul listei e steaua

>K
S’a schimbat firma,

dar a rămas tot boltaşul 
(comerciantul) vechlu.

Unii boi'Aaşi (comercianţi), ca să se 
poată îmbogăţii mai uşor, înşeală pe 
cei ce le dau marfă spre vânzare. Iată 
cum fac. Comandă (beştelesc) marfă 
peste marfă de pe la cele fabrici, apoi 
o ascund şi tntr’o bună zi spun că au 
bancrotat. Iar peste vre-o câteva săp
tămâni îşi deşchid altă prăvălie, tot cu 
marfa ascunsă, dar nu pe numele lor, 
ci pe al nevestei sau al vreunui copil 
sau neam al lor. Firma (tabla de dea
supra uşii) s’a schimbat, în prăvălie 
însă, vinde tot boltaşul vechiu. Cam aşa 
vrea şi guvernul dlui Iorga să îmbete 
lumea cu apă rece, ca să-şi capete 
voturi în alegeri. Dsa avea un partid 
foarte mic, doar abea avea atâţia spri
jinitori, câţi îi poţi număra pe degete. 
Cu acest partid ştia foarte bine că n’o 
să facă mare ispravă. Şi atunci, ce să 
facă? A dat în coate cu liberalii lui 
Duca, cei care până mai acum 1 an au fost 
cei mai mari contrari ai regelui nostru iubit 
cei care 10 ani de-arândulau stors bietul 
popor, cum storci spălătoarea, ca să-şi 
căpătuiască pe toate nemoteniile şi ve
niturile, — apoi în tovărăşie cu aceşti 
urgisiţi de toată lumea de bine, a 
format un partid, căruia i-a dat nu
mele de „Uniunea naţională". S ’a schim
bat firma, dar boltaş tot cel vechiu a 
rămas, tot urgisiţii de liberali. S’au mai 
adăugat la acest nou partid şi toţi 
fugiţii din alte partide, cărora li se 
părea că în partidele unde au fost 
până aci, nu aveau destule oase de ros, 
iar acum nădăjduiesc că la noul stăpân 
se vor putea înfrupta mai bine.

Până acum, liberalii aveau ca semn 
de votare stâlpul. La stâlp apoi au şi 
ţinut ei pe bietul ţăran zece ani. Schim- 
bându-se firma, şi-au schimbat şi sem
nul. Semnul noului guvern liberalo, 
iorghist are forma unui jug, asemănă
tor jugului pe care-1 purtau caii nem
ţilor pe vremea răsboiului. Deci, fraţi 
ţărani, zece ani de zile aţi fost ţinuţi

la stâlp, acum vi se pune în faţă jugul, 
dacă-1 votaţi.

Credem însă, că de astă dată veţi 
fi aşa de cuminţi, ca să nu vă mai 
lăsaţi înşelaţi şi îmbătaţi cu apă rece.

Făgăduieli v’au făcut liberalii, până 
erau singuri. Ce aţi câştigat?

Făgăduieli v’au făcut naţional ţără
niştii. Unde aţi ajuns cu ele ?

Acum noul guvern liberalo-iorghist 
vine în faţa voastră iară cu făgăduieli: 
Să mai credeţi ?

Nu ştiţi povestea veche: Lupul îşi 
schimbă părul, dar colţii nu şi-i lapădă. 
Este dl Iorga om foarte de treabă, 
ba este un om foarte învăţat,

dar prea au colţi ascuţiţi cei 
cu cari s’a întovărăşit, oricât şi-au 
schimbat părul, şi prea sunt flămânzi 
cei fugiţi din alte partide la oala nouă 
cu carne. Câinele sătul nu se mişcă de 
lângă casă, oricât de ruinată şi veche 
ar fi.

Aşa stă, fraţilor, povestea cu firma 
cea nouă. Dacă însă voi veţi alerga 
orbeşte la ea, de dragul vopselei noi, 
cu care este vopsită, şi nu vă veţi 
uita cu grijă cine-i boltaşul din lăuntru, 
treaba voastră, veţi vedea, când peste 
o lună două vă veţi trage iar de păr, 
că ce aţi făcut. Atunci va fi târziu. Dacă 
fără nici o socoteală, vă veţi vinde iar 
votul pentru un pahar de rachiu şi un 
cârnaţ, voi veţi trage mai târziu iară 
pe dracu de coadă.

Aduceţi-vă aminte, fraţilor, că tot 
aşa v’am spus şi înainte cu doi ani şi 
jumătate, când aţi votat cu roata. Nu 
ne-aţi crezut! Acum vedeţi unde aţi 
ajuns! Noi ne ţinem de sfântă dato- 
rinţă, ca şi acum să vă facem băgători 
de seamă. Nu noi vom fi vina, dacă 
nu ne veţi asculta!

Dupăcum, în marele război, nimeni 
n’a fost în stare să oprească puhoiul 
nemţilor, numai Mareşalul Averescu cu 
voinicii săi, tot-aşa şi acum, din ne

Până a nu ajunge dl. Iorga 
ministru preşedinte, ci era numai 
profesor, dragostea sa pentru Ar
deal şi ardeleni era mare. îndată 
însă ce ajunse ministru-preşedinte, 
ise pare că ardelenii nu prea sunt 
buni de atâta dragoste. Astfel, în 
zilele trecute d-sa a fost pe la 
Braşov, unde a spus că ardelenii 
nu sunt destul de primitori de oas
peţi (vendici). O fi, căci ardelenii, 
dacă iubesc pe cineva, îl iubesc 
din suflet, dar nu din făţărnicie. 
Iubirea din suflet nu face mare 
tămbălău, ca cea făţarnică.

Apoi mai găndiţi-vă, fraţilor, 
cum de n’a găsit dl. Iorga şi 
vre-un ardelean ca să-l facă mi
nistru între cei zece ? Oare în
tre ardeleni nu se găseşte nici 
măcar un om potrivit pentru aşa- 
ceva ? Avem nu-i vorbă un mi
nistru, dar numai cu numele, că 
n’are minister.

Apoi mai gândiţi-vă, fraţilor, 
cum de în judeţul Hunedoara nu 
s’au găsit 13 oameni buni de-a f i  
deputaţi şi senatori, de-a trebuit 
să-şi pună dl Iorga pe listă vre-o 
5 din Bucureşti ? C e a v e m  raoi 
c u  V la s s o p o l  ş i  c u  R itz  
ş i  m a i n u  ş t iu  c a r i?  N e  
c u n o s c  a c e ş t i a  d u r e r i le  
n o a s t r e ?  A u c r e s c u t  s a u  
a u  t r ă i t  Ia  n o i  în  j u d e ţ?  
P e n tr u  c e  să= i v o tă m ?  
Dacă ardelenii nu sunt destul de 
primitori de oaspeţi, cum spu
nea dl Iorga la Braşov, pentru 
ce i-a pus pe listă în judeţul 
nostru ?

' Iată, fraţilor, cum miroasă 
dragostea ce ni s’arată? Noi 
avem oamenii noştri, pe aceia-i 
votăm.

Domnii Vlassopol, Ritz şi or
tacii aleagă-se la ei acasă.

Bate Doamne pe ciocoi,
Cum şi-au bătut joc de noi; 
Zece ani ne-au înşelat, 
Aproape goi ne-au lăsat 
Şi cu jugul după cap!
Acum nu mai vrem să ştim 
De liberali, nieâ de roată,
Nici de-a iorgbiştiîor gloată; 
Toţi acum STEAUA votăm 
Dela rău să ne scăpăm. 
Trăiască Dr. PETRU GROZA!

Fraţi ţărani de pe la munte, 
De pe şes şi de prin văi, 
Haideţi cu toţi la votare 
Şi votaţi cu steaua, care 
Va scapă ţara din grea

I Bine să V ă  gândiţi!
Puţine zile ne mai 'despart de 

ziua alegerilor, şi ca atare, ţinem 
şi de data aceasta, ca şi în trecut, 
prin foaia aceasta a noastră, să 
vă tragem bine luare de aminte şi 
bine să vă gândiţi, pe cine îl veţi 
vota şi îl veţi trimite în casa ţării, 
să vă apere interesele. O spunem 
încă odată, deşi s’a mai spus şi în 
alt număr al gazetei noastre, că 
în judeţul nostru sunt 13 liste cu 
117 candidaţi de deputat, care 
sunt depuse pentru votare. Sigur 
că mulţi dintre Dv. fraţi cetăţeni, 
nici nu îi ştiţi măcar cine sunt, 
dar de a vă gândi pentru a-i vota.

Vr’o trei sau patru liste sunt 
mai cunoscute, iar restul... de pae.

Credem că nu greşim, când 
spunem că lista cu candidaţii nostrii 
este cea mai cunoscută î* judeţ, 
căci în fruntea ei stă fiul acestor 
plaiuri, Dl Dr. PETRU GROZA 
f. ministru, care este, a fost şi 
cât va trăi va fi în mijlocul Dvs, 
atunci când aveţi lipsă de el, îm
preună cu toţi ceilalţi D-nii can
didaţi bine cunoscuţi în judeţul 
nostru, nu cum sunt unii chiar de 
pe lista Uniunii naţională, care se 
pretind a fi ceva mai mărişori decât 
alţii. Cine îl ştie pe Dl Vlassopol, 
care este pe lista Uniunii naţio
nale ? Nici cel puţin n’am auzit 
vr’odată de acest venerabil. . .  
român (vorbă să fie). Tot pe a- 
ceastă listă să căutăm dar la acei 
pe cari îi cunoaştem, cam ce ar 
şti ei să facă pentru Dvs, cum 
ar şti să Vă apere interesele Dv. 
un protopop neincercat în trebu
rile de conducere şi un advocat, 
care abia la 40 ani şi-a luat dip
loma de advocat?

Gândiţi-Vă bine la omul de 
frunte şi ceilalţi pe cari şi i-a ales 
în judeţul nostru şeful partidului 
poporului.

Gândiţi-Vă bine şi la şeful nostru, 
la Dl Mareşal AVERESCU, care 
are un program de luptă pentru 
învingerea celor rele şi stabilirea 
celor bune, cu tactica pe care a 
întrebuinţat-o în marele răsboiu, 
care tactică a fost mântuitoarea 
atâtor fronturi grele.

Semnul ales de D-sa este steaua
N V s  

x j x

O stea a răsărit şi pe cer la naş- 
tera Dlui nostru Isus Hristos şi a 
însemnat mântuirea lumei de pă
catul strămoşesc. Steaua luminei, 
înţelepcimei Dlui Mareşal Averescu 
poate mântui ţara de răul ce se 
trage din păcatele celorlalte par
tide, dacă îl veţi ajuta.

Ne leagă mare speranţă de 
sprijinul care îl veţi da prin votul 
Dvstră. Credem că veţi privi în jur 
şi veţi judeca. Vedeţi pe unii 
slabi şi necunoscuţi, altora le-aţi 
văzut puterile (şi chiar îi răsplătiţi 

(cu pietri şi ouă clocite, cazul Şe- 
lariu, Basarab) iar pe Dl Groza, 
care este înzestrat dela D-zeu cu 
multă putere de muncă, ştiinţă de 
conducere, minte sănătoasă şi care 
este crescut în mijlocul nostru, 
încă îl ştiţi şi-l vedeţi.

Credem că nu Vă va apăra 
interesele Dvs. mai bine un Stan 
şi un Bran de prin Bucureşti sau 
ştiel D-zeu de pe unde e, nici şi 
cine e (cum e Vlassopol), decât 
Dl Dr. PETRU GROZA,
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Cum lasâ guvernul :c“mTrf,G“vernul
1 sa îmbete lumea

la rg a  alegeri libere
Constituţia, adică legea legilor 

Ţării Româneşti scr/e că nici o 
măsură de restrângere a liber
tăţii propagandei electorale, nu 
e admisă.

Totuşi, dl Iorga, care a venit la 
cârmă cu răsunătoarele vorbe de 
cinste şi legalitate, ia cele mai 
urgiste măsuri, prin care se îm
piedică libertatea alegerilor pentru 
partidele de opoziţie.

Astfel, Ministerul de Interne a 
dat ordin jandarmilor şi prefecţilor 
că orice mişcare a gardei de fier 
C. Zelea Codreanu, să fie oprită 
şi orice manifeste rupte. Chiar 
în judeţul nostru, advocatul Ion 
I. Moţa din Orăştie ce candidează

pe lista Gărzii de fier, a fost 
oprit în toate satele în care a 
voit să meargă, iar afişele cari 
nu conţineau nimic contra ordinei 
şi siguranţei publice, au fost rupte 
de jandarmi ziua la amiazi, la 
Ilia şi jur.

Dar mai mult, acest candidat 
opoziţionist a fost concentrat la 
armată pe una lună, chiar de azi 
şi tot asemenea alţi candidaţi de-ai 
opoziţiei. Iată dar legalitatea aces
tor alegeri.

Protestăm în modul cel mai 
energic contra acestor fel de 
măsuri sălbatece şi strigăm în
că odată la urechile guvernului, 
să  nu se  joace cu focul.

Alegători irătofi la Băija de oamenii guvernului
Guvernul e slab pe toată ţara, dar 

mai ales la noi in judeţ. Cunoscând ce 
oameni sunt, nu ne mirăm de fărăde
legile ce fac. Totuşi credeam că ele au 
unele margini şi se mulţumesc cu di
zolvări de consilii, suspendări de legi, 
ameninţări sau cumpărări cu bani.

Bătaia credeam, că n’o întroduc. 
Ne-am înşelat.

La Băţa, în 25 Mai, a fost bătut crunt 
alegătorul Buda Dumitru din Peşterea, 
de către notarul Avram Boticiu, în lo
calul primăriei, care încă a ajutat la 
bătaia cetăţeanului. Tot în aceasta zi 
au fost bătut de jăndarmii din Băiţa 
un alt alegător din Ormindea, din ordi
nul acestor şatrapi ai guvernului, pentru 
simplul motiv că ţin cu opoziţia.

Ruşine şi blăstăm pe capul guvernu- 
ui şi a oamenilor săi, cari fac astfel de 

banditism.

Se înşală însă amar. Reacţiunea şi 
revolta mulţimei va porni şi vai de cei 
cari aţâţă prea mult răbdarea necăji
tului ţăran. Dovadă e primirea care a 
avut-o protopopul Secărea la Mesteacăn 
vi Gura-Barza, unde a fost huiduit.

Acesta-i modul deiucru şi libertatea 
alegerilor ce ni-1 ad ce guvernul şi de 
aceea noi strigăm alegătorilor judeţului 
Hunedoara:

Nu vă înfricaţi şi nu vă revoltaţi, ci 
lăsaţi-i în pace, căci va veni şi ziua de 
răsplată pentru aceşti schingiuitori şi 
acest guvern.

In linişte şi cu demnitate hotărîţi-vă 
cu cine votaţi şi duceţi-vă la vot, ale
gând cât mai mulţi deputaţi din opo
ziţia cuminte şi sănătoasă, iar pe călăii 
guvernului bateţi-i cu votul vostru, pentru 
a cădea în întunericul din care au ieşit.

La luptă dar şi cu Dumnezeu înainte 
fraţi Hunedoreni.

cu apa rece*
Noul guvern abea înscăunat, a şi 

început a păşi tot pe urmele guverne
lor trecute, a celui liberal şi naţional- 
ţărănist. A ’nceput-o cu laudele şi cu
făgăduielile, cari răsar ca ciupercile- 
după plaie.

Anume, noul guvern se laudă ’n lung 
şi ’n lat, că va urinări pe toţi aceia, 
cari au furat şi şi-au făcut averi din 
avutul ţării şi-i va înfunda în puşcărie. 
Auzi minune ! . . .  Oare nu tot aşa s’au 
lăudat şi liberalii şi naţional-ţărăniştii, 
înainte de alegeri, pentruca să prindă 
voturi. Vă întrebăm însă, oameni buni, 
văzut-aţi, sau auzit-aţi măcar de vre-o 
unul care a furat din banii ţării, din 
avutul vostru, ca să fi fost băgat la 
puşcărie. Ba din contră. Cei cari se 
lăudau înainte de alegeri c’o să bage 
hoţii în puşcărie, dupăce au ajuns lângă 
oala cu smântână, au început şi ei să 
se înfrupte mai cu zor ca cei dinaintea lor.

Toată lumea ştie că cei cari au furat 
mai mult, cari şi-au umplut mai mult 
pungile din avutul ţării, au fost libe
ralii. Dintre ei ar trebui mai mulţi să 
fie înfundaţi in puşcărie.

Apoi cum credeţi, oameni buni, ca 
guvernul de azi să bage Ia puşcărie

pe liberali, când s’a întovărăşit cu ei? 
Să poate? Ori crede guvernul, că po
porul are orbul găinii şi nu vede că 
au legat tovărăşie chiar cu aceia, pe 
cari se laudă că-i bagă la puşcărie.

Aţi văzut dumneavoastră vre-odată 
ca „corb la corb să-şi scoată ochii ?“ 
Nici vorbă, frate!

De aceia vă sfătuim, fiţi cu băgare 
de seama. învăţaţi din păţania trecutu
lui. Nu mai credeţi la astfel de făgăduieli, 
cari sunt numai un fel de mislic, până 
trec alegerile.

Astăzi fiecare om de treabă din ju 
deţul Hunedoara votează numai pe lista 
cu semnul steaua

>K
care are în frunte pe dl Dr. Petru Groza, 
un om de-al nostru, din judeţ.

Plecaţi la vot fără mare tămbălau, dar 
hotărîţi în suflet, ca să votaţi semnul steaua

\ | /

Nu vă plecaţi urechea la min
ciuni şi făgădueli! Votaţi toţi, 
până la unu, lista cu semnul 

s t e a u a

/ k

S’ar screme, dar 
nu poate .

Cum să ne pregătim la vot
„ F iţi în ţ e le p ţ i  ca şerpii şi blânzi ca porumbii."

Aşa le spunea Christos apostolilor 
săi, când îi trimetea prinlre păgâni, ca
să lăţească şi propoveduiască învăţă
turile creştineşti. Le spunea aşa, pentru
ca să-i ferească de ispita şi urgia fari
seilor păgâni. Tot aşa vă spunem şi 
noi vouă, fraţilor. „Fiţi înţelepţi ca 
şerpii şi blânzi ca porumbii", pentruca 
să vă ferim de urgia jandarmilor şi 
bătăuşilor, cu cari guvernul liberal- 
iorghist a împănat satele, lăudându-se 
că fac alegeri libere. Auzi frate: alegeri 
libere! Dacă sunt libere, pentru ce-i 
lipsă de jandarmi şi bătăuşi ? Oare cine 
îţi vrea binele, vine la tine cu parul ? 
— nu cu ramură de măslin?

Vă sfătuim deci: Nu faceţi propa
gandă cu adunări şi tămbălău. Nu ple
caţi la alegeri cu steaguri şi muzică? 
Plecaţi smeriţi, tăcuţi, ca la sfânta cu
minecătură, cum se spune ia Evan
ghelie: „Să nu ştie stânga tă, ce face 
dreapta ta.u Propaganda faceţi-o dela 
om la om şi din sat în sat. Comandan
tul bun i;u-şi duce trupa în luptă, cu 
sgomot de trimbiţe, ca să nu prindă 
de veste duşmanul. O duce cu grijă şi 
cu socoteală, şi-atunci izbânda este 
sigură.

Plecaţi dc-acasă cu gândul la sem

nul s t e a u a  şi nu vă plecaţi urechea 
la nici o altă ademenire, ca să nu mai 
păţiţi ce aţi păţit de 12 ani încoaci, 
căci:

Frate, frate ardelene,
Tu ţăran Hunedorene,
Nu mai crede la ciocoi,
Ce sug truda de pe noi!
Nu crede şi nu da zor,
Nici „coadelor de topor“
Cari s’au ales dintre noi,
Să vă vândă Ia ciocoi.
Pentr’un os şi-un blid de linte,
Ei vă’nşală şi vă minte.
Toţi cu’n gând şi’ntro simţire, 
Şi’n frăţească sfânt-unire,
Pecetul pe steaua puneţi,
Să se ducă vestea’n lume,
Că’n judeţul Hunedoara 
S ’a sfârşit cu târguiala!
Nu dăm votul la ciocoi,
Aduşi de vânturi printre noi,
Nici la coade de topor,
Vânzători de neamul lor!
Dr. Groza să trăiască, 
Că-i al nost, din Hunedoară 
Nu-i adus de vânt în ţară. 
Steaua toţi o vom vota 
Indărăpt nu ne vom da!

Unde-i unul, nu-i putere 

La nevoi şi la durere;

Unde‘s mulţi, puterea creşte 

Şi duşmanul nu sporeşte.

Votaţi lista cu semnul steaua

Gazeta abea născută a guvernului 
„liberal-iorghist" aşa numita „Uniunea 
Naţională" — din Deva, să screme rău, 
ca să arate lumii, că şi dl. Dr. Groza este 
om cu avere, om îmbogăţit. Are toată 
dreptatea. Da, dl Dr. Groza este om 
cu stare destul de bună. Să dea Dzeu 
ca poporul şi ţara românească să aibe 

? cât mai mulţi astfel de oameni cu stare 
bună, prin toate satele şi oraşele.

Numai atât, că dl. Dr. Petru Groza 
nu şi a făcut averea pe căi necinstite, 

j precum şi-au făcut-o toţi trepeduşii şi 
' veniturile liberale, aduse pe la noi de 

vânturi. Domnul Dr. Groza a fost om 
? cu avere şi pe vremea ungurilor. Are 
\  Ia Băcia averea sa din moşi-strămoşi.
\  Apoi, dl Dr. Groza este un gospodar 
I bun, care-şi vede de gospodărie, ca 
j oricare om cu chipzuială.

Pe dl Dr. Groza, nu l-a văzut şi nu-1 
ş vede nimeni benchetuind prin cele crâşme 
; domneşti, cu muzica lângă el. Nu l-a 
; văzut şi nu-1 vede nimeni stând crăcit 

lângă masa verde, dând bancu la cărţi.
I Dl Dr. Groza nu se scoală la ameaz. 

D-:?a, când se creapă de ziuă 
şi-şi vede de gospodărie. Aşa se face 
averea pe cale cinstită, nu cum au 
făcut-o cei-ce latră astăzi contra sa.

IApoi încă ceva. Dl Dr. Petru Groza 
are avere, dar după averea d-sale tră- 
! iese şi sute de muncitori. Domnia-sa 
lucrează şi dă şi altora de lucru. Face \  

loc de câştig la sule de oameni mun- ! 
citori.

întrebaţi, fraţilor, pe trepeduşii şi ve
niturile liberalilor, cari azi se bat în piept 

I şt-şi poartă nasul pe sus, când au fost 
1 aduşi de vânturi pe aici, ce bogăţie, ce 

avere au adus cu ei? Doar câte o pe
reche de pantaloni sparţi şi-un cufăraş 
cu boarfe pe spate. Infrebaţi-i, de unde 
au acum milioanele? Din pantalonii 
sparţi?

Intrebaţi-i, că din milioanele câştigate 
f aşa la repezeală, pe plaiurile noastre,

făcut-au, lucrat-au ceva ca şi poporul 
de aici să aibe ceva folos?

Intrebaţi-i, câte lacrimi şi suspine au 
lăsat în judeţul nostru câştigul milioa
nelor lor,'cari au venit aici cu coatele 
goale ?

Întrebaţi guvernul de azi, oare dom
nii Vlassopol, Ritz şi ciocoii, pe cari 
i-au pus pe listă, ca să-i votaţi, îşi vor 
cheltui plata de deputaţi şi senatori aici 
în judeţul unde cer să fie votaţi ? Doam
ne fereşte! Atunci vă întrebăm, oa
meni buni, ce folos avem de ei ? Ducă- 
se pe pustii şi unde a dus mutu iapa 
şi nărodul şeaua.

Noi avem oamenii noştri de aici din 
judeţ, după a căror avere şi sfaturi 
bune trăiesc sute şi sute de oameni 
săraci, cari găsesc la ei de lucru.

Dl Dr. Groza lucră şi el, dar dă şi 
altora de lucru ca să poată trăi.

Sus dar cu toţi, să votăm numai lista 
cu steaua, care are în frunte pe Dl. 
Dr. Petru Groza.

Faceţi propagandă de la om la 
e sus * om şi din sat in sat, pentruca 

toţi să voteze lista cu semnul 
s t e a u a
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Multe stele sunt pe cer, 
Până’n ziuă, toate pier,
Dar a noastră stă măreaţă, 
Dr. Groza să trăiască! 
Duşmanii să ni-i stârpească, 
Să ne-aducă bine’n ţară,
Să scăpăm de viaţ’amară.

>K
Nu anulaţi voturile, că mânaţi apa pe 
moara străinilor, cari ne vreau răul. 

Votaţi toţi semnul steaua

*



P*g.r4. VOI NŢA No, 23

Doina făraniîor.
Fraţi ţărani, e timpu-în care toti suntem chemaţi 
Să ne mai dăm votul la domnii candidaţi 
Şi datorie sfântă, fraţilor, avem,
Că nici un sigur vot, să nu ni-1 anulăm 
Să nu credem, străinii cari ştiti că numai bine 
Nici când nu ne vreau noauă, să ştii, frate Românei 
Că ei pe noi ne’ndeamnă, ca pe toti să-i votăm,
Ca voturile noastre, să ni-le anulăm;
Dar ei toti şi-au pus liste şi ar dori să iasă,
Ca scumpa Românie, ei să ne-o cârmuiască
Fraţilor, pe unul dacă-1 mai auziţi
Că astfel vă îndeamnă, cu pumnul să-l loviţi,
E drept că noi ţăranii, ne-am mai şi săturat 
De-atâtea bune-rele câte am încercat;
Că vezi aşa e omul, din ce îi merge bine,
Aleargă’n stânga’n dreapta să afle şi mai bine,
La fel şi noi ţăranii, cu toti am alergat, 
îndemnaţi fiind de Maniu şi de Vlad,
Cari, cu fel şi fel de minciuni, veniau 
Şi’n mijlocul nost cu fală le spuneau.
Dl Ministru Groza frumos le răspundea,
Grijiti ce sămănaţi, că voi veţi secera;
Acum a sosit timpul, timp de secerat,
Să secere-aceşti domni, ce dânşi-au sămănat 
Grăbit fiind Şelariu, el s’a şi-apucat 
Şi am dori să scrie, ce roadă au aflat?
Fraţilor, ştiti bine, ca-aceşti domni mincinoşi 
Cănd ne purtau pe drumuri, cât erau de făloşi; 
Când pe jos, din toate părţile-am plecat 
Şi la Alba-Iulia, frumos ne-am adunat 
Şi aicea ce ne zic, aceşti domni mincinoşi?!
Că toji din Casa tării să fie trântiţi jos,
Că liberalii fură, ca-Averescani’s răi 
Că nime’n lumea’ntreagă nu e voinic ca ei 
Şi acum, fraţilor, spuneţi, au fost adevărat?
Nu ne-au minţit aceştia şi nu ne-au înşelat?
Acum să scoală alţii, care la fel ne mint 
Dar să nu-i mai credem, fraţilor, vă zic.
Eu ştiu că suntem multi, care ne întrebăm: 
Oare-acum, vai Doamne, cu cin’ să mai votăm?
La care nu-i cunoaştem, noi votul nu-1 mai dăm,
Că iar, ca în trecut, amar ne înşelăm 
L<? liberali încă, capii de-au murit,
Nici listă să-şi mai pună, n’au mai îndrăznit,

Ci au ajuns săracii, ca puii cei de cuc,
La ori şi cari partid, dacă-i primesc, se duc.
Fraţilor, noi votul ştim cui trăbă dat,
La acela care, nici când nu ne-a’nşelat 
Ori când şi-a dat silinţa să lupte pentru noi,
E om cu braţul tare, cu sufletul vioi;
Şi cu onoare poartă nume de Mareşal 
La care a ajuns din simplu caporal.
Acest om în judeţul nost este’nsoţit 
De Groza, fost ministru, de Groza, om voinic. 
Şi-aceşti domni, la votare un semn frumos au pus: 
Steaua conducătoare, cari Magii i-au condus 
Şi, conduşi de stea, au aflat mântuitor 
La fel şi noi, cu steaua, să plecăm, fraţilor!
Votati cu toţii steaua, de vreţi se ne scăpăm 
De jafurile multe, în care ne aflăm.
Trăiască Aver eseu, al nost vechi luptător,
Trăiască Petru Groza, să-i dee ajutor!
Trăiască şi aceia, cari îşi dau votul lor,
Că votând cu dânşi, dau ţării ajutor.
Culese sunt de mine, un băiat de ţăran,
Cu*cinci clase primare, cu numele loan. ____

Informaţiuni
— Noi advocaţi. In ziua de 23 Maiu 

au depus jurământul ca advocaţi dnii 
Gheorghe Sârbu şi Cornel Radu din 
Deva şi Victor Savu din Haţeg. Dorim 
tinerilor advocaţi succes în carieră.

— Potolit puţin de prea mult foc 
politic. Dl protopop Săcărea din Bălţa, 
părintele sufletesc al locuitorilor din 
com. Ormindea, după ce de 3 săptă
mâni nu şi-a cercetat biserica ci doar 
s’a plimbat în maşinele Statului, când la 
Bucureşti, când la Deva, în interes po
litic, Dumineca trecută ne fiind proba
bil aşa ocupat prin alte părţi, s’a mai 
dus şi pela fii lui sufleteşti,pentiu ale 
mai vărsa în suflete puţin venin politic. 
Da, cu venin politic a vroit să mai as
tâmpere sufletele fiilor sufleteşti a Dlui 
Protopop Săcărea şi iată de ce ne vine 
să credem aceasta. După terminarea 
sfintei slujbi bisericeşti, Dl protopop,

litică. Credem însă şi aceea, că prin 
gestul fiilor Iui sufleteşti, de Duminecă, 
s’a mai potolit puţin de marele d-sale 
foc politic.

Cine îşi iubeşte ţara,
Satul şi căsuţa sa,
Nu votează altă listă,
Numai şi numai pe stea
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îmbrăcat în odăjdiile sfinte a început 
să vorbească oamenilor, aderând la 
politică. Credincioşii, mai conştienţi pro
babil de gravitatea faptului, că se vor
beşte politică înaintea altarului şi în- 
brăcat, au eşit dela sf. liturghie, l-au 
poftit pe Dl protopop să se desbrace 
mai întâi de sf. haine şi apoi să poli
tizeze. In urma acestei somaţiuni, D-sa 
a întrat în altar, ca să se desbrace, iar 
pe când a eşit desbrăcat afară din al
tar, oamenii părăsiseră biserica. Dupăce 
a eşit afară de tot din sf. biserică, 
oamenii i-au zis: „Acum puteţi să ne 
vorbiţi şi de politică, Die protopop, însă 
să ştiţi, că nu ne’mbucurăm, Dvs. în
totdeauna aţi zis că nu faceţi politică 
şi acum...? De acolo apoi s’a dus Dl j 
protopop la şcoală, unde a făcut de 
asemenea politică. Se spune însă, că s’a 
observat o răceală mare a credincioşi
lor faţă de Dl protopop Săcărea, prin 
Introducerea d-sale în politică. Credem 
şi noi că este f. rău, că şi-a neglijat 
bis. .şi credincioşii, apucându-se de po-

Loc deschis
Răspundă autorul.

Declaraţie.
Subsemnatul Teodor Isteriu învăţător 

pensionat în Uleşiu, în faţa mat lorilor 
mai jos semnaţi declara următoarele:

In chestia rezolvării pensiunei mele 
m’am adresat D-lui Nicoiae Bogdan din 
Ilia, care era în calitate de deputat şi 
m’am rugat să-mi ajute, ceiace el mi-a 
promis că face fără nici o renumeraţie.

După acest înţeles al nostru, la 5—6 
săptămâni, in casa Dlui deputat Nicoiae 
Bogdan şi în cunoştinţa acestuia, un 
domn advocat cu numele Maxim, pe 
care nu-1 cunoşteam, mi-a cerut o pro
cură pentru ca să umble în chestia 
pensiunei mele. Aceasta procură eu i am 
dario la îndemnul deputatului Nicoiae 
Bogdan. Când nu a fost vorba de nici 
o renumeraţie.

După predarea procurer, la vre-o 
patru săptămâni, Dl deputat Nicoiae 
Bogdan a trim s după mine la Uleşiu, 
ca în chestia pensiei să vin imediat 
la Ilia.

Am venit imediat, unde, în cancelarie 
la Banca Pruna, numai între patru ochi, 
aşa spunea deputatul că are să-mi 
spună cum stăm cu pensiunea. Şi mi-a 
spus că am să primesc peste 70.C00 
lei (şapte zeci mii) dar ca să le pot 
primi trebue să dau o declaraţie în faţa 
notarului public. M’a chemat la nota
rul public unde dupăce am isprăvit am 
înţeles dela deputatul Nicoiae Bogdan 
că aceasta este o declaraţie pentru 
spesele advocatului în chestia rezol- 
vărei chestiunei mele.

In 2 August 1930, deputatul Bogdan 
a venit cu motorul până la mine în j 
Uleşiu şi m’a adus până la percepto- I 
râtul din Ilia, ca să-mi ridice pensiunea i 
de pe un oarecare timp. In faţa de- 
putatului Nicoiae Bogdan, perceptorul * 
a numărat banii, din care deputatul \  

Nicoiae Bogdan a detras 17.793 de lei, | 
despre care am ch tanţă.

In 20 August anul trecut, a venit ad
vocatul căruia îi dădusem procura în 
casa deputatului Bogdan şi m’a che
mat şi ia percepţie ca să-mi rid'c pen
siunea de pe anul 1929, conform Casei 
Generale de pensiuni No. 6521—22 
având se primesc 45.394 lei, din care 
sumă acest advocat mi-a dat numai 
8.303 lei, zicând câ ceialalţi suni spese 
pentru intervenţie la rezolvarea chesiiu- 
nei de pensiune.

Adecă, din pensiunea mea de pe anul 
1929, aceşti Domni de mai 'sus mi-au 
dat numai 8.203 lei, iar din pensiunea 
de pe anui 1930, Nicoiae Bogdan nf-a 
detras 17.793 lei pentru spesele advo
catului, zicea Dânsul.

Drept pentru care am dat aceasta 
declaraţie, cu durerea în suflet că am 
fost neîndreptâţit de aceşti Domni care 
s’au folosit de neputinţa şi bătrâneţele 
mele şi pe cari toate acestea de mai 
sus sunt gata a le mărturişi cu jurământ.

Ilia, la 22 Mai 1931.
învăţător pensionat 
ss. Teodor Isteriu 

In faţa noasifă ca martori: 
ss. Miron Opreanu, ss. Silviu Olariu, 

ss. Iuliu Josan.

Camera de comerţ şl iisdustrie 
dsra Deva.

No. 1624-1931.

Publicaţitme
pentru înregistrarea, firmelor.

Camera de comerţ şi industrie din 
Deva aduce la cunoştinţa publică, că 
în baza legii pentru înfiinţarea registru
lui comercial, publicată în Monitorul 
Oficial No. 84 şi 105-931 a luat fi
inţă pe lângă această cameră oficiul

Tipografia „Decebal" Deva»

registrului comercial şi învită toate fir
mele comerciale şi industriale precum 
şi pe toţi industriaşii caie au sediul în 
circumscripţia camerei (judeţul Hune
doara) obligat Ia înscrierea firmei, să 
procedeze de urgenţă la înscrierea fir 
mei, pentru că după limita acordată ch 
lege (10 Ochomvrie 1931) se va pro- 

* cada la veriFcarea înscrierilor şi con- 
| fravenenţii vor fi supuşi penalităţilor 
\  foarte aspre ale legei.

Sunt obligaţi sa înscrie firma: toţi 
I comercianţii, toate societăţile comcrci- 
\  ale sat: industriale, anonime, în coman- 
Jj dită, în nume colectiv, apoi măcelării, 
1 fabricanţii de mezeluri, brutarii, cofe- 
I tarii, proprietarii de mori comerciale, 
I hotelierii, restauratorii, cafegii, cărciu- 

marii, firmele de transporturi cu auto
mobile sau ; utocamioane, fotografii, 
atelierele technice care au magazine de 
desfacere, ciasornicarii, bijutierii, precum 
şi toţi acei industriaşi care nu valori
zează numai produsele lor dar şi pro
duse străine.

înregistrările ce se vor face la ofi
ciul registrului de comerţ, înlocuiesc 
înregistrările se se făceau până acum 
la tribunal precum şi brevetele de in
dustrie, astfel că în viitor firmele co
merciale şi industriale obligate a-şi 
înmatricula firma, nu sunt obligate a 
avea şi brevete industriale.

Cererile pentru înscrierea firmeior 
sunt imprimate de cameră şi sunt puse 
la dispoziţie în mod grătuit.

Cererea se va complecta în două 
exemplare şi poate fi prezentată ca
merei personal sau prin încredinţat sau 
prin postă. Cererea se face pe răs
punderea petiţionarului şi comunicarea 
de date şi indicaţiuni inexacte se pe
depseşte cu amendă şi cu închisoare 
după gravitatea cazului.

Aceste imprimate (cereri) se pot ob
ţine dela camera de comerţ şi industrie 
din Deva, dela toate sfaturile negusto
reşti şi corporaţiunile industriale din 
judeţ.

Toate firmele care au fost înfiinţate 
înainte de 10 Aprilie 1931 şi au avut 
firma înscrisă la tribunal înainte de 
această dată, sau activat în baza unui 
brevet, dacă pot documenta toate ace
stea cu acte oficiale, se bucură de anu
mite reduceri de taxe la înscrierea fir
mei (se consideră de firme vechi.)

Ori ce nouă întreprindere comercială 
sau industrială, care întră în categoria 
firmelor ce sunt datoare să înscrie 
firma în registrul comerţului, este ob
ligată să-şi înscrie firma înainte de în
ceperea activităţii, dacă este firmă in
dividuală; iar firmele sociale, cel mai 
târziu, în termen de o lună dela data 
constituire! (firme noi.)

Scăderile dela piaţa impozitului în 
caz de desfiinţare a unei firme nu vor. 
putea fi făcute, decât în urma efectu
ării dovezii că firma a fost radiată din 
registru! comercial.

La înscrierea firmei se plătesc urmă
toarele taxe :

F i r m e  v e c h i
Peniiu camera de comerţ şi indust

rie şi pentru Uniunea cam. de corn.
1. firme înviduale 125 lei, 2, firme 

sociale cu capital până la 1 milion 325 lei 
cu un capital dela 1—5 milioane 
625 lei, capital dela 5—10 milioane 
950 lei, cu capital p. 10,000.060 1250 lei.

Pentru publicarea înscrierii în Mo
nitorul Oficia), a) firme individuale 25 )  

Ici, b) firme sociale 400 lei.
F i r m e  sîcrni

Pentru camera de comerţ şi indus
tria şi pentru Uniunea cam. de corn. 
şi ind.

1. Firme individuale 500 lei.
2. Firrmî sociale cu capital până la 

1 milion 1250 Iei, cu capital dela 1—5 
mihoane 2500 iei, cu capital dela 5—10 
milioane 3750 lei, cu capital peste zece 
milioane 5000 lei.

Pentru publicarea în Monitorul Ofi
cial :

a) firme individuale 500 lei,
b) firme sociale 7C0 lei.
Orice alte informaţiuni detailate se 

pot primi dela camera de comerţ şi 
industrie din Deva în timpul orelor de 
serviciu. Pentru trimiterea cererilor sau 
pentru orice alt răspuns înscris se va 
trimite timbrele poştale necesare.

Deva, la 23 Mai 1931.
Camera de comerţ şi industrie din Deva 

Preşedinte: Primsecretar:
D f. Gh. D ănilă E. Oniţisa


