
A nul II.*  N o . >24. D e v a , 3 0  M a iu  193!

Organ săptămânal al Partidului Poporului din judeţul Hunedoara.
Redacţia: Deva, Str. A. Vlaicu No. 1. 

Administraţia: Plata Unirii 16.
Manuscriptele nu se înapoiază.

Fondator: Dr. PETRU GROZA
Redactor: Dr. Victor Şuiaga.

ABONAMENTUL:
100 Lei anual, 50 Lei jumătate an, 2 Lei exemplarul. 
Reclame după învoială, concesionate tip. „Decebal“.

I n  f a t a  u r n e i . . .
9

O zi frumoasă de Rusalii ne cheamă la urnă, punând capăt frământărilor de 
câteva săptămâni.

Frământări pela oraşe şi sate, frământări din creerul alegătorului, ce roade veţi da?
Acum se dospeşte. Luni punem la cuptor.
Câţi cred în pâinea coaptă ce va eşi?
Eu unul nu.
Nu alegeri ne trebuesc. Altceva aşteaptă ţara dela conducătorii ei. Nu senatori 

şi deputaţi proaspeţi, mai flămânzi poate, decât cei cari s’au dus, ci — oameni.
Oameni hotârîţi pentru o luptă, care să scoată din rădăcini vechi moravuri, 

sarbăd politicianism.
Nu-i văd în lungul şir de candidaţi pe 13 liste, cu 13 semne, prin cari 

îşi va plimba pecetea bietul alegător, buimăcit de atâtea partide. Puţini dintre ei sunt 
ai noştri şi cunoscuţi.

Dar nu văd nici moravuri noi la noul guvern, care şi-a încărcat atâţia desertori 
din toate partidele, pe corabia lăsată în voia valurilor. El a venit să desfiinţeze cele 3-4 
partide politice şi ne-a adus pe cap 13; el s’amestecăîn treburile comunelor, disolvând  
consilii şi instituindu-şi garnitura de oameni favoriţi. El face jocul liberalilor de sub  

şefia lui Duca, cari readuc vechi apucături, scormonind liniştea satelor, amestecând 
politică domnească în gospodăria comunelor, încărcate cu sarcini bugetare.

Va Să zică, nimic nou.

Iată pentru ce ne-am hotărît noi la luptă, chemând alături de noi pe toţi, cari 
trăim împreună în judeţul nostru, vecini şi vechi tovarăşi de zile grele. Lozinca e 
Simplă : vrem rânduială mai bună, sau cel puţin atât de bună, cum a fost 
odată . . .

Judeţ al Hunedoarei, m are colţ de ţară rom ânească, până când vei 
fi Iacul atâtor broaşte politice fără n u m e! ?

Oameni de bine, cari aveţi ce pierde sau nădăjdui pe aceste plaiuri, staţi ală
turi de noi, în lupta pentru curăţirea grădinei noastre de buruiană, căutând împreună acea
sta mai bună orânduială.

Facem acest apel, nu pentru credinţa, că din alegerile de Luni va eşi minune, ci 
pentrucă voturile voastre vor fi încurajare pentru noi, cari plecăm la luptă grea. Astfel, 
ziua alegerii totuşi nu va fi o zi pierdută de Rusalii.

Dr. PETRU GROZA
f. iHlnlstfil.
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Fraţi alegători! Lista lui Ritz
Se poate că gazeta noastră să 

nu fi străbătut în timpul din urmă, 
prin toate satele noastre, mai ales 
prin cele mai îndepărtate.

Ştiţi Dv. foarte bine, când îi 
spui cuiva adevărul, îl cam ustură 
Ia urechi. Cam aşa-i ustură şi pe 
unii domni, cari de 12 ani încoaci 
v’au minţit mereu, când noi le 
spunem adevărul şi le descoperim 
faptele mârşave şi potlogăriile câte 
le-au făcut.

Şi, ca să nu prindă prea mult 
poporul de veste despre păcatele 
lor, aceşti domni pistriţi la maţe, 
caută în fel şi chip ca să ne as
cundă gazetele, pentruca să nu pu
teţi toţi afla adevărul.

Dar înzadar sunt toate svârco- 
lirile lor, căci adevărul tot iese 
la suprafaţă, oriunde l-ai ascun
de; iar minciuna tot iese la lu
mină, oricât ai vrea s’o acoperi.

Adevărul nostru bărbătesc şi 
cu curaj spus, pătrunde, se lă
ţeşte tot mai mult, iar minciuna 
lor şi-a trăit traiul, şi-a mâncat 
mălaiul, a crăpat, nu mai prinde.

Tot mai mulţi sunt aceia, cari 
se alătură cu drag la steagul no
stru, ridicat de dl Dr. Petru Groza 
şi tot mai mulţi sunt aceia, cari 
se lapădă de steagul mincinoşilor, 
precum se lapădă satana de ta
rn v

Sus dar, fraţi alegători! Cei 
care primiţi regulat gazeta no
astră, mai ales cei de prin sa
tele mai mari, mai de pe la răs

pântii, faceţi-vă apostolii drep
tăţii, mergeţi din sat în sat, prin 
satele mai mărginaşe, dela om 
la om, faceţi cum au făcut apo
stolii şi propoveduiţi adevărul 
scris şi spus de noi. Adunaţi în 
jurul vostru şi pe oile cele ră
tăcite şi înşălate de minciuni, 
şi-i aduceţi la matca adevărată. 
Cu cât vom fi mai mulţi în jurul 
steagului nostru falnic, cu sem
nul steaua,

*
cu cât vom f i  mai mulţi, cari 
sprijinim pe iubitul nostru şef, 
dl Dr. Petru Groza şi pe tova
răşii de luptă ai domniei-sale, 
cu atât dumnealor ne vor putea 
ajuta mai mult, căci ştiţi vorba 
rămasă din bătrâni: Gardul 
cu propte bune şi tari, 
nu poate fi doborît nici 
de cel mai mare viscol.

Sus dar la muncă, fraţi ale
gători, iar la cele trei alegeri, 
cari ne aşteaptă: Luni, foi şi 
Sâmbătă, să votăm până la 
unul numai listele cu semnul 
steaua, ca s’arătăm duşmanilor şi 
mincinoşilor, cari v’au adus la sapă 
de lemn, că:

In judeţul Hunedoara
S’a sfârşit cu târguiala.
Vom vota toţi, credincioşi,
Numai cu oamenii noşli.

Trăiască Dr. Petru Groza şi 
tovarăşii săi, cari luptă pentru 
adevărul şi dreptatea poporului.

Domnilor consilieri comunali 
din judeţul Hunedoara!

Fraţi Alegători!
Doisprezece ani au trecut, decând 

prin jertfa alor sute de mii de viet', 
s’a făcut România Mare, visată de 
părinţii, moşii şi strămoşii noştri.

To{i ne aşteptam ca, văzându-ne 
visul împlinit, o soarte mai bună să 
ne aştepte, să ne vedem tara noastră 
scumpă şi liberă, înflorind, iar în satele 
noastre frumoase, să vedem belşug şi 
fericire.
|  Nu s’a întâmplat aşa! Pentrucă 
au tâbărît printre noi, prin sate, pro
roci mincinoşi, cari în loc să lumineze 
poporul, l-au învrăjbit, prin minciuni şi 
făgăduieli deşarte, până-ce l-au adus 
la sapă de lemn.

Acum a sunat iar ciasul să Vă 
arătaţi păsurile şi durerile ce Vă apasă, 
prin votul ce-1 veji da în alegerile de 
deputaţi şi senatori. Păsurile şi dure
rile Dv. însă, nu le vor putea lecui, 
numai deputaţi şi senatori crescuţi şi 
trăiţi aici între Dv., pe plaiurile scumpe 
ale judeţului nostru frumos şi drag.

Nu le vor putea lecui, numai aceia, 
cari zeci de ani de-arândul au muncit 
şi muncesc alături de Dv. Deci, fraţi 
alegători, la alegerile cari se vor tinea 
Luni, în 1 Iunie; Joi, în 4 Iunie,

şi Sâmbătă, în 6 Iunie votati cu încre
dere numai listele semnul steau a

în frunte cu dl Dr. Petru  Groza.
Pe aceste liste sunt numai şi numai oa
meni din judeţul nostru, născuţi şi 
crescuji aici.

Iar Dv., domnilor consilieri comunali, 
la alegerea de Sâmbătă, 6 Iunie, votati 
iară numai lista noastră, cu semnul 
STEAUA,, pe care este candidat dl. 
învăţător din Deva: loan  Sântim - 
brean, fost revizor şcolar al judeţu
lui nostru, care de 30 ani munceşte cu 
drag în ogorul şcoalei româneşti, spre 
binele Dv. şi spre binele copiilor Dv.

To{i candidaţii noştri, de pe toate 3- 
listele, atât pentru Cameră, cât şi pentru 
Senat, sunt numai oameni din judeţ, 
cari cu drag s’au grupat în jurul dlui 
Dr. Petru Groza, cu cel mai curat gând, 
ca să stârpească răul din judeţul şi 
satele noastre frumoase, cari până 
acum au fost lăsate pradă tuturor ve
niturilor politici.

Um'tivă deci, fraţi alegători şi con
silieri comunali, şi votati numai listele 
noastre, cu semnul STEAUA.

Bine veţi vota, bine veţi avea!
Rău vă veţi gândi, amar vă veţi 

pârli. i

In jurul unei „lămuriri“ In „Dimineaţa" de eri a 
apărut „o lămurire" a dlui D. P. Niculescu-Ritz, cu 
privire la declararea sa în stare de faliment, de către 
„Banca Sfatului Negustoresc." Banca evită o pole
mică prin presă. Pentru lămurirea publică negusto
rească, vorbesc scriptele Băncii, cari pun în adevă
rata lumină siiuaţia dlui D. P. Niculescu-Ritz, atât 
ca fost administrator delegat, cât şi ca debitor de 
multe milioane, în timpul gestiunei sale. Banca Sfa
tului Negustoresc.

Universul din 22 Mai 1931.

Banca Sfatului Negustoresc se 
răfuieşte, în Bucureşti, cu un domn... 
Niculescu-Ritz. Vorbeşte de fali
ment şi-l face bancrot.

Unde aţi văzut acest nume?
Cum, mulţi necăjiţi au năvălit 

asupra judeţului nostru pentru un 
loc de deputat sau senator, il caut 
în listele candidaţilor.

Şi, l-am aflat.
Ce credeţi, unde ? Pe lista pentru 

senat a guvernului întovărăşit cu 
liberalii lui Duca. Domnul Ritz e 
la greu în Bucureşti — şi caută 
salvare în Hunedoara. Şi-ar face 
piramida din voturi'e voastre, 
pentru ca să se ridice. Mai sunt şi 
alţii pe această listă: Vlasopol, 
Velanu. Nu le cunosc rosturile 
pela d-lor acasă, deşi cunosc ţara.

Ce orânduială blestemată face, 
ca la fiecare alegere să ne batem 
capul cu oameni necunoscuţi, iar 
pe când le-am învăţat numele 
scrântit — să nu-i mai vedem?

In judeţul Hunedoara sunt multe 
şi mari rănile. Ceata de peste 100

a dlor candidaţi la depuiăţie, cu- 
treerând satele şi oraşele, scormo
nesc adânc acestea răni — decla- 
rându-se, toţi gata de-a le vindeca.

Unde au învăţat doctoria, necu
noscuţii domni ?

Vă răspund eu : nu sunt doctori 
nici pentru rănile lor proprii. Zăpă
ciţi la ei acasă — cum o să vin
dece răul altora ?

Pe urma lor, după alegeri, nu 
rămâne decât o singură ispravă: 
vor adauga la multele păţanii cu 
alegerile, încă o dezamăgire .. .

Alegătorii să vor simţi încă 
odată înşelaţi de oamenii, cari 
odată aleşi, nu mai dau pela noi.

Valul nemulţumirei, durerea răni
lor scormonite, va creşte.

Până când ?
Nu cunoaştem decât o singură 

scăpare de e i: să-i vindecăm noi, 
de pofta de deputăţie şi senatorie, 
votând contra lor.

Vom scăpa astfel şi de bătaia 
de cap : cine este Ritz-Vlasopol- 
Velanu ?

Dr. Petru Groza

Iubiţi Voluntari!
De 12 ani ne sbatem dipă revindecarea 

drepturilor noastre şi toate înzadar. Asociaţia 
foştilor voluntari, având 2850 membrii, trebuia să 
fie reprezentată prin cel puţin 1 membru pe 
una din listele depuse pentru cameră în acest 
judeţ. Cum însă, părerile politice a/e domnilor 
conducători ai Asociaţiunii noastre sunt diferite, 
Dniile-lor nu s’au putut învoi asupra unei per
soane ca să când deze în numele tutora, pe o 
listă oarecare şi astfel, ne găsim în pragul unei 
alegeri, fără candidat din partea Asociaţiunii noa
stre. lată pentru care motiv am crezut eu, 
iubiţi camarazi, ca să vă rog să ne alegem 
dintre candidaţii celor 13 liste depuse pentru 
cameră în judeţul nostru, pe un om cu mai mare 
greutate, care întotdeauna ne-a ascultat păsurile 
noastre şi care având mai multă pricepere şi 
praxă în treburile noastre.

Dintre toţi candidaţii alor 13 liste, cea mai 
cu greutate este a part dalui poporului, care are 
în fruntea ei pe Dl Dr. PETRU GROZA fost 
ministru, cu semnul

> i < .
şi care are alături de dânsul mulţi voluntari 
din acest judeţ.

Trăiască Partidul Poporului, care a făcut 
legea agrară şi pentru roi voluntarii.

Un voluntar.
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Domnilor 
din judeţul

învăţători L ista Partidului Poporului 
Hunedoara! din judeţul Hunedoara.

Suntem sîngurul partid serios din 
judeţ, dintre partidele cari şi-au pus 
candidaturile pentru alegerile cari se 
apropie, care în baza programului 
nostru, am înţeles şi înţelegem pedeplin 
marea importantă a corpului didactic 
primar, în opera de sănătoasă refacere 
a tării şi întărirea poporului românesc.

Suntem singurul partid, care, înţele
gând acest fapt, am candidat la loc de 
frunte pe un coleg al Dv, ca şi prin 
aceasta să Vă aratâm fapte, iar nu 
vorbe.

De la Dv depinde, ca reuşita noastră 
să fie şi reuşita Dv.

Aducejivă aminte, că singur guver
nul dlui Mareşal Avere seu a fost acela, 
care cu ocaziunea fiecărei guvernări 
a sa, 1921, 1922 şi 1926, a înţeles că 
numai punând corpul didactic Ia adă
postul grjilor de mâine, printr’o retri
buţie suficientă, va putea cu adevărat 
şi cu nervi liniştiţi să se dedice cu tot 
sufletul importantei sale chemăr, de 
adevăraţi apostoli luminăfoti ai po
porului.

Tot acest guvern, în a. 1927 a legi
ferat legea armonizării salarelor, pe 
care, spre ruşinea lor şi în detrimentul J 
Dv., a şcoalei şi poporulu', guvernele ! 
succesoare au sispendat-o, n’au pus-o I 
în aplicare, ba, culmea ruşinei, chiar şi 
din puţinul ce v’au lăsat, au mai luat, |

pentruca să-şi poată ghiftui cu milio
ane creiaturile (Vidrîghin etc).

Grupa{ivă deci, domnilor, fără deo
sebire de culoare politică, în interesu 
tagmei din care cu onoare faceţi parte 
în jurul drapelului nostru, votând şi 
sprijinind, — prin contact cu poporul, 
— la alegeri, şemnul nostru, steaua

Votaţi şi sprijiniţi, prin contact cu 
domnii consilieri comunali din comunele 
Dvoastre precum şi cele învecinate, 
mai mărginaşe, unde poate n’au pătruns 
încă. acest apel, lista candidatului 
nostru şi colegul Dv., dl loan  
Sântim brean, fo s t  revizor  
şcolar, pentruca cât mai mulţi dintre 
Dvoastre să ajungă acolo, unde cu mai 
mult efect să poate cere revindecarea 
drepturilor juste, ce pe bun drept re
clamaţi, în înteresul şcoalei, al popo
rului şi întreg Neamul românesc.

D-Voasfre sunteţi, prin chemarea 
firească, cei mai apropiaţi de sufletul 
poporului, D-Voastre sunteţi în cea mai 
firească măsură, să-i cunoaşteţi şi du
rerile, pe cari, cât de multi dintre Dv., 
sunt chemaţi a le vindeca, alături de 
aceia cari, respectându-Vă pe Dv., 
respectă şi poporul.

Votati deci şi sprijiniţi semnul nostru 
steau a.

O nedumerire
ne urmăreşte, când urmărim acţiunea 
„Uniunii Naţionale" în judelui nostru. 
Asta este titlul listelor guvernamentale, 
pentru alegerile generale, ce bat la 
poartă. Liste, pe cari — vor fi oameni 
de valoare, dar alături de ei, atâtia şi 
atâţia naufragiaţi politici. Mirosul de 
„friptură" a atras de sigur pe multi 
flămânzi, cari s’au trezit acum şi că
rora le-a venit dor de muncă acum.  
Trec d'n partidul în care au fost, din 
s;ncera dorinţă de a munci, de a în
trona o nouă ordine, aşa pare că-şi 
explică ei gestul.

Tocmai asta e nedumerirea mea. 
Oare acei, cari în partidul lor — unde 
glasul lor a avut destulă greutate — nu 
au avut cutezanţa şi tăria de a se ridica 
contra mijloacelor întrebuinţate, contra 
turpitudinelor politice, contra tuturor 
greşelilor şi abuzurilor, — ba chiar le-au 
patronat, — cari n’au cutezat de a 
arăta rănile purulente ale organizaţiei, 
ci printr’o diabolică plăcere, au lăsat 
infecţia să-şi urmeze cursul, acei cari 
n’au atâta autoritate morală, de a în
fiera pe partizanii păta ti şi împlicaţi în 
diferitele „afaceri", având o purificare 
a cadrelor, şi cari, printr’o complicitate 
tacită s’au raliat la actele acelora şi 
s’au simţit bine în mijlocul lor, cari 
până acum nu ştim să se fi realizat 
undeva şi a căror energie s’a perdut 
până acum cine ştie unde şi cum, în

jurul cărora se’ntinde vidul marilor şi 
curagioaselor acţiuni, — au aceştia azi 
autoritatea cerută de a se erija în pro
feţii şi porte — parolii unei vremi ce 
va să vie?

Nu s’au văzut încă oameni, excep- 
ţii’e au fost rare şi confirmă rrgula, cari 
ani dearândul să fie trăit în ce a mai 
mare promiscuitate politică, fără curaj 
şi demnitate, fără a promova unele 
mişcări de imediată realizare, fără să 
fi realizat ei personal ceva, când toate 
acestea să puteau face, dacă în ei 
exista adevărat pasiunea şi dorinţa vie 
şi neprecupeţită a unor realizări şi ac
ţiuni — şi acum tam-nesam, li se pare 
că a sunat ceasul să se puie pe lucru.

De altfel, unul dintre „guvernamen
tali" lucra asidu noaptea şi ştiu că ma- 
nuie cu multă dibăcie ciocanul, mistria 
şi compasul francmasonic, fapt pentru 
care a fost „venerabilul" lojei din Deva.

Iată dară, cine sunt noii oameni ai 
noului regim. Şcbo'anii plecaţi din clu
buri, pentru a roade mai departe din- 
tr’un ciolan nou, din oamenii acelor 
spelunci — ce ar trebui desfiinţate, cari 
se numesc Joji*, din naufragiaţi şi 
aviatori politici, etc., etc,, căci caracte
rizarea lor e lungă . . .  dar, nici un om 
de adevărată acţiune.

De au acum curajul, să răspundă, să 
se explice de nu . . .  vom reveni noi.

Victor Cola.

Muncitori!
Votati toţi semnul steaua,

>!<
lista dlui Dr. PETRU GROZA, 
cate muncind şi el, dă de

lucru la sute de muncitori, 
ca şi ei să poată trăi.

Nu vă lăsaţi ademeniţi de 
ceiue vor răul tării noastre.

Muncitorii cuminţi nu vo
tează altă listă, decât numai 
lista cu semnul steaua.

CRtH 6 r 9 ţ Luni, în 1 Iunie.

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.

Senat, J o i, în  4  Iu n ie .

1. loan Ghişa, directorul „Crişenei“, Brad.
2. Dr. Vasilie Antal, advocat, Pui.
3. Andron Bogdan, pr, Brad.
La Consiliile comunale, sâmb&tă, e i««. 

loan Sântimbrean învăţător în Deva, fost re
vizor şcolar al judeţului Hunedoara.

Toţi oameni din judeţul nostru, cari ne cunosc 
şi pe cari îi cunoaştem toţi.

Semnul listei e steaua

Fr a ţ i  Ţă r a n i !
Dacăs’ar întâmpla ca, 

trepeduşii zilelor de azi, 
văzând că le fuge pămân
tul de sub picioare, să îm
piedece în z*ua de alegeri, 
sau mai înainte, pe oa
menii noştri, ca să nu 
mai poată lua legătură 
cu Dv.,

fiţi d e ş t e p ţ i ,  Nu vă 
lăsaţi rupţi in nici o parte! 
Mergeţi pe calea apucată, cu

bărbăţie şi curaj! Nu faceţi 
sgomet şi tămbâlău! Nu vă 
certaţi cu alţii, cari joate 
nu vor fi cu noi! Lăsati-i 
in pustii! Ei vor suferi după 
prostia lor,

Un gând s’avem numai: 
Vo t ă m cu t ot i i  s t e a u a

>K

Comemorarea lui Aurei Vlaicu
la  B ucureşti

„Cercul Studenţilor Hunedoreni" din 
Bucureşti, a luat frumoasa înitiativă de 
a comemora în Ziua Eroi'or a acestui 
an, pe pi imul erou-român al văzduhu
lui, pe Aurel Vlaicu.

Comemorarea a început la ora 9l/2 
a. m. pdntr’o şedinţă festivă, ţinutâ la 
Căminul Cantacuzino, prezida'ă de pre
şedintele „Cercului Stud. Hunedoreni", 
Dl ing. Titu Cărâbaşiu. Au luat parte, 
pe lângă membrii cercului, o delegaţie 
de elevi dela liceul „Aurel Vlaicu" din 
capitală, sub conducerea dlui prof. I. 
Rădulescu — Horea; preşed. „Tinere
tului Aviatic-Român", Dl Şt. Maeri; 
preşed. „Federaţiei Cercurilor Stud. Ar- 
delene“, Dl Tănăsescu I., preşed. cer
cului Stud. „Ţara Bârsei“ Dl M. Mod- 
roiu şi sub-locotenentii aviatori Suciu 
B. şi Gavrilă I.

Primul a vorbit Dl ing. T. Cărâbaşiu. 
D-sa, prinir’un strălucit discurs, a evi
denţiat datoria studenţilor de a-şi aminti 
măcar odată, din sn în an, de Aurel 
Vlaicu, eroul ce întruchipează geniul 
Românilor, de acela care a fost fala 
plaiurilor hunedorene, din vremurile de 
restrişte, de primul sol al Ardealului, 
frimis patriei libere pe calea văzduhu
lui, de a depune o coroană de fiori pe 

j mormântul lui în semn de omagiu, 
j păstrând câteva momente de reculegere 

sufletească.

Dl Cranciova L. Student în Drept şi 
fiu al Bintinţului lui Aurel Vlaicu, luând 
cuvântul, a relatat prin cuvinte alese, 
atât momentele de sbucium, cât şi cele 
de bucurie sufletească prin care a trecut 
Aurel Vlaicu, pentru a ajunge la izbânda, 
ce prin moarte l-a făcut nemuritor.

Dl prof. I. Rădulescu-Horea, a vorbit 
în numele liceului ce poartă numele 
eroului comemorat, D-sa a terminat cu
vântarea prin frumoasele cuvinte, „Ar
dealul să fie mândru, că l-a avut ca 
fiu.“

Au mai vorbit apoi, Dl Şt. Macri, în 
numele „Tineretului Aviatic-Român", 
Dl Tănăsescu I. în numele „Federaţiei 
Cercurilor Studenţeşti Ardelene" şi Dl 
Al. Crăciun, student în filosofie şi fost 
învăţător în Binjinti (azi „Aurel Vlaicu.")

Dl Cărâbaşiu T. a mulţumit apoi tu
turor invitaţilor, cari prin cuvintele lor 
au contribuit cu mult Ia punerea în 
adevărata lumină a aceluia ce a fost 
Aurel Vlaicu.

Dela Căminul Contacuzino, ştudenţii 
împreună cu ceilalţi invitaţi, au făcut un 
pelerinagiu la mormântul Iui Aurel 
Vlaicu, în cimitirul Belu-militar.

Pe acel mormânt, în care „Vulturul 
Carpatilor" îşi doarme somnul de veci, 
studenţii şi elevii liceul „A. Vlaicu" au 
depus câte o frumoasă coroană de flori 
naturale, au promis în mod solemn că 
îşi vor face o datorie sfântă de a co
memora an de an pe acela ce pentru 
gloria patriei, a căzut jertfă pe altarul ei.

r.2 spectator.



P»g. . VOI NŢA N o r24.W

i r c u l a r ă Fraţi ţărani din Hunedoara
trimisă de comitetul Central al Part. Poporului

Organizaţiunile judeţene sunt rugate a lua următoarele dis- 
poziţiuni, pentru a ne garanta contra unor eventuale fraude ce s’ar 
încerca în zilele de votare:

1. Delegaţii şi asistenţii de la fiecare secţie de vot vor trebui 
să-şi facă o repartiţie a timpului, astfel ca în permanenţă să se 
găsească în sala de vot cel puţin unul din ei, pe tot timpul cât 
va dura votarea. Aşa dar, nu este nevoe ca să se găsească toţi 
deodată în sală, ci să vie pe rând, cu schimbul, după o ordine 
mai dinainte stabilită.

De sigur că se va putea asigura şi mat bine o riguroasă şi 
eficace supraveghere, dacă acest serviciu s’ar putea face în înţe
legere cu delegaţii şi asistenţii celorlalte partide de opoziţie.

2. La fiecare secţie de vot, după terminarea votării, se va cere 
conform articolului din legea electorală, o copie de pe situaţia în 
care s’a înscris numeric rezultatul obţinut.

Acelaş lucru se va face şi la biurourile judeţene, cerându-se, conform ar
ticolului din legea electorală, o copie de pe tabloul în care este centralizat re
zultatul obţinut în întregul judeţ, înscriindu-se în el rezultatele obţinute de la 
toate secţiile.

3. Toate abuzurile vor f i  notate de cei cari le vor vedea per
sonal şi comunicate în scris, chiar a doua zi după fiecare alegere, 
şefului organizaţiumi, care, după terminarea tuturor alegerilor, va 
trimite Preşidenţiei Partidului un raport amănunţit asupra modu
lui cum au decurs alegerile, sprijinit pe enumerare de fapte con
crete.

La acest raport se va anexa şi câte un exemplar din toate 
manifestele distribuite de candidaţii guvernamentali.

Ce sisteme de falsificare a 
votului poate să introducă 

Iorga şi Argetoianu.
1. depărtarea delegaţilor şi asis

tenţilor în dimineaţa zilei de votare, 
îndeosebi de arestări.

2. In timpul pauzei de un ceas, 
la amiazi, să plece şi preşedintele- 
judecător afară, rămânând numai 
jandarmii lângă urne.

3. Dacă judecătorul nu admite 
să plece, se va provoca un scan
dal de vre-un plătit, care răstoarnă 
urna, apoi intervin jandarmii şi 
evacuiază toată lumea şi vre-o 20 
minute urnele rămân nepăzite de 
nimeni.

4. înlocuirea procesului-verbal, 
care constată numerotarea voturi
lor şi care se trimite centrului, cu 
unul falsificat şi dinainte întocmit.

5. Urne duble, cari le schimbă 
în decursul bătăilor puse la cale.

6. Introducerea în urne a bule
tinelor de votare false, dar în can
tităţi mari, în timpul certelor şi 
bătăilor.

7. Izolarea comunelor opoziţio
niste, pe motivul diferitelor morburi 
lipicioase.

8. Comunele opoziţioniste se fixe
ază la secţii îndepărtate şi nu se eli
berează tuturor cărţile de alegător.

9. Schimbarea şi detaşarea ju
decătorilor.

Sunt tot atâtea mijloace pentru 
siluirea şi falsificarea rezultatului 
votării, pe cari ministrul Argeto
ianu le va face fără nici o neru
şinare.

Dar nimic ce se zideşte pe min
ciună, nu are trăinicie şi de aceea, 
chiar dacă va ieşi guvernul la ale
geri, totuşi spurcăciunea, ce s’a 
făcut, îl va urmări sugrumându-1 
în câteva luni.

De aceea vă amintim de cuprin
sul legii electorale şi curajul civic 
şi vă rugăm ca fiecare cetăţean, 
dar mai ales delegaţii şi asistenţii 
listelor să fie cu ochii în patru şi 
cu grijă la numerotare.

Altfel, semnul guvernului va în
vinge prin furturi de urne şi alte 
fărădelegi, iar voi ve-ţi întră din 
nou la jug şi lângă copârşeu vă 
vor cânta prohodul.

' . .  FOGEL RUDOLF
ciasornicar reparator
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Cu praxa făcută la Viena.

Repar radical si conştiincios tot felul de 
ciasnri si bijuterii.

V

Ba z a r u l  „C0RS0“
în zilele acestea şi-a

m u ta t  prăvălia
în edificiul Societăţii Bancare Rom.
Deva, Strada Regina Maria No. 1 7 ,  

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

Fraţi ţărani din Hunedoara, 
Mi-s’a-aprins în suflet para, 
Ca’nainte de votare 
Să vă scriu eu o rugare ;
Să m’ascultati si pe mine 
Şi eu cred că va fi bine.
Sunt un brav ţăran, ce spune 
Numai lucrurile bune;
Vr’o trei zile mai avem 
Până mergem să votăm;
Multi ne zic: „Votati cu roata'1! 
Alji zic: „Votati cu boata“ !
A'ti cu ; „Doauă patrate11!
Dar cine-or fi şi ăştia, frate ?
De unde vin, căci noi mai ştim, 
Nici nu putem să gândim ? ! 
Cum să Ie dăm votul, lor,
Când p’aici n’au pi s picior ?
Ce vreau dela noi, anume, 
Domnii-aceştia de prin lume? 
Noi nu votăm veni'uri!
Cine i Ritz, Vlassopol şi-altii ? 
Roata ne-a călcat urât,
S ntem sâtui până’ngât;
De liberali nu vorbim

| De ei nici să n’auzim.
Domnu Iorga o fi el mare 
Dar înjuru-i oameni n’are.
„C’o floare nu-i primăvară"
Şi tot rău va fi în Jară.
Domni ce-or mai condus, să-v!e, 
Cari n’au făcut mişelie.
Dr. Groza este al nostru 
Care ne cunoaşte rostu. 
Niciodată nu-1 uităm 
Şi cu el toti să votăm 
El cunoaşte tot amaru 
Pe care’l duce plugaru;
Hai cu toti acum deodat’
Şi să-l scoatem deputat.
Nu uitaţi, c’acela care 
Vă scrie-această rugare,
Nu vrea ca să facă glume 
Acum, când îi rău pe lume,
Ci vă zice la toti, fraţi 
Votul pe steauă să-l daţi!

V’am scris această scrisoare 
Eu, Pătruţi din Dealumare.

Informaţiuni
— Disolvarea Consiliului Judeţean. 

Conform deciziunei minist. No. 3893 
din 20 V. crt. Consiliul Judeţean s’a 
disolvat, (fără nici un regret din partea 
noastră, din contră ne bucurăm, că s’a 
pus capăt stării debandandei din judeţ) 
numindu-se o comisie interimară cu mem
brii : Dumitru Săcărea protopop Băi{a, 
Mircea Oprea Deva, Dr. Mircea Bejan 
advocat Hunedoara, loan Mărgineanu 
prof. Petroşani. Are cam prea multe 
funcţii Dl protopop Săcărea, dar cre
dem că fiind foarte întrodus în toate 
(vorbă să-fie) va face ceva . . .  nimic 
peste tot.

— Publicaţiune. Se aduce la cunoş
tinţa publicului că, începând cu ziua de 
15 Mai 1931 s’a schimbat orele de 
serviciu la oficiul postai Deva, după 
cum urmează: Prezentarea corespon
dentelor simple şi recomandate, man
date şi mesagerie dela ora 7—12 şi 
16—18, Iar Duminecă şi sărbătorile le
gale 8—11, telegrame dela ora 8—24 
în toate zilele. Serviciul de cancelarie 
pentru totfelul de informaţiuni şi recla- 
matiuni dela ora 7—12,30 şi 15—18, 
Luni, Marti şi Vineri, iar Mercuri, Joi 
şi Sâmbătă numai dela 9—12,30. Du
minecă şi sărbătorile legale serviciul de 
cancelarie este suspendat. — Diriginte: 
I. Pop Pucea.

— Şcolare. Examenele particulare 
din sesiunea Iunie a. c., la liceul „De- 
cebal" din Deva, se vor începe în 
ziua de 3 Iunie. Elevii se vor prezenta 
în ziua de 2 Iunie pentru a solvi taxele. 
Direcţiunea.

— Bătae politică. Se aude, că Dl 
Dr. Vaier Moldovean fost deputat şi 
apoi subsecretar de stat în locul ban
ditului Aurel Dobrescu, a fost puţin 
bine bătut în propagandă politică, în 
părţile Abrudului. Vor fi ştiind şi cetă
ţenii de ce şi-au manifestat dragostea 
faţă de Dl deputat, tocmai în forma 
aceasta.

— Publidaţiune. Se aduce la cunoş
tinţă publicului ordinul Directiunei Re
gionale PTT. Timişoara Nr. 11006 din 
14 Mai 1931 adresat Oficiului PTT. 
Reşedinţa Deva, după cum urmează: 
Dlui Diriginte al oficiului PTT Reşe
dinţa Deva. Va rugăm să cunoaşteţi că 
Direcţiunea Generală PTT. cu Nr. 
50838—931 a dispus transformarea 
oficiului de stat Haţeg în oficiu Auto
rizat şi anume: pe 1 August 1931. Vă 
rugăm să cunoaşteţi că, pentru ocu
parea functiunei de şef al oficiului se 
cer condijiunile puclicate în buletinul 
PTT Nr. 22-929 pagina 887—888, 
iar cererile cu documentele urmează să 
fie înaintate mai târziu până la 15 
Iunie 1931, în plic recomandat şi ad
resat personal Dlui Director Regional

. PTT Timişoara. Diriginte /. Pop Pucea, 
Secretar Kardalus. Deva, la 19 Mai 1931.
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Nou biurou de arhitectură
in Deva. ___________

SCHUMANN RUDOLF
ARHITECT DIPLOMAT

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

lucrări:

irea de e d i f i c i i  şi poduri, construcţiuni de
|  beton armat, proiectări, transformări şi reparări,

cum şi întocmirea de devize.
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Tipografia „Dectbal“ Deva.


