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Convocator.
D >mnii membri ai comitatului judeţean al organizaţiei par

tidului Naţional-Ţârăness din judeţul Hunedoara cu onoare sunt 
invitaţi a participa la şedinţa acestui comitet, care se va tinea 
în Deva, Duminică, în 18 August 1935 la 3 1/ 2 ore d. a . în 
biroul adoocatial al Dlui Dr. Iustin Pop, Str. A. Vlaicu No- 10• 
cu următoarea

O r d i n e  de zi:
1., Constatarea prezentelor şi deschiderea şedinţei.
2 , Alegerea preşedintelui organizaţiei judeţene-
3 , Excluderea din partid a tuturor membrilor comitetului 

judeţean, cari au incalcat disciplina de partid.
4., Cooptări de noi membri în comitetul jud. în locurile 

rămase vacante-
5 , Completarea biuroului organizaţiei judeţene.
6., Alegerea delegaţiei permanente.
7 , înscrieri de noi membri,
8., Alegerea juriului de onoare prevăzut în Art. 56 al Sta

tutului partidului
9 , Alegerea comisiunei de judecată, prevăzută în Art. 57. 

al Statutului.
10, înfiinţarea organelor auxiliare ale partidului:

a) Tineretul, b) cercuri profesionale, c) secţia feminină, 
d) centrul de documentare, studii şi propagandă.

11, Propuneri.
Dată fiind suprema importantă a chestiunilor, participarea 

domnilor membri se impune imperios
Deva, 31 Iulie 1935-

Secretar general: Vice-president:
Adv. L Dănşoreanu. Dr. Iustin Pop•
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Aurel Vlad
erou de senzaţie.

In ultimele zile gazetele din 
Bucureşti aduc ştirea că Vai- 
dişth ar dori să se reîntoarcă 
în partidul nostru — Desigur 
pentru dreptatea cauzei noas
tre constitue un mare câştig 
moral însuş faptul că în viata 
publică se discută această even
tualitate- Când presa şi opinia 
publică sesizează nota de re
semnare şi regret a vaidiştilor 
însemnează că această notă 
a îmbrăcat de mult forme ma
nifeste în cercul lor intim. — De 
altfel nici nu ne surprinde căci 
o mişcare, care nu se înteme
iază pe o morală elementară 
este anticipat sortită dezagre
gării, — aşa încât o mişcare, 
care mai mult chiar, — are de 
ţintă pervenirca, prin linguşirea 
celor mari şi care a pornit la 
drum susţinută de cea mai imo
rală psihologie din câte se cu
nosc în istoria politică a popoa
relor, invidia celor mai capabili 
şi oneşti brodate toate pe un 
cinism indescriptibil această 
mişcare şi-a frânt gâtul mai de 
vreme decum am crezut.

Cine nu-şi aduce aminte cu 
câtă gălăgie s a  pornit acţiunea. 
Aveai impresia că în câteva 
zile ar vrea să înghită înteaga 
tară, Stăteau ca o balenă gata 
să înghită tot ce i sta în cale. 
Nenorocul dlui Vaida a fost că 
în loc să înghită formidabila 
organizaţie a democraţie româ
neşti a înghiţit în sec revolta, 
reproşurile şi înfruntările cari 
rezultau din sentimentul moral 
al acestei ţări. — De-abia au 
trecut 3 luni dela declanşarea 
conflictului şi „Patria" vaidistă 
şi-a încetat apariţia, după alte 
4 săptămâni a fost obligat să-şi 
sisteze apariţie chiar ofictosul 
„central" al lor , Frontul Ro
mânesc", — iar azi dl Vaida 
se vorbeşte că-şi trimite şambe
lanii canossei pentru a-i pregăti 
covorul pe care să îngenuncheze.

Dacă nu 1 am recunoscut pe 
dl Vaida la declanşarea con
flictului astăzi îl găsesc corn 
pled desfigurat

Indiferent ce va face dl Vai
da şi nenorociţii săi copii din 
drumul rătăcirii, pentru viata 
noastră de stat mai există o 
seamă de probleme cari ne in
teresează şi cari trebue obser
vate de aproape în desfăşura- 
rea acestui proces.

Prin revenirea dlui Vaida,

partidul nostru va câştiga întă- 
rindu şi cadrele sale cu nu nu
măr oarecare de intelectuali.

Acest câştig cantitativ însă 
nu va echivala nici odată cu 
pierderea calitativă ce-am su- 
feri-o prin această reintegrare.

Şi iată de c e : la plecarea 
dlui Vaida din partidul nostru 
s’a pus mai presus de toate o 
chestiune de demnitate şi de 
morală. — Noi am reuşit să 
creăm un curent şi o opinie 
favorabilă nouă care ni s’a a- 
taşat pe baza acestor delimi
tări morale cari sau creat între 
noi şi vaidişti. Astfel astăzi prin 
reintegrare ar însemna să con
firmăm admisibilitatea unor con
cilieri vecinice între demnitate 
şi linguşire. între disciplină şi 
indisciplină şi între ospitalitate 
şi duşmănie.

Este minunat să fi generos 
cum este iubitul nostru preşe
dinte d. Ion Mihalache, pe care 
însă îl asigur că nu am fi be
neficiat de-aceeaş generozitate, 
la care de-altfel nici n a r  fi op
tat dacă nebunia valachistă ar 
fi cuprins realmente tara, — ci 
din contră s'ar fi petrecut mare 
ospăţ de canibali în tabăra 
vaidistă.

Astfel aplicarea principiului 
iertării trebue să fie în funcţiu
ne strictă şi de propria noas
tră apărare.

Deci hotărârea ce se va lua 
trebue să prezinte două aspecte 
precise, pentru interiorul orga
nizaţiei noastre asigurarea apă
rării, iar pentru marea opinie 
publică asigurarea sancţiunilor 
morale, fiindcă noi nu înţele
gem să ne jucăm de-a „mâţa- 
oarba .

Dr. Alex. Herlea.

Declaraţiile S-lai iu l i
Despre situaţia internă dl Maniu a 

declarat următoarele:
„Ţara trebue scăpată fără amânare 

de nenorocirea Î11 care a ajuns prin 
regimul de astăzi compromis complec- 
tamente şi prin favoriţii săi, regim care 
este izvor al mizeriei economice, al 
încurcăturilor financiare şi al unei de
cadenţe morale cere desagreghiază su
fletul naţional şi care scade înaintea 
străinătăţii autoritatea statului într’o mă
sură de necrezut.

Constat necesitatea urgentă de a se 
Introduce un regim condus de morala 
creştină şi de consideraţiuni strict na
ţionale şi constituţionale*.

Mulţi vor fi ştiind de procesul in
tentat de reclamanţi Damian Simion 
şi Moga loan contra pârâtului Dr. 
Vlad Aurel, binecunoscutul frate de 
cruce al Fuhrerului Vaida dela Cluj 
şi şeful valach şlilor din jud. Hune
doara. Acest proces a avut ca sub
strat o creanţă de 3 milioane Lei şi 
acces-, pe care pârâtul A. Vtad o 
reţinuse pe nedrept pentru sine în 
loc să o achite adversarilor lui re
clamanţi. Rezultatul final al proce
sului a fost, că A- Vlad a fost con
damnat de toate instanţele la plata 
alor 3 milioane cum şi a dobânzilor 
şi speselor de judecată.

Dr. A. Vlad insă, maniac al pro
ceselor, la începutul an. c. a înain
tat acţiune de reînoire a procesului 
la Curtea de Apel Timişoara. înre
gistrată la No. C. I. 314—1935. In 6 
Iulie a. c. a fost prima desbatere în 
acest proces, devenit senzaţional prin 
faptul, că punctul de căpetenie, pe 
care îşi bazează A. Vlad acţiunea 
de reînoire, este afirmaţiunea, că dsa 
a fost lipsit de uzul raţiunei, când a 
contractat cu adversarii sei şi că nu 
avea nici poterea de voinţă astfel în 
lipsa capacităţii, n-a polut încheia 
un aci juridic obligator deci contrac
tul încheiat cu reclamanţii este nul 
şi neavenit.

I
lnlru dovedirea afirmaţiunei sale 
d. Vlad a anexat la acţiunea sa de 
reînoire două certificate medicale: 
unul eliberat da medicul-şef al sana

toriului din Purkersdorf lângă Viena, 
cu numele Dr. Robert Stern, specia
list în boale de nervi şi în psycho- 
terapie. In acest certificat se constată, 
că d A- Vlad a fost tratat în acel 
sanatoriu de mai mulleori în anii 
dela 1930—1933, inclusiv, pentru gra
vă boală de nervi cu înfăţişarea de 
profunde depresiuni, completa lipsă 
a capacităţii de concentrare cum şi 
a voinţii şi apatie. Bolnavul nu 
arăta nici un interes pentru celea ce 
se petreceau în jurul seu, i-a lipsit 
orice fel de activitate- Se plângea de 
oboseală mare şi lipsă de memorie 
şi nu potea fi capacitat de a între
prinde nici chiar o ocupaţiune de 
cel mai uşor caracter.

Se mai fac şi alte constatări grave, 
pe cari le omitem aci din anumită 
consideraţiune pentru d- Vlad, pe 
care el nu a avut-o pentru sine în
suş, când s a dat publicităţii cu des- 
vălirile, ce el însuşi şi le-a făcut- In 
conclusiune frnriă se r-pune, că boala 
recidivantă a dlui A Vlad s’a ară
tat intr’o formă cu totul adâncă, 
care l-a făcut iresponsabil, fiind boala 
echivalentă cu o boală mentală —
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da diese Art der Erkrankung einer 
Gei8te8krankheit gleich zu setzen ist- 
— zice certificatul cu text german.

Tot cam în termenii aceştia este 
redactat şi certificatul al doilea, eli
berat de profesorul universitar Dr. 
Marius Sturza şi Dr. Septimiu Bari- 
tiu, medic-şef al Casei Asig. Sociale 
din Cluj, Reese din acest certificat, 
că d. A. Vlad a fost tratai de aceşti 
medici în anii dela 1922—1933 in
clusiv adeca timp de 12 ani.

«
Chestiunea aceasta nu e o simplă 

afacere particulară a dlui Viad. Dacă 
l-ar privi numai pe d-sa, nici prin 
gând nu ni-ar trece, să ne sesizăm 
de ea. Dar ea interesează întreaga 
opiniune publică a tării, nunumai, 
dar de ea trebue. să iee cunoştinţă 
chiar şi Maiestatea Sa Ragele pen
tru motivele» ce arătăm aci:

Va să zică d. Vlad vine şi însuş 
se desvălue în f«ta tării şi a lumii 
întregi că d-sa timp de 12 ani n'a 
fost 1 a uzul ratiunei şi că a avut 
toate acelea defecţiuni psihice şi spi
rituale, cari despoaie pe om de nor- 
malitatea facultăţilor mentale şi-l fac 
iresponzabil. Şt d. Vied le spune 
acestea nunumai ca 3ă fie spuse, 
ci ca să convingă instanţele cu toată 
puterea cuvântului şi a probelor, că 
d-sa a fost turburat la minte timp 
de 12 ani în măsura iresponsabilităţii

Şi aci se intercalează gravitatea 
chestiuneî sub raportul consider^bu
nilor de ordin general mai bine zis: 
din punctul de vedere al vieţii noas
tre de Stat, Este bin. ştiut, că d A. 
Vlad în timpul arătat de medici — 
anii 1922—1933 inclus v — a fost 
deputat parlamentar ba a fost numit 
ministru al cuttelor şi artelor apoi la 
industrie şi comerciu şi a portat şi 
•lte multe demnităţi. Pe drept cuvânt 
face deci mare senzaţie acest caz, 
căci dela sine se pune întrebarea: 
cum a putut ajunge un iresponzabil, 
lipsit de uzul rajiunei, — ministru 
adeca sfetnic al Regelui şi portător 
şi al altor demnităţi? — Nu cunoaş 
tem un caz similar in istoria vieţii 
politice, şi parlamenfaie aşa, că d. 
Vlad are meritul lugubru de a fi pro
curat ,ării noastre acest caz de cea 
mai supărătoare genă.

Ne întrebăm mirat1 8' uluiţi chiar: 
cum s’a lipsit d- Vlad şi de ultimul 
rest al conştiinţei omeneşti, primind, 
să fie ministru la diferite departa
mente, când avea tara iresponsabi
lităţii ? I-a fost aşa de mare pofta de 
ministere, că a jertfit prestigiul tării 
vârându-se la locul, de unde se cere 
cea mai mare şi cea mai extinsă 
răspundere ?

Cazul e de o tristă celebritate, care 
ne face de ruşine şi înlăuntrul tării

El înafară de hotarele ei. El ve tre- 
ui, să atragă măsuri cu totul neo-

Bi neînţeles că ei se laudă cu ce-au 
făcut de când sunt la putere ca şi când 
ar fi făcut toate acestea prin osteneala 
lor şi nici decum pe spinarea poporu 
ui. — Astfel între multe alte cazuri 

este cel mai nou cazul morilor.
Liberalii văzând că nu pot să ridice 

preţul bucatelor, — au fixat un preţ 
general de 34.000 lei vagonul. Acest 
preţ insă nu-1 puteau susţinea decât 
acordând o primă de 17 mii de lei 
pentru exportul unui vagon. — Rea
litatea a desmintit însă calculele libe
rale şi cu toată prima pe care-o acor
dă guvernul liberal totuşi prejul curent 
nici unde n’a trecut pe piaţa internă 
de 24.000 lei. — Prima bineînţeles In 
partea cea mai mare a ei intră în be
neficiul intermediarilor şi nu a produ- I 
citorilor. — Dar indeferent de aceasta I

bicinuite în vre-o tară: ministeria
bilii înainte de a fi numiţi miniştri, 
să fie duşi la casa de nebuni şi exa
minaţi cu cea mai mare conştienlio- 
zitate, nu cumva cutare departament 
să fie ocupat de un A- Vlad reeditat.

Dar mei e şi eliă consideratiune. 
Dacă actele juridice, pe cari le-a în
cheiat A. Vlad cu adversarii sei din 
proces, sunt nule şi neavenite, atunci 
tot aşa sunt nule şi neavenite şi 
toate actele sale. pe caii le-a făcut 
în calitate de ministru la diferite de
partamente sau în calitate de altfel 
de demnitar, ce a fost- Cum se vor 
reface acestea ?

*
Dar e nespus de ceracteiistic pen

tru di A. Vlad. să însceneze eş î o 
reînoire de proces, care-1 compro
mite şi-l face imposibil pentru tot- 
diuna înaintea tării şi a lumei civi
lizate.

Nici nu sc poate explica gestul 
dsale altfel, decât că ori e paranoic 
şi acum ori că e un sufiet de Hai- 
pagon, care pentru a câştiga o sumă 
de circa IV* milion, căci creării 
adversarilor sei cade la conversiune, 
— nesimţită de dsa kiaburul, riscă 
să se dov dească însuş, că timp de 
12 eni n’a fost cu mintea la ioc, care 
nu ştii momentul când îl v i părăsi 
iarăş.

Ce zic alegătorii din judeţul Hu
nedoara la cel, ce se prelind9 să le 
fie voivod? Vor mai urma ei pe şe
ful vaidiştiior din acel judeţ, care 
timp de 12 ani a fost sm nîit de 
minte şi care, nu ştii clipita, când va 
trebui, să o iee iar la sanatoriu?

Şi ce zice Fiihrerul dela Cluj, care, 
medic fiind, şi mai bine cunoştea 
boala tovarăşului seu de azi pe cere 
I a şi împedecat, să ajungă presidm- 
tul provincial al organizatiumlor din 
Ardeal şi Banat ale Partidului Na
tional-ţărănesc chiar peniru notivul, 
că e bolnav în felul, că e incapabil 
pentru eşa o conducere? Şi ce zice 
Fiihrerul, dacă Vlad nu era irespon
sabil, ci el forţează numei sutinerea 
aceasta, ca să câştige procesul? Un 
caz sau aliul, Fiihrerul şi a luat de 
tovarăş s^u pe un iresponsabil sau 
pe un impostor, care vrea, să şar- 
latanească just tia* Să-i fie de bine 
de el, dacă nu l genează frăţia de 
cruce-

De altfel întovărăşirea lui Vlad cu 
Vaida nici nu se poate explica altfel, 
decât, că acesta nu era la uzul ra
tiunei, când şi-a tradat partidul şi 
oamenii, cari în îndurarea lor cu a- 
devărat creştinească, l-au prea sufe
rit, să facă ce vrea. — Ori că d. 
Vlad fiind prea lucid, a speculat si
tuaţia, cum, poate, că speculează 
procesul dela Timişoara, făcând pe 
nebunul-

Veritas•

ei trebuia să caute mijloacele financiare 
pentru a putea realmente să plătească 
această primă. — In acest scop au in
trodus o supra-taxă pe kg. de făină 
de 90 bani. — Pentru a putea încasa 
aceaBtă taxă au introdus un control la 
măcinişul dela morile pe cari le-au 
numit ei mori industriale. In legătură 
eu stabilirea faptului cari anume mor; 
sunt industriale şi cari ţărăneşti oficiul 
de valorificare a grâului a stabilit nr- 
mătoarele norme:

1. Toate morile situate în comunele 
rurale, ai căror proprietari au făcut de- 
clara{iuni conform art 4 al decretului 
de valorificare, că înţeleg să macine 
numai pentru săteni cu uium, vor fi 
scutite de plata taxei de valorificare 
de 90 bani la kgr. de făină.

2. In comunele urbane aere şedinţă

de judeţ, toate morile publicate în Mo
tt torul Oficial, sunt prezumate în prin
cipiu mori sistematice; ministerul Ari 
culturii va putea hotărâ dela caz la caz, 
scoaterea lor din această categorie, ţi
nând seamă de nevoile locale, şl de 
importanţa instalaţiunilor.

3. Toate morile care funcţionează în 
comunele urbane reşedinţă de judeţ, 
se consideră deplin drept mori de va
lorificare şi vor fi supuse taxei de mai 
sus

In baza acestor norme ne-am po
menit că toate morile ţărăneşti din oraşe 
cari nu au nici site şi nici mare insta
laţie totuş au fost botezate mori indus
triale şi silite să plătească taxa res
pectivă.

Vaidiştii la alegerile dela Mehedinţi 
cari au avut loc la 18 iulie au pus şi 
ei candidat pe dl Vlad, fiindcă Vaida 
mai speculant cum este s’a temut să 
nu cadă şi aşa l’a băgat cătană pe 
Dr. Vlad. — El Imediat şi a luat Sta
tul major şi a plecat in judeţul Mehe
dinţi. — A stat acolo vre-o 10 zile 
şi-a colindai toate satele şi-a mişcat 
toate pietrile tipărind zeci de mii de 
manifeste şi cheltuind sute de mii de lei.

Bravii alegători din Mehedin|i au 
ştiut însă că Vaida candidează in nu
mele linguşirii şi au dat răspunsul cu
venit. Iată rezultatul alegerii:

Partidul nostru având de candidat 
pe dl Rădulescu Mehedinţi, 6.427 vot 

Partidul Averescu şi Georgiştii îm
preună, 4.428. voturi.

Guvernarea Iorga-Argetoianu, aşa 
num tă guvernarea pe deasupra par
tidelor, izbind atât de crunt în exis
tenta corpului did de toate gradele, 
— a dat naştere unor idei şi unui 
curent foarte lărmuitor susţinute, ca 
adică, corpul did. de toate gradele 
să formeze un pertid sau bloc poli
tic, sust nându-şi astfel numai inte
resele lor profesionale. Nereuşind 
această încercare, sub care chiar 
altceva s’ascundea, s’a făcu' mare 
caz ca toti Învăţătorii să pără  ̂ ască 
partidele în care erau înregimentat', 
sub pretext, vezi Doamne, — ca să 
se seo dă politica măruntă din şcoală*

Era şi £ ceasta o naivă cred ntă, 
dovadă că î ivetătorii şi profesorii 
n’au înţeles şi nu înţeleg să pără
sească partidele în care militau pen
tru anumite credinţe. §i n’au greşit! 
Ţara noastră fiind condusă de pai- 
tide şi prin partide, toate marile în
făptuiri nu se pot realiza decât tot 
în cadrul acestor partide, de aceea 
pe lângă unii cari — durere — întră 
în politică numai cu anumite scopuri 
egoiste, individuale, — sunt mulţi 
învăţători cari activează cu frumoase 
succese şi dezinteresat, pentru binele 
general şi pentru propăşirea lucruri
lor folositoare din tară, în cadrul par
tidelor.

In partid il net--tărănesc — după 
cum a scris atât da frumos dl adv. 
Dânşoreanu, în numărul trecut al a- 
cestui zier s’au ilustrat o seamă de 
învăţători străluciţi, pe toate fere- 
nele creatiunilor de interes obştesc- 
C&i opreşte şi pe eltii cari simt în 
ei dorul de muncă şi f >cul sacru, 
să urmeze accaeş pildă măreaţă?!

Conducerea judeţeană a acestui 
partid de masse oferindu-ne, In ca
drul ei, această posibilitate de mun-

j Astfel săracii ţărani sunt foarte ne
căjiţi când văd că în loc de mulţumire 
şi bucuria roadei muncii lor de peste 
an, se pomenesc jâcmăniţi de stat în 
felurite forme aşa cum încă nu cunoaş. 
tem caz dela 1918 încoace.

Pe chestiunea aceasta a morilor 
este aşa de mare nemulţumirea în 
popor încât ţăranii nu fac altceva 
decât să roagă lui Dumnezeu să le 
ieie de pe cap pacostea aceasta pe 
care le-a făcut-o liberalii în frunte 
cu Tătărescu şi Mitită• etc. Poporul 
zice că de-ajaba le face şcoli căci 
astea sunt prea greu plătite cu ju 
mătate din produsul muncii lor-

V- N.

Par.idul lui Argetoianu, 3.835. vot.
Partidul dlui Vaida având de can

didat pe di Vlad, a fost fruntea cozii 
cu 2.788, voturi.

Iată deci că dl Vlad a ajuns ultimul 
în loc să iasă primul aşa cum a sperat 
şi cum se lăuda înainte de alegeri. — 
însuşi dl Vlad spunea că poporul ştie 
să aleagă şi-§i va face datoria. Este 
drept, poporul şi-a făcut datoria ale
gând candidatul partidului nostru şi 
trântindu-1 pe dl Vlad.

Noi ne întrebăm numai că dl Vlad 
nici acum nu s’a trezit încă la realitate 
şi nu vede adevărul că poporul este 
contra lui Vaida din motivele cari le 
ştie dânsul.

x  y-

grija şcoalei .

că, de studii şi realizări mai târziu, 
în binele învăţătorilor şi propăşirea 
şcoalei româneşti, — n’am ezitat o 
clipă, ci ne-am aruncat cu tot da
nul şi cu tot sufletul nostru, cu cele 
mai curate gânduri şi inlentiuni în 
vălmăşagul şi în hueml atelierului, 
unde se pregăteşte planul măreţ, al 
ridicăr i morale şi materiale a popo
rului românesc, plan care se prepară 
de marele partid de masse, condus 
de ilustrul nostru înaintaş şi anima
tor, Ion Mihalache.

Interesele lăturalnice şi politica mă
runtă de răzbunări şi josnicii ne-au 
fost totdeauna străine şi urâte, le-am 
detestat, pe noi nu acestes ne mână 
ci dorinţa fierbinte de a face un bine, 
de o realiza ceva frumos şi folositor 
în b nele şcoalei, care în efaiâ de 
munca conştiincioasă între cei 4 pe
reţi ai ei, mai aşteaptă dela noi să 
cheltuim» fără precuoetire, suflet cu
rat şi entuziasm ori unde numai ni
se îmbie o pos bilrtate, spre a putea 
ridica această şcoală şi pe slujitorii 
ei pe un piedestal mai înalt-

Stăpâniţi numai de astfel de sen
timente am pornit să activăm în cer
cul de studii din cadrul partidului 
national-tărănesc Hunedorean, hotă- 
riti să studiem, fă luptăm, aievea, 
pentru îndieptarea tuturor relelor şi 
neajunsurilor de care sufere şcoala, 
să lecuim Ia timpul oportum fot ce 
poate fi lecuit şi ce putem sugera să 
se lecuiască ca astfel şcoala să ca
pete un nou impuls de viată, iar noi 
putere mai mai mare de muncă şi 
de luptă.

Cei cari simt asemenea cu noi să 
se alpture, ca umăr la umăr să du
cem lupta ce ne aşteaptă.

Alexiu David,
învăţător.

din cauza morilor

Dl Vlad 3 foit bal in alegeri
— El a ajuns mal rău ca ArgetoSanu —
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O întrebare deschisă
Adresată celor cari au răspuns la ancheta ziaristică 

în destiunea creditului românesc din Ardeal.

Citind răspunsul d- lui G. G, Miro- 
nescu despre problem» creditului 
românesc în Ardeal, apărui de curând 
In ziarul „Universul*. în legătură cu 
acest răspuns, pe lângă întrebările 
puse d-sale de către anchetelor, să 
mi fie permis în numele tuturor de
ponenţilor, foşti creditori a-i băncilor 
româneşti din Ardeal o singură în
trebare, pe care o cred cel puţin tot 
atât de importantă cât şi celelalte 
întrebări ce i-s’au pus în această 
chestiune, anume:

— Ce credeţi die Mironescu des
pre soartea creditului românesc în 
Ardeal în legătură cu efectul distru

gător el conversiunei asupra depu
nerilor bancare, care făceau izvorul 
principal al acestui credit?

Nu credeţi că ar fi o adevărată 
crimă naţională a lăsa în voia sortii 
şi prin urmare a împinge la ruină 
pe cei mai de seamă cetăteei, cari 
au format întradevăr în preponde- 
rantă rezistenta poporului nostru con
tra poporului agresor de pe vremuri 
— nefăcând nimic pentru despăgu
birea lor şi pentru repararea în justi
ţiei ce i sa aplicat cu o păcătoşenie 
de neiertat, fie aceasta printr’un aju
tor potrivit de ori ce natură?

Aiud, 16—VII 935-
Dr• Enea hlicola■

Vai săracii liberali
La Deva liberalii şi-au pus In gând 

sft dea o lovitură mortală partidului 
nostru. Astfel şi-au ales omul care să 
execute mandatul In persoana dl ui FU- 
Uep senatorul din Hunedoara. — Se 
zice că la punerea pietrii fundamentale 
a noului palat administrativ din Hune
doara dl FUlep în cuvântarea pe care- a 
rostit-o a fost din cale afară de vehe
ment în contra „bandiţilor şi hoţilor 
de naţionali-ţărănişti". astfel cu meri
tele consolidate i-au dat însărcinarea 
să vorbească la Deva „â fond" în con
tra organizaţiei viitorului stat ţărănesc 
pe care-1 preconizează partidul nostru.

Nu de mult a îngăeuit dl Tâtărescu 
să se scrie în gavete, că el e mai tare 
ca ori când. Partizanii lui să fie liniş
tiţi, să a>bă toafâ nădejdea, că puterea 
lui n’a scăzut şi că vor mai rămâne 
vreme îndelungată la putere. Nu mult 
după această declaraţie s ’a pescoperit 
nemai pomen tul scandal în jurul ne
gocierii devizelor:

in legătură cu această atitudine a 
Domnului Gh. Tâtărescu, îmi vine 
tn minte o poveste. A trăit înainte de 
Hristos un om învăţat, dar foarte cu
rios în felul lui, pe care l-a chiemat 
Diogen Acesta odală s’a înfăţişat ia 
un târg de tară, în mijlocul lumei, 
care se îmbulzea, avâ id în mână o 
lumină aprinsă, ziua la amiazi. Lumea 
văzându-1 aşa, s’a strâns în jurul lui, 
crezând că-i nebun. L’au întrebat, că 
ce caută, cu lumina aprinsă, ziua la 
amiazi. El, spre mirarea tuturor, a spus 
că caută un om tare Atu aci oamenii 
i-au adus pe un vestit om tare. El a 
zis: bine! dacă voi ziceţi că-i mare şi 
tare, să-l punem la probă, Să doarmă 
acest om o noapte subt. un arbore pe 
care r-1 voi arăta eu. Toată lumea a 
âs şi a z is: a făcut acesta isprăvi mai

Bine înarmat di Etllep cu toate ar
gumentele necesare se zice că era cât 
pe-act să răstoarne întreg programul 
structural al partidului nostru dacă nu 
făcea o greşală de altfel destul de mică: 
recontura „Statul Ţărănesc" şi vor
bea despre „Statul naţional".

Desigur că şrapnelele dlui Ftilep au 
avut o împrăşt ere mai mare dar efica
citate cu atât mai redusă. Astfel că noi 
ne rugăm lui Dumnezeu să ne trimită 
din partea liberalilor numai astfel de 
şrapnele.

S V.

tiu ia ori cânii?!
mari, decât ca să doaimă singur o 
noapte subt un arbore. Cum au zis au 
făcui. Mare a fost însă mirarea tuturor, 
cari s(au pus la pândă, să vadă, dacă 
într’adevăr doarme singur subt arbore, 
când au văzut că vestitul lor on tare, 
în iată după ce s’a făcut sară, a luat-o 
la fugă şi n’a avut curajul să doarmă 
singur, noaptea, sub pom.

Acest om vestit a fost adeca, un 
criminal, care a omorât un om de o- 
menie. Lucrul nu s’a ştiut fn public, 
dar s’a ştiut de suflet şi conştiinţa cri- 
minalulu, care-1 mustra şi-l înspăi
mânta mai ales noaptea.

Când s’a a.lat, mâne-zi, de lumea 
curioasă, despre această slăbiciune a 
marelui lor om, atunci Diogen le-a spus: 
vedeţi şi finefi minte, că om mare şi 
om tare este numai acAa• care are 
conştiinţa liniştită, care nare nici o 
vină pe sufletul său•

Cele petrecute In viaţa publică, după 
declaraţii e aşa de categorice ale d-lui 
Tâtărescu, ne îndreptăţesc să susţinem 
şi să afirmăm, că dl Tătârescu nu-i tare, 
fiindcă nu are conştiinţa curată.

Verax-

Românul are proverbul: Păduchele 
din lindină mai tare te pişcă Aşa 
un păduche din colecţia iresponsa
bilului A. Viad, caută, să mă pişte 
crezând, că mă poate atinge în buna 
mea reputaţie de advocat, pe care 
mi-am câştigat o în cursul alor 34 
ani de profesare. Deşi e nespus de 
greţos, să dai atenţiune unei insecte 
8cârnave, cum e detractorul meu, 
fac această declaraţie chiar pentru 
a-1 dovedi şi mai mult, că e o ga- 
dină de cea mai impertinentă specie, 
care îşi face existenţa sugând sân
gele altuia, ca nu cumva să trăiască 
din lucru. *

Filiala „Ardeleanei" abia avea aşa

zişi Mbărbatf de încredere* pe co
mune, cari să întocmească foile de 
informaţuai, necesare la cererile de 
împrumuturi. Nu se găseau astfel de 
oameeni nici ca inteligenţă nici ca 
fide-demnitate decât numai excepţio
nal. Aşa s’a întâmplat, că veniau în 
cancelaria mea clienţi din comune, 
unde nu era informator. Ei mă ru
gau, să le fac lucrările necesare pen
tru cererile de împrumut. Eu în fie
care caz le comunicam dela început 
că dacă ei vreau, ca să le fac a- 
ceste lucrări, au să-mi plătească spe
sele cuvenite aşa, cum şi în cazurile 
de împrumuturi hipotecare, solicitan
tul trebue, să achite spesele advo- 
caţiale. Nu numai, că luam informaţii

foarte detailate, dar şi foaia de in- 
formaţiuni o înfo :meam cu toată 
conştienţiozitatea, iar în prealabil fă
ceam demers la cartea funduaiă pen
tru a indentifica persoana solicitato
rului fiind mulfi cu acelaş nume în 
aceaş comună apoi scoteam datele 
complete asupra averii imobile a 
respectivului. Cine cunoaşte felul a- 
cesfor lucrări, ştie prea bine, că sunt 
anevoioase şi foarte Litigioase recla
mând mult timp. Ba de multeori mi- 
s’a întâmplat, că am plătit din pro
priu celui, ce a făcut lustrele fun- 
duare-

Evident, că nu poteam, să refuz 
pe eteri solicitatori, căci făcând a- 
ceaste, aş fi cauzat prejudicii chiar 
băncii- Nici nu i poteam trimite ţa 
alţi advocaţi, cari nu cunoşteau uzan
ţele băncii- dar ii ar fi competat o- 
norar pentru serviciul lor. Nici nu 
li-se potriveau astfel de chestiuni.

Mai era şi o al!ă împrejurare. Eu 
absentam foarlc mult de acasă fiind 
Senator. Astfel lucrările cu cererile 
de împrumut urma, să le facă aso
ciatul meu de atunci, dl A Igna iar 
datele funduare le scotea d. Dr. Fr. 
Schuller, ori plăteam pentru facerea 
lustrelor.

Este de sine înţeles, că nu po
team aştepta dela colegul meu, dl 
A Igna, care nu avea nimic comun 
cu filiala, să le facă gratuit cauzân- 
du-şi prejudicii în drepturile sale-

Dar am procedat şi î i  spiritul şi 
litera obligatorie a Regulamentului 
de aplicare a Tarifului Minimal al 
Advocajilor, care interzice advoca
ţilor lucrările gratuite pentru motivul 
moral de a preveni concurenţa ne
cinstită a acestora.

Iată deci, că mă găseam într’o si
tuaţie de necesitat*5, să se facă în 
b uroul meu aceste lucrări, ceeace 
de altfel era şi de nteresul filialei, 
ca ele să fie b ne făcute. Spesele 
emu cele mai minimale, d r pe cari 
cei mai mulţi nu le-au achitat iar 
eu i-am lăsat în ştirea Domnului-

E un neadevăr sfruntat, debitat cu 
reacredinţă criminală, că aş fi cerut 
spese şi dela aceia, rari nu au ob
ţinut împrumutul. Legalmen e însă aş 
fi fost î i  drept a le pretinde şi în 
acestea cazuri.

In şedinţele comitetului, dacă eram 
de faţă, nicicând n’am atins libera 
deliberare nici pe dedeparte a mem
brilor comitetului. Dar nici n’a fost 
vreodată caz, când o chestiune să 
fi ajuns la vot, ci întotdeauna s’a 
hotărât de coinun acord fără diver
genţă.

Iată deci, cum se caută cu mi
croscopul răutăţii diabolice a imper
tinentului păduche, să mi se găsească

vreo incoreclitate Aceasta chiar mie 
care timp de 18 ani, cât am profesa' 
sub regimul maghiar, am susţinut şi 
am făcut şi toate lucrările scrise de 
mare anvergură cu totul gratuit în 
toate procese le politice, infinite la nu
măr, la toate instanţele maghiare* Iar 
în ce priveşte indulgenţa faţă de 
clienţi, n’am fost întrecut de nimeni, 
ea a fost chiar proverbială. Dovadă 
archival meu, din care oricine poate 
constata, că eu abia am efectuat 
vre-o licitaţie în timp de 34 ani iar 
pretenţiuni de spese am cu duiumul 
încă dela primul început al practicei 
mele. Dar d. G Borduş, directorul 
filialei, îmi cunoaşte mai bine felul 
gestiunei mele ca advocat al filialei. 
Dsa ar putea confirma măsura in
dulgenţei mele, refuzând eu de mul
teori, să înprocesuez multe cambii, 
pe cari dsa Ie găsea indicate pentru 
inacţionare,

«
Dar ce zice păduchele din fiţuica 

nefericitului seu gazdă, A. Viad, — 
la isprăvile lui Dr Simion Câmpean? 
Cunoaşte-1? Eu sunt sigur, că-1 cu
noaşte ca pe sine însuş astfel ştie, 
că acest specimen făcând casa de 
zăloage cu asociaţii săi evreii Garai 
et familia, percepea carnete sânge
roase â la Shylok. Dar incalcarea 
cea mai temerară a legii, ca un ad
vocat să facă pe cămătarul bestial 
Ia o casă de zăloage, atât de incom
patibilă cu profesiunea de advocat?

Şi mai întreb: oare pe cine n’a 
pompat păduchele, care mă pişcă? 
Toată lumea ştie, că n'a existat par
tid politic, pe care să nu-1 fi „belit* 
de parale.

Dar nu cunoaşte păduchele din 
gazeta lui Viad pe însuş stăpânul 
seu, care mulţi ani de-arândul a a- 
vut următoarele funcţiuni la banca 
„ Ardeleana": 1., director general, 2-, 
membru în cons de adm., 3., juris
consultul băncii, 4 , advocat cu praxă 
liberă nelimitată, 5.» mai era şi de
putat ţa Budapesta. Nu era acesta 
un cumul imoral şi revoltător prin 
complexul funcţiunilor şi incompati- 
bilitătile lui ? Şi pe de-asupra acest 
titanozaur hrăpăreţ a mai avut tu
peul, să-şi mai stipuleze şi o enormă 
sumă de zeci de mii Coroane drept 
desdaunare pentru cazul, dacăi-s’ar 
denunţa angajamentul. Dar a păţit-o... 

*
Fie sigur păduchele din lindină. 

că soartea Iui binemeritată e inevi
tabilă- Nu paste mult timp vom ins
tala şi pune în funcţiune maşina de 
deparazitare a judeţului nostru şi 
atunci şi el şi semenii lui vor fi stri
viţi cu toţii pentruca gunoiu fiind, 
gunoiu să se facă.

Dr. Iustin Pop.

în tâ m p in a re .
Foaia „Înainte” se pare, <ă nu vrea, 

să se oprească Iu dtcadenţa ei, ci 
are aspiraţi unt a, să devină ciubăr de 
lături, în care fiecare anonim ticălos 
îşi poate plasa depoziţia oricât de 
murdară ar h ta. N'avem nici un 
motiv de a r.e impresiona jalnic asu
pra povârnişului pe care a ajuns a- 
ceastă fiţuică — revolver, care şi-a 
perdut orice rost. In orice caz însă 
suntem în justă aşteptare, ca şi până 
îşi va da ignobilul seu suflet In mâna 
celor, ce o finanţează, să şteargă de 
pe ţrontispiciu afişul, că e „organ de 
luptă naţionalistă a tineretului", căci 
e prea temerar tupeul a abuza de 
cinstea şi omenia tineretului în scop 
de reclam, dar şi altfel se restrânge 
asupra lui o umbră tolerând aşa o 
fiţuică, care cu scop de speculă se 
aşează sub auspiciile lui.

Fiţuica-revolver dă din nou ospi
talitate unui scris infect împotriva 
mea. Autorul şi de data aceasta e 
necunoscut, căci nu semnează. Ata
cul deci e din întanerec astfel şi au
torul trebue să fie negru, întunecat 
1b faţă. Iar cine e negru la faţă, acela 
e negru şi la maţe. Iar cine sufere 
de aceste negreţe, acela sigur, e ţigan

de sânge. O confirmă aceasta şi la
şitatea ţigănească, că n’a avut cura
jul, să-şi semneze productul.

Şi oare care e motivul, pentru care 
faraonul caută, să mă denigreze cre
zând, că mă poate face asemenea lui ? 
— Explicarea e palpabilă: Eu am 
fost militar timp de 32 ani făcând 
serviciu la jandarmerie. Am fost şe
ful secţiei Simeria. In cursul acestui 
lung şir de ani am avut de a supune 
rigorilor codului penal foarte mulţi 
ţigani, cari bineştiut, sunt cel mai 
destetabil element din punctul de ve
dere al ordinei şi siguranţei de drept, 
ei sunt chiar drojdia populaţiunei 
ţârii noastre. Autorul deci, de aceeaş 
sămânţie, se resimte de amarul „co
naţionalilor* săi romi, caută deci, 
să-şi verse veninul asupra mea. Fa
raonul uită Insă, că anonimatul nu 
dă scut nici siguranţă în faţa legii In 
ce priveşte răspunderea.

înainte numai cu terfelirile în „îna
inte *, căci am eu ac şi pintru cojo
cul autorului ascuns Ia tută şi pen
tru cel al fiţuicei, care dă osp.talitate 
faraonului de sigur pentru motivul, 
că sunt nou pentru altul şi mai fiind 
şi nou înrudiţi — în ce priveşte po
litica. Vdsiîe Andrelca-
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Ş T I R I
Căsătorie. Anunţăm cu multă plă

cere căsătoria religioasă a distinsului 
tânăr, inginer silvic Amos Silian din 
loc cu d-şoara Anuţa Miulescu fica 
dlui primar din Vălenii-de-Munte, care 
s’a celebrat în biserica ort. rom. din 
Orăştie In ziua de Duminecă 4 Aug. 
1935 la orele 8lh seara. Urăm tinerei 
perechi pe această cale multă fericire 

*

Dela Direcţiunea liceului „Aurel 
Vlalcu" din Orăştie. Examenele de 
admitere In clasa I-a de liceu, corigenţă, 
diferenţă, şi particulare încep în ziua 
de 2 Septembrie la orele 8 dimineaţa.

Examenele de admitere in clasa V-a 
In ziua de 7 Sept.

înscrierile în liceu se fac pe baza 
unei cereri timbrate legal şi Înaintate 
Direc[iunei Liceulului până inel. 25 
August a• c- 

Corigenţii şi particularii prezintă ce
rerea de înscriere după încheierea si- 
tuaţiunii examenului din sesiunea Sept.

Elevii noui vor prezenta odată cu 
cererea de înscriere şt Certificatul ulti 
mei clase absolvite pre:um şi toate 
actele cerute de Regulament.

înscrierile in internat se fac până 
la data de 15 August inel în baza 
unei cereri timbrate legal (separat) de 
cea de înscriere în liceu).

Peste această dată nu se mai fac 
înscrieri în internat. Cererile pentru 
scutire de taxa de frecvenlă şi bursa 
se depun odată cu cererea de înscriere 
în internat, însoţite de un act de pau
pertate şi un extras familiar.

Pentru elevii de clasa Vil şi VIII noui 
veniţi, cu media 7—10 sunt câte 5 
burse disponibile.

Orăştie, 31 Iulie 1835.
prof. Aron Demian.

D ir. lie. .A , Vlaicu* Orăştie 
*

Sllrl teatrale.
Stagiunea teatrală dc iarnă, anui 

acesta, va fi inaugurată de marele 
turneu organizat de D-nii N. N• An~ 
gheleseu şi Viorel Şulutiu, cu puter
nica piesă naţională „Pământul nos
tru Sfânt" dramă în patru acte, care 
va însemna cel mai mare succes din 
întreaga stagiune a turneelor din anul 
acesta.

Piesa, de un puternic dramatism, 
va fi o nouă dovadă că turneele tea
trale, sunt cele mai eminente mijloace 
de propagandă culturală-naţională.

Turneul va fi făcut în 180 de oraşe, 
în care va contribui h  ină ţarea con
ştiinţei patriotice, în aceste vremuri 
de restrişte moralo-naţională.

Actorii cari vor juca în zgudui
toarea dramă „Pământul nostru Sfânt" 
In frunte cu D-nii Viorel Sulutiu şi 
N. N. Anghelescu autorul piesi1, fac 
parte, dintre tinerele elemente de 
mare valoare artistică a teatrului’ 
românesc.

*

D. (uliu Maniu s’a înt ors în ţară 
D. Iuliu Maniu, a fost săptămânile 
trecute la Viena. In bibliotecile cele 
mari djn capitala fostei împărăţii aus- 
tro-ungare. D. Sa a studiat anumite 
lucruri de mare însemnătate pentru 
ţară. Se vorbea că de-aco!o se va 
duce la Varşovia. La sfârşitul săptă
mânii trecute Insă s’a întors în ţară, 
stabilindu-se la moşia D. Sale dela 
Bădflcini,

*
Marele Voevod Mihai se va în 

tâlni cu mama sa. In ziua de 26 
Iulie, Marele Voivod Mihai a plecat 
cu trenul spre Bruxeles (Belgia) spre 
a vizita expoziţia cea mare de acolo. 
Dela Bruxeles. Măria Sa va pleca la 
Florenţa In Italia, unde va rămâne o 
lună de zile lângă M. Sa Elena, ma
ma Sa.

*
D la Cluj la Praga cu aeropla

nul. La ziua sf. proroc Ilie s ’a des
chis drum nou prin văzduh. Un ae
roplan va duce şi va aduce, In fie
care zi, călători dela Cluj la Praga şi 
ţnapoi. Cea dintâi că ătorie s’a făcut

cu mare pompă, fiind de faţă toţi 
înalţii slujbaşi ai Clujului. Aeroplanul 
care face acest drum se numeşte 
.Basarabia".

Pierdere din anul 1932 
Cheltueli generale
Diferenţă rezult, la lichidarea furnizorilor

34 139 — 
9752— 

76.671.-

PI ERDERI !  
pe anul 1932 
„ . 1933

34.139.-
86.423.— 120.562—

120.562.- 120.562—

U rt p i a n
m o d ern  d e  vânzare,

adresa la adminisPaţ a ziarului. I

HOTEL şi RESTAURANT
tn ORĂŞTIE
Anunţăm cu onoare pnblicul din judeţ că:

s’a deschis terasa de vară
fiind azi locul de întâlnire a elitei din loc şi jur, —  unde cântă o muzică de jaz de 
primul rang. —  H O T E L U L ,  oferă cele mai confortabile camere pentru voiajori. —  
R E R T A U R A N T U L  este neîntrecut în specialităţi d e : mâncări, şi băuturi.

Dom nii funcţionari, preoţi învăţători şi notari se bucură de 20 procente reducere la preţuri. 

Rugăm sprijinul onoratului public. Cu stimă D IR E C ŢIU N E A .

Cooperativa „Metalurgica" Cugir
C o n v o c a r e

Domnii acţionari ai Societăţii Cooperativei "Metalurgica", sunt convocaţi la zîau de 25 August 1935, ora 
10 a• m- în sala Atheneului Popular din Cugir, la ordinea zilei fiind;

1. Aprobarea bilanţului pe anul 1933.
2. Descărcarea Consiliulului de Adtninistr. de gestiunea pe anul 1933.
3 Complcctarea locurilor vacante îa Consiliul de Administraţie.
4 Alegerea a doi Cenzori şi a doi Cenzori supleanţi pe anul 1934.
5. Diverse chestiuni.
Domnii acţionari sunt rugaţi b depune acţiunile la sediul Societăţii pâiă cel mai târziu la 24 August 1935. 
Iu cazul că la prima adunare nu se va întruni numărul de acţionari recerut de lege şi statute, adunarea 

va ţine în ziua de 1 Septembrie 1935, cu aceleaşi ordine de zi şi cu ori ce număr de membrii prevenţi.se

A C T I V

B i l a n ţ u l
Cooperativei „Metalurgica" Soc. pe acţii, Cugir, la 31 Dec. 1933 P A S I V

C A S S A 5.213— C A P I T A L 200.000—
Mărfuri generale 52.743— Fond de rezevă 35.188.-
Mobilier 139 5 0 2 - . de creanţe dubioase 32.17L—
Diverşi Debitori 254.550.— „ de amort, mobilierului 21.655— 89.014.-
Acţiuni rescumpărate 26.000.— Dividente ne-ridicaie 7.184-

Pierdere : Di v e r ş i  creditori 3C2.372—
Reportată din anul 1932 34.139— -

Pierdere pe anul 1933 86 423 - 120.562.-
598.570— 598570—

D E B I T

Profit & Pierdere
Cooperativei „Metalurgica" Soc pe acţii, Cugir, Ia 31 Dec. 1933 CRE DI T

Cugir, la 31 Decembrie 1933
Preşedinte si Administrator delegat • Contabil,

(ss) Alexandru Scortescu- (ss) Augustin Puşca,
Subsemnaţii Cenzori sm rx-im'nat conturile de mai sus şi le-am aflat în concordanţă cu registrele Societăţii, 

(ss) Simion Soimuş (ss) Kirsch Victor,

C o n v o c a r e
10 a•

Domnii acţionari ai Societăţ i Cooperativa „Metalurgica*, sunt convocaţi îa ziua de 25 August, 1935 ora 
m. în sala Atheneului Popular din Cugir, la ordinea zilei fiind:

1) Aprobarea bilanţului pe anul 1934.
2) Des:ărcarea Consiliului de Administraţie de gestiunea pe anul 1934.
3) Complectarea locurilor vacante îa Consiiiul de Administraţie.
4) Alegerea a doi Cenzori şi a doi supleanţi pe anul 1035.
5) Diverse chestiuni.
Domnii acţionari sunt rugaţi a depune acţiunile la sediul Societăţii pâ lă cel mai târziu la 24 August 1935. 
In cazul că, la prima adunare nu sa va întruni numărul de acţionari cerut da lege şi statute, adunarea se 

va ţine In ziua de 1 Septembrie 1935, cu aceîeaş ordine de zj şi cu ori ce număr de membri prezenţi.

A C T I V

B i l a n ţ u l
Cooperativei „Metalurgica", Cugir la 31 Decembrie 1934. P A S I V

C A S S A
Mărfuri generale 
Mobilier
Acţiuni răscumpărate 
Diverşi debitori
Creanţe convertite conf. legei din 7-IV-934 
Reduceri de creanţe convertite 

Pierderi:

2.074.-
44-265—

139.502— 
26.500— 

15 .618—
53.704—
53.704—
51.502—

C A P I T A  L 
Diverşi creditori 
Fond ee creanţe dubioase 

„ „ amort, mobilierului
39 355— 
21.655—

200.000—
266.889—

61010—

527.899—527 829—

D E B I T

Profit & Pierdere
Cooperativei „Metalurgica", Cugir la 31 Decembrie 1934. C R E D I T

Pierderea din anul 1932 
»» n n 1933

34-139. -  
86.423— 120562 -

Amort, pierderilor prin Fond de Rezervă 
Pierdere rămasă la 31 Decembrie 1931

74.524 — 
51.502.-

Cheltueli generale 5.464—
126.026 — 126.026—

Cugir, la 31 Decembrie 1934■
Presediele si Administrator delegat, Contabil,

(ss) Alexandru Scortescu• (ss) Augustin Paşca.
Subsemnaţii Cenzori am examinat conturile de mai sus şi Ie*am aflat în concordnnfâ cu registrele Societăţii, 

(ss) Simion Soimuş■ (ss) Kirsch Victor.

Giient; Dt- Harta* Tiparul tipografiei A. Hirach, Deva. 1935,


