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Fundaţia Lapedatu 
La Sibiu, înainte eu 12 ani, s'aii pus 

baze serioase unei fundafiuni de bine
facere, care urma să poarte numele ne
uitatei Veturia 1. Lapedatu. 

Iniţiatorii — intelectualii din Sibiu, în 
frunte eu regretatul Dr. loan Bunea, fostul 
director al Liceului Gh. Lazăr — urmă
reau prin aceasta strângerea unui fond 
pentru ajutorarea eleuilor săraci dar si
litori dela şeoalele locale, eternizând în 
felul acesta numele aceleia, care timp de 
două decenii a fost ocrotitoarea şi bine
făcătoarea tinerimii studioase: Veturia 1. 
Lapedatu. 

Apelul iniţiatorilor se adresa în rândul 
întâi foştilor beneficiari ai „Mesei Studen
ţilor", instituţie earitatiuă, căreia Veturia 
l. Lapedatu i-a închinat cei mai frumoşi 
ani din uieaţa sa, depunând o aetiDitate 
intensă închinată exelusiu acestei măreţe 
opere sociale. X -% 

lăudabila iniţiatiuă din 1933, eonstitue 
un act de pioasă recunoştinţă publică, ce 
se aducea aceleia, care s'a dedicat, cât 
a fost în uieaţă, binelui obştesc. 

Iniţiatiuă părea dela început modestă 
şi strângerea unui fond oarecare, sufi
cient pentru garantarea unor burse şco
lare regulate, ar fi satisfăcut pe iniţiatori. 
Nimeni nu şi-ar fi închipuit atunci, că 
după abia un deceniu, Aşezământul pro
iectat, să deDină o fundaţiune de proporţii 
nebănuite. 

Cel care a răspuns întâiul apelului 
lansat de directorul Dr. loan Bunea a fost 
tocmai touarăşul de uieaţă al răposatei, 
d-l Ion 1. Lapedatu. 

Faţă de intenţia modestă a iniţiatorilor 
„m'am hotârît — spune d-l Ion 1. Lapedatu, 
într'o scrisoare adresată unui prieten — 
ca să înfiinţez un Aşezământ cultural şi 
filantropic, de proporţii mai mari, în amin
tirea neuitatei mele tovarăşe de vieeţău. 
D-l Ion l. Lapedatu a pornit a doua zi la 
realizarea acestui Aşezământ, făcând o 
frumoasă donaţie în bani, pe care i-a 
depus în contul, atunci deschis, la Banca 
Albina din Sibiu. Ideea aceasta nu 1-a pă
răsit pe d-l ion l Lapedatu nieiun singur 
moment. Drumul spre ţinta finală era unul 
singur: strângerea fondului necesar uia-
bilităţii Aşezământului. 



e u donaţiuni făcute an de an, destul 
de însemnate pentru mijloacele materiale 
ale donatorului, s'a izbutit ca în decurs 
de 12 ani, Aşezământul să ajungă la un 
patrimoniu însemnat. Auerea strânsă astfel, 
eu destulă trudă şi muncă, fiind fericit 
gospodărită şi ehiuernisitâ tot prin grija 
permanentă a d-lui Ion 1. Lapedatu, care 
nu a renunfat nieiun singur moment la 
planul înainte stabilit şi a înuins toate 

, greutăţile iuite, chiar şi cele prouoeate 
de fluetuaţiunea monetară. Politica plasa
mentelor făeute a dus la întărirea funda-
ţiunei, la consolidarea ei, încât astăzi uii-
iorul acestui Aşezământ e sigur. Nimeni 
şi nimic nu-l mai poate clătina, temeliile-i 
sunt fericit betonate de mâna construc
torului creator. 

D-l Ion 1. Lapedatu a ereiat din Aşe
zământ o măreaţă şi nobilă fundaţiune. 
A dat uieaţă unei instituţii de ordin eari-
tatiu unice la noi în ţară, ce ua trăi mereu, 
în amintirea Românilor ardeleni. A legat o 
nouă uerigă lanţului nesfârşit al operilor 
de binefacere, eu care poporul Român 
de dincoace de Garpaţi se mândreşte. 
A fundat o instituţie socială menită să 
aline multe dureri, în uiitor, o instituţie 
nouă la temelia uieţii noastre naţionale 
şi culturale. De ea sunt legate uirtuţile 
caracteristice neamului nostru: binele 
obştesc, moralitatea, cinstea şi umanitatea. 

Pe seama Aşezământului dela Sibiu 
nu s'a făcut niciodată reclamă sgomo-
toasă. A rămas tot timpul instituţia de bi
nefacere, care şi-a împlinit eu succes 
menirea., acordând an de an burse ele-
uilor silitori, dar săraci, ca şi nenumă
rate ajutoare împărţite săracilor şi orfa
nilor, în bani sau haine, eu ocazia săr
bătorilor Crăciunului. D-l Ion l. Lapedatu 
distribuia aceste daruri celor săraci, prin 
intermediul prietinilor Aşezământului, ast
fel, că de cele mai multe ori, cei care se 
împărtăşeau eu ele, nu ştiau bine de unde 
uin. La Braşou, astfel de ajutoare îm
părţea răposata Valeria Stoiehiţă. 
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încă o douadă de modestia donato
rului, caracteristica tuturor marilor bine
făcători ai poporului nostru de dincoace 
de munţi. 

Despre Fundaţiunea dela Sibiu au 
apărut în presa noastră — în ultima 
ureme — unele informaţii neeomplete. 
De altă parte, la Braşou, unde Aşezământul 
are două imobile centrale, în repetate 
rânduri trebuia să dau relaţii asupra ca
racterului acestei fundaţiuni. 

flm ales acest moment, publicând 
broşura prezentă, eu unicul scop de a 
ueni eu informaţii obieetiue, exacte şi 
sincere, fixând lucrurile în adeuărata lor 
lumină. 

Aşezământul Veturia l. Lapedatu 

^ Iniţiatiua — - cum am uăzut — a fost 
a intelectualilor din Sibiu, în frunte eu 
fostul director al Liceului Qh. Lazăr, Dr. 
loan Bunea, cari plănuiau să adune un 
fond pentru „Masa Studenţilor", fond din 
care să se dea ajutoare la eleuii săraci, 
dar silitori. 

Ce a determinat această iniţiatiua? 
La Sibiu, între alte instituţii filantro

pice, există şi azi, auând o ueehime de 
aproape o jumătate secol „Masa Studen
ţilor", masa binefăcătoare a Băncii Albina. 

„Masa Studenţilor" dela Sibiu a fost 
în trecut şi credem că a rămas şi azi, o 
adeuărata instituţie de educaţie morală, 
culturală, naţională şi socială. Nu era, 
deci, o simplă cantină şcolară. A fost şi 
este o instituţie cultural-filantropieă pro
prie poporului nostru din Ardeal. 

Importanţa „Mesei Studenţilor" dela 
Sibiu, care, pe bună dreptate era consi
derată a doua şcoală a tineretului prin 
grija de prosperitate fizică şi morală a 
celor cari primeau instrucţia şi educaţia 
în liceu, constă în caracterul ei special 
imprimat de conducători. 

Pe timpul stăpânirii maghiare, un 
număr redus de copii de ţărani, de în-
uăţători şi de preoţi români din satele 
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Ardealului, aueau posibilitatea să urmeze 
cursurile şeoalelor secundare române 
sau străine, delà oraşe. Acest lucru apărea 
ea un priuilegiu pe seama celor înstăriţi. 
Oare poate fi uorba de o clasă rurală 
înstărită, în acea ureme? Nu. Sătenii 
noştri, eu sarcini familiare grele, — pe 
atunci copiii roiau împrejurul uetrei, nu 
s e mulţumea lumea numai eu unul sau 
eu eel mult dot, ea azi, — erau în impo
sibilitate să susţină oreun copil la şcoală. 

Intelectualii ee-i aueampe atunci şi-au 
dat seama de necesitatea propăşirii nea
mului nostru şi pe teren cultural-national 
şi eu mijloace proprii au ereiat instituţii 
de ajutorare pentru cei săraci, dar silitori. 

„Masa Studenţilor" din Sibiu a fost 
o astfel de instituţie, care hrănea zilnic 
sute de eleui, din cei mai buni, dar lip
siţi de mijloace materiale, fii de ţărani, 
înuăţători sau preoţi de pe sate. 

Mii de şcolari săraci au terminat li
ceul sau şcoala comercială numai dato
rită prânzului gratuit asigurat la această 
„Masa". 

îmi amintesc, că în 1930 eram cel mai 
ueehi beneficiar al „Mesei", după ce 8 
ani am fost bursierul ei, terminam ea 
„duetor", numit de regretatul fost director 
al Şeoalei Comerciale, Trandafir Preda. 

Pe lângă noi, sutele de şcolari, cari 
găseam în fiecare zi la „Masa Studen
ţilor" o supă caldă.şi o mâncare aleasă, 
din generozitatea conducătoarelor mai 
ales, zilnic se mai hrăneau zeci de oa
meni lipsiţi, bătrâni, bolnaui sau nepu
tincioşi. Nu ajungeau însă aici, trântorii, 
leneşii ori speculanţii. 

Toţi beneficiarii acestei instituţii tre
buia să muncească, să trudească, pentru 
a se putea menţine. O notă rea — o „se
cundă", cum spuneam noi — la Crăciun 
sau la Paşti, aducea după sine pierderea 
mesei pe anul respeetiu. Criteriu de se 
lecţionare al bursierilor „Mesei" era fe
ricit a les : să fie eleuul delà sat, din pă-' 
rinţi lipsiţi materialiceşte, 'să fie însă si
litor la studii şi eu purtare bună. 

Pe plan social, „Masa Studenţilor" 
din Sibiu, prin opera earitatiuă înfăptuită, 
s e situează între marile instituţii de in
teres obştesc. Venitele „Mesei" erau re
crutate mai ales din fondurile „Albinei", 
care umplea totdeauna golurile. S e pri
meau şi alte donaţiuni sau subuenţii. Lo
calul, sala de mese şi toate încăperile 
anexe erau puse la dispoziţie de „Albina", 
în mod absolut gratuit. 

Rolul „Mesei Studenţilor" nu se li
mita numai la hrănirea eleuilor adunaţi 
aici, fii de ţărani, de înDăţători şi de preoţi, 
doritori de înuaţătură şi cultură. In ca
drele ei se făcea educaţia culturală şi 
naţională, pe care şcoala de multe ori 
nu ajungea să o facă. Multă grijă şi înţe
legere se punea, în felul cum trebuia 
crescut tineretul şcolar ocrotit la „Masa 
Studenţilor". Principii de ordin moral şi 
social stăteau la baza întregei acţiuni 
edueatiue. 

înainte de războiul trecui, „Masa Stu
denţilor" era pusă în slujba cauzei ro
mâneşti. Mulţi din tinerii cari şi-au făcut 
educaţia aici, au auut, mai târziu, un rol 
hotărîtor în pregătirea şi realizarea uni
tăţii noastre naţionale. 

Dar importanţa acestei instituţii eul-
tural-filantropice re iese şi din reprodu
cerile ce urmează, pentru fixarea rolului 
auut de Veturia l. Lapedatu în societatea 
românească şi mai eu seamă la „Masa 
Studenţilor" din Sibiu. 

La 1 Oetomurie 1933, fostul direetor 
al Liceului Qh. Lazăr, Dr. loan Bunea, 
spunea în discursul comemorativ eu care 
a deschis „Masa Studenţilor" următoa
rele : 

„Ne-am adunat în preajma „Mesei 
Studenţilor", instituţie căreia doamna Ve-
turia 1. Liapedafu i-a închinat cele mai 
frumoase energii ale sufletului ei, ea să 
împlinim o datorie creştinească şi s ă 
aducem cu toţii prinosul recunoştinţei 
noastre pentru tot binele ce-a realizat 
defuncta în trecerea ei pe acest pământ. 
Veturia l. Lapedafu a desuoltat o aetiui-
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taie filantropică cunoscută şi recunoscută 
de toţi, în interesul societăţilor şi insti-
tufiunilor culturale şi filantropice în fo
losul societăţii româneşti în general, dar 
mai ales în slujba „Mesei studenţilor" 
prin ajutorarea, îngrijirea, conducerea şi 
luminarea şcolarilor. Aeeastă aetiuitate 
şi-a îneeput-o în anul 1905—6, îneă îna
inte de căsătoria sa şi a eontinuat-o eu 
râună şi abnegaţiune fără pereche, mai 
ales după Unire. 

Intre doamnele care n'au precupeţit 
nieio jertfă, nieio osteneală, când se trata 
de luminarea tineretului şcolar, ajutat eu 
hrană trupească dar şi eu hrană sufle
tească, era în primul rând doamna Ve-
turia 1. Lapedatu, care făeea parte din 
ueehea generaţie de figuri altruiste ale 
Sibiului. 

In slujba „Mesei studenţilor" şi-a în
chinat Veturia 1. Lapedatu, munca migă
loasă de toate zilele, plină de dragoste 
pentru ocrotiţii săi şi de înţelegere pentru 
neuoile acestor tineri. „Albina" a dat ma
teria, iar Veturia Lapedatu şi-a dat sufletul 
pentru suspnerea „Mesei Studenţilor". 

Calităţile şi uirtuţile cari o făceau 
aptă să conducă, mai ales din punct de 
uedere spiritual, „Masa Studenţilor" erau 
moştenite dela părinţii ei uredniei, familie 
preoţească. Era în sângele acestei însu
fleţite şi nobile fiinţe darul de-a conduce, 
a lumina şi a educa tineretul. Trecând 
examenele cu distincţie, se pregătise 
pentru cariera de înuăţătoare, unde a şi 
funcţionat eu rezultate foarte frumoase. 
Bra un ales suflet de elită dăscălească. 
Inteligenţa ei remarcabilă a făeut-o să 
înţeleagă, că seruind cauza acestor tineri 
şcolari, împrăştiaţi la diferitele scoale 
străine din Sibiu, ea serueşfe cauza nea
mului. Nu uor fi uitate nicicând seruieiile 
ei aduse pe altarul neamului şi prin con
ducerea şi hrănirea celui mai preţios 
component al uieţii neamului nostru, al 
tineretului şcolar. 

Ca unul care am colaborat eu ador
mita în Domnul, în comitetul şcolar al 

liceului, în comitetul de conducere al 
„Mesei Studenţilor", în darauerile condu
cerii efeetiue ale cantinei, adeseori am 
fost frapat de interesul deosebit şi de 
dragostea eu care se ocupa de soarta 
eleuilor sărmani, dar merituoşi, adăpostiţi 
la „Masa Studenţilor". Ştia totdeauna cui 
trebuia să dea ajutor, eând şi în ce chip 
şi s e făeea luntre-punte, până ce do
bândea pentru protejatul său — şi uai 
Doamne, câţi protejaţi mai auea — eon-
diţiunile cele mai fauorabile de înaintare 
şi succes . 

Fără număr este ceata acelora cari 
au beneficiat de nesecata ei bunătate de 
inimă. Toţi aceştia, în general toţi bene
ficiarii „Mesei Studenţilor", sunt datori să 
preamărească întotdeauna bineeuuântata 
ei memorie. Sunt extrem de rari sufle
tele, ea şi acela al adormitei în Domnul, 
care cât a trăit şi-a făcut un ideal, un 
principiu de uieaţă, din a serDi interesele 
celor mulţi şi neuoiaşi, a fiilor de ţărani, 
de dascăli şi preoţi, dornici de carte, 
cultură şi progres. Astfel de suflete idea
liste, aşa de rari în zilele noastre, eutro-
pite de cel mai feroce egoism, trebuesc 
în chip deosebit cinstite şi date pilde 
tuturor. Faţă de astfel de suflete alese, 
recunoştinţa celor ce beneficiază de bi
nefacerile lor se impune în măsura cea 
mai mare. Ştiu că recunoştinţa nu este 
calitatea şi uirtutea omului de azi, mai 
ales a tineretului de azi. împlinesc o da
torie de conştiinţă eând uă cer, iubiţi 
eleui, să smulgeţi din grădina sufletului 
nostru buruiana ingratitudinei şi uă eul-
tiuaţi în locul ei minunata floare a recu
noştinţei, prima condiţie şi indispensabila 
notă a culturii adeuărate. 

Mă folosesc de prilejul de azi, de 
a uă solicita cinstirea memoriei celei 
mai entuziaste binefăeetoare a uoastră, a 
mamei uoastre sufleteşti, care uă ocrotea, 
lumina şi îndruma/dar şi de a uă ruga 
să consideraţi aetiuitatea altruistă a bine
făcătoarei uoastre ea o pildă uie, demnă 
de urmat şi de cinstit, pentrueă activitatea 
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aeeleia, a eărei pomenire o săvârşim astăzi, 
este o mieă, dar frumoasă pagină de vieaţă 
culturală şi naţională a Ardealului. 

S ă cinstiţi din generaţie în generaţie 
memoria binefăcătoarei Doastre neîntre
cute şi să nu uituţi nicicând bunătatea 
de inimă, cheltuită în folosul şi spre bi
nele uostru. 

Pentru a eterniza memoria acestui 
suflet- ales, al cărei portret aşezat aici 
între cei mai mari binefăcători ai „Mesei 
Studenţilor", ua străjui pentru toate tim
purile lăcaşul acesta, închinat operei de 
caritate, supraueghind eu blândeţe pro
gresul tinerilor, cari se D O P întări la iz-
uorul nesecat al bunătăţilor, zămislite de 
inima ei eaMă şi cari bunătăţi uor con
tinua să existe şi atunci, când inima cea 
caldă de mult a încetat a bate, am iniţiat 
înfiinţarea unui aşezământ care să-i poarfe 
numele. 

Inoese şi eu această ocazie apelul 
meu către beneficiarii de odinioară şi 
de azi ai „Mesei Studenţilor" să bineDO-
iaseă a afla modalitatea de a spori eu 
obolul lor „Aşezământul Ueturia 1. Lape-
datu", care are o menire aşa de frumoasă, 
pentru ajutorarea şi luminarea tinerei ge
neraţii de şcolari lipsiţi de mijloace, dar 
merituoşi". 

După doi ani dela moartea ueneratei 
hinefiăeătQare a Românilor ardeleni, la 
16 Decemurie 1834, societatea sibiană a 
adus memoriei Veturiei l. Lapedatii un 
mie prinos de recunoştinţă, un semn de 
afecţiune şi admiraţie. Din prilejul acestei 
comemorări solemne d-l protopop Cioran 
înir'o impresionantă euuântare a euoeat 
„personalitatea defunctei, uie, senină şi 
plină de bunătate ea o icoană pilduitoare 
şi ea un exemplu ee trebue urmat. 

A fost o adevărată mamă bună pentru 
t&atte generaţiile de eleni, cari s'au pe
rindat pe la „Masa Studenţilor'4, înlocuind 
altfel părinţii cari erau departe, ajutând 
şi dând zilnic hrană sufletească şi edu
cativa de care aue§u atâla neuoie. 

Deturia l. Lapedatu a fost educatoare 
pe lângă profesorul orânduit. B prezentă 
azi şi ua fi prin fondul de binefacere prin 
care se perpetuiază binefacerea şi iu
birea. Pomenirea de azi e în mare mă
sură pentru D i i , ea pildă. S ă sădim o 
floare care nu s e ofileşte, pe mormântul 
fericitei Veturia l. Lapedatu ea recuno
ştinţa noastră să s e coboare până în 
adâncul mormântului unde se odihneşte, 
iar sufletul ei să s e bucure de răsplata 
rostită de Mântuitorul : „Tot ee ueţi fi făcut 
unuia din aceştia mai miei, mie mi-aţi 
făcut". 

In numele foştilor beneficiari ai ,;Mesei 
Studenţilor" decedatul prof. Hurdu dela 
Liceul Qh. Lazăr, a spus următoarele : 

„In acest moment ne dăm seama eă , 
sunt fiinţe alese de Dumnezeu, pentru 
cari moartea este pragul către nemurire. 
Uieaţa pământească pentru astfel de fiinţe 
este ea un Dis, care prin moarte s e tre
zesc în lumina nemuririi. 

In mausoleul dela Beiuş doarme li
niştită. 

De acolo s e răspândesc raze de lu
mină pe cărările Dieţii străbătute de ea. 
Ele seamănă amintiri neuitate şi Dredniee 
a fi răscolite şi ţinute aprinse. 

Foeul, şi după ee s e stinge flacăra, 
păstrează căldura în cărbunii din uatră. 

La „Masa Studenţilor" susţinută de 
Banca „Albina" din Sibiu, Dom găsi tot
deauna uatra caldă a nobleţei acestei 
femei excepţionale. Acolo era o admo-
sferă de nobleţe, de jertjă şi de aprigă 
dragoste de neam şi de decenţă. 

Acolo era o şcoală, care completa 
şcoala oficială şi o perfecţiona. Acolo 
era o fortăreaţă în care tineretul s e simţea 
la adăpostul tentaţiunitor mediului extra-
şeolar. Gate, suflete nau fost saluate 
pentrueă au auut fericirea să fie în apro
pierea acestei nobile femeii Influenţa ei 
făcea* să s e întărească caracterul şi să 
primească inspiraţii nobile. 

Acemtă femeet excepţională a arătat 
"ee trebue să fmă SQçM&tea pentru tine' 
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retul şcolar: să se intereseze de nevoile 
lui, să-l ocrotească şi să-l îndrumeze pe 
căile hărniciei şi ale omeniei. 

Azi, când lipseşte dintre noi, ne-a 
lăsat exemplul pe care societatea româ
nească e chemată să-i urmeze. Auea 
timp liber, pe eare-1 întrebuinţa pentru 
opere sociale, culturale şi filantropice. 

Cât a fost în uieafa a împlinit dato-
rinţele întregei societăţi, prin devota
mentul ei înfelegător şi rodnic. 

Acum ne dăm seama cât este de 
aneuoie a înlocui o astfel de fiinţă, al 
cărui suflet generos s'a reuărsat în opere 
de binefacere, ea o ploaie binecuvântată, 
peste o câmpie arsă de soare 

Ţinând aprinsă candela recunoştinţei 
noastre pentru binefăcătoarea Veturia 1. 
Lapedatu, stăm în contact eu însăşi no
bleţea sufletului omenesc şi eu toate in
spiraţiile ei. 

Cuprinşi de admiraţie pentru bună
tatea lui Dumnezeu care a plasat în uasul 
de lut al Veturiei Lapedatu atâta nobleţe, 
în numele foştilor şi actualilor beneficiari 
ai „Mesei Studenţilor", rog pe părintele 
c e r e s c să o învrednicească de odihnă şi 
de uieaţă în lumea cea ueşnieă. Amin". 

Iar profesorul-poet 1. U. Sorieu, în o 
scrisoare publicată la moartea Doamnei 
Veturia 1. Lapedatu, spunea între altele: 

„Şi m'am gândit că atâta bunătate 
nu putea încăpea pe pământul nosiru 
plin de patimi şi întunecat de meschi
nărie. Ce mai căuta pe lumea aceasta o 
fiinţă aleasă ea dânsa, ridicată prin muncă 
şi înobilată prin bucuria de a alina su
ferinţa. 

Sămănătorului de uieaţă Tatăl i-a 
rânduit ealuarul. Dela această rânduială 
n'a făcut excepţie eu mueeniţa nobilă, 
care fără a-şi pomeni măcar fapta, urma 
euuântul lnuăţăforului. 

Pământul dornic de a uedea înflo
rind deasupra lui eroismul dispărut, gâ
tuit de brutala sete de mărire a secilor, 
ş l ' a luat în sânu-i, ea pe o sămânţă a 
uieţii pe care o dorim pentru generaţiile 
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uiitoare, pe această nobilă soţie şi mamă, 
care fusese mână de ajutorare pentru o 
întreagă lume de năzuinţi spre lumină. 

Să o plângem? Am umbri amintirea 
ei, care trebue să fie numai lumină şi 
bineeuuântare^ căci ea lumină şi bine-
euuântare a semănat. In locul plân
sului, mândria că din trunchiul neamului 
nostru a odrăslit în aceste uremuri 
ulăstar, care a ştiut să înflorească, să 
rodească, să sature şi să încălzească, 
fără a aştepta nieio răsplată. 

S ă stăpânim durerea, care pe om 
supune şi întru slăuirea nobleţei ce s'a 
dus, să fim mândri că a trăit printre noi 
şi s'a arătat pilda uirtuţilor, cari au fost 
în alte uremuri şi pe cari, prin ea, Pro-
uidenţa poate le-a sămănat pentru uiifor 
în pământul acestei ţări. 

Ba ne-a arătat calea, pe care mer
gând, înuingem durerile. In ferieita-i 
odihnă, înţelegerea acestui adeuăr este 
omagiul ce suntem datori să-l aducem 
nobleţei Veturiei l. Lapedatu". 

Ca mâine, se împlinesc două decenii, 
de când Doamna Lapedafu a părăsit 
Sibiu pentru totdeauna, lăsându-ne în 
grija şi ocrotirea D-rei Bueişan, care 
i-a urmat la „Masa Studenţilor". 

Amintirea Doamnei Lapedatu ne-a 
rămas în suflet, neşfearsă. Poate nu era 
zi să nu o pomenim, Oricât ar fi fost de 
bună mâncarea, ce ne seruia d-ra Bu
eişan, care încă făcea tot posibilul să 
ne satisfacă toate capriciile noastre de 
copii, totuşi ni se părea că altă dată era 
mai bună. Ne lipsea eeua şi această 
lipsă o simţeam eu toţii. Nu mai aueam 
în mijlocul nostru pe Doamna Lapedatu, 
pe buna şi iubita noastră ocrotitoare, pe 
cea care ani de zile ne fusese o mamă 
bună, îngrijindu-ne şi oerotindu-ne ea 
pe proprii ei copii. 

Ce a fost Doamna Lapedatu pentru 
„Masa Studenţilor" din Sibiu, s e poate 
uedea şi din amintirile unuia care a cu
noscut mai de aproape această instituţie, 
Ele sunt amintirile noastre, ale tuturor 
celor ee am trecut prin şeoalele sibiene 
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şi am fost bursierii acestei instituţii de 
binefacere, 

lată-le : 
„îmi pare că uăd şi azi înaintea ochilor 

mei sufleteşti sala de mâncare, strălu
cind în eurăfenie, aranjată eu atâta gust 
şi împodobită de chipurile marilor bine
făcători ai neamului: Şaguna, Qojdu şi 
Partente Gosma. Nu era o sufragerie 
oarecare. Era un templu de caritate, în 
care eleuii intram, zi de zi, eu cea mai 
desăuârşită euuiinţă şi recunoştinţă. In o 
ordine exemplară, stând fiecare la locul 
său, aşteptam întrarea D-nei Lapedaiu, 
salutând-o discret, prin ridicare, eu fetele 
înuiorate de priuirea dulce, care îi înuă-
luia pe toţi. S e rostea rugăciunea şi se 
începea masa în cea mai perfectă linişte 
şi rânduială. Ochii Dnei Lapedaiu priue-
gheau, ea fiecare să s e hrănească deo 
potriuă de bine. Pe eei mai slăbuţi de 
eonstitufie îi auea în deosebită atenţie. 
Gelor sărăci, despre care ştia eă seara 
n'au acasă mâncare regulată, le dădea 
prouiziune şi pentru cină. de controla 
îmbrăcămintea şi nu arareori lua acul şi 
afa^ea să le coase sau să le îndrepte 
hainele. La unii, la eei orfani şi de tot 
săraci, le procura însăşi uestminte de 
care aueau neuoe. Dar grija ei mergea 
şi mai departe. Cu tactul şi eu talentul 
înăseut, înuăfa pe eleui, pe nesimţite cum 
să s e comporte la masă şi în societate, 
izbutind ea din eei mai simpli băieţi de 
ţărani să c rească tineri, cari să s e poată 
prezenta în cercurile sociale cele mai 
exigente sub raportul manierelor sociale. 
Masa se termina eu obişnuita rugăciune, 
după care eleuii plecau, în aeeeaş ordine 
şi linişte, eu toată recunoştinţa pentru 
binefăcătoarea lor. 

„Masa Studenţilor" îşi auea biblio
teca ei, din care eleuii luau şi eetiau cărţi 
româneşti. Din când în când se întruneau, 
sub supraueghierea conducătoarei lor, 
în şezători literare, în care se făcea lec
tură din autorii clasici români, s e ceteau 
încercări proprii de literatură, se declama 

şi se cânta în cor şi orchestră. Odată 
pe an. în seara Crăciunului românesc, 
când eleuii, din cauza şcolilor străine ce 
frecuentau nu puteau fi la căminul părin
tesc, s e aranja o serată literară festiuă. 
Conducerea „Mesei Studenţilor" \\nea s ă 

ocrotească în această seară sfântă pe 
beneficiarii ei, iar aceştia să facă douada 
sforţărilor ce se puneau pentru educaţia 
lor nafională. ete. 

„Dar cine ar putea să spună tot ce 
se petrecea la această „masă"? Seratele 
sociale şi exeursiunile aranjate în touă-
răşia celor mai distinse familii din Sibiu, 
erau minunate prilejuri de îndemnuri no
bile pentru băieţii de ţărani români ea, 
păstrând toată dragostea şi mândria pentru 
originea lor, să se şlefuiască şi pentru 
societatea în care se pregăteau să intre. 
Aşa s e explică de ce pentru eei ce au 
studiat la Sibiu, în ultimele patru decenii, 
amintire î cea mai scumpă şi mai fru
moasă o formează uiaţa dela „Masa Stu
denţilor". 

Amintirile reproduse mai sus, din 
1906, erau ualabile şi înainte eu 15 ani. 

Aeeeaş atmosferă de înaltă ţinută 
morală, aeelaş interes şi grijă deosebită 
în creşterea copiilor s'a pus, în mod re
gulat, de conducătorii acestei instituţii de 
folos obştesc şi după primul războtu 
mondial. 

Străduinţele şi munca acestora nu 
au rămas fără rezultat. „Masa Studen
ţilor" din Sibiu a ereiat din fiecare be 
neficiar, un caracter ales, a infiltrat în 
toţi o eduea{ie sufletească nobilă, des-
uoltând la maximum simţul umanităţii. 

Un fost beneficiar la „Masa Studen
ţilor" mai tânăr, Dr. Seraein, seria în Mai 
1933, din prilejul morţii Doamnei Ueturia 
l. Lapedaiu, următoarele: 

„Un suflet de mamă a tuturora, un 
suflet de Samariteaneă, în care şi-au gă
sit alinarea atâtea dureri obşteşti, un su
flet care era deschis oricând, în zi şi în 
noapte, pentru o mângâiere, pentru un 
sfat păr intesc sau pentru o dojana, plină 
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de bunătate, Veturia 1. Lapedatu a să-
uârşit în' taină şi în tăcere o mare şi du
rabilă operă caritabilă. Gonuinsă că opera 
de asistenţă şi de caritate are un ca
racter mai nobil, când este ferită de uu-
etul întrunirii... mult regretata dispărută 
îşi împărţea sufletul şi iubirea de oameni 
în liniştea chiliei, unde nu pătrundeau 
decât înuăţăturile euangheliee şi marea 
iubire de ţară şi"de popor. La Sibiu. în 
calitate de conducătoare a „Mesei Stu
denţilor" din imobilul Băncii Albina, Ve
turia l. Lapedatu a fost înainte de toate 
mamă, în accepţia cea mai înaltă a eu-
uântului. Sub* grija ei sute de fii de ţă
rani şi-au făcut educaţia socială şi mo
rală şi chiar adaptarea la noua uidfă 
orăşenească. Ea a ualorat mai mult decât 
profesorul şi de cât cartea, ea a fost 
totul: mângâierea, sprijinul, dojana şi 
pedeapsa. Noi, care am trăit intens ace
ste clipe, noi care azi pe marginea groapei 
proaspăt deschise retrăim şi mai intens 
aceste duioase şi scumpe amintiri din 
uiafă, nu ne putem stăpâni impulsul lă
untric de "a aduce această închinare me
moriei aceleia, care în uiaţă ne-a dat mult 
din sufletul şi din dragostea ei. In numele 
anonim al acelora cari au auut în uiaţa 
lor o fărâmă din această bunătate de 
mamă, peste care s'a întins azi lespedea 
rece şi grea, ne luăm piosul angajament 
de a-i păstra, mereu uie, memoria scumpă 
şi pilduitoare". 

Aceasta a fost Veturia l. Lapedatu, 
binefăcătoarea tinerimii studioase din 
Sibiu. 

Din cele de mai sus rezultă geneza 
Aşezământului de care ne ocupăm, şi care 
este o fundaţiune de sine stătătoare, eu 
patrimoniu propriu şi inalienabil şi eu 
scopuri culturale şi filantropice bine sta
bilite. 

Iniţiat în 1933, eum'am uăzuf, de un 
grup de^inteleetuali din Sibiu, a ajuns, 
în Septemurie 1938, ea fondul strâns să 
atingă cifra deJe i 5.720.000.— La ualoarea 
de atunci a leului suma e considerabilă. 

In 1938 d-1 Ion l. Lapedatu a făcut 
Actul de Fundaţiune, prin jeare Aşeză
mântul a fost dat Arhiepiseopieiprtodoxe 
Române de Alba-lulia şi Sibiu. Prin aeest 
act s'a precizat scopul şi „ organizaţia 
Aşezământului. Scopul este ajutorarea 
tinerimei şcolare şi a intelectualilor eu 
merite pentru uiaţa publică,«dar ea r i j i u 
au condiţiile materiale şi morale de a-şi 
trăi bătrâneţe le potriuit meritelor lor. 
Pentru aceştia se preuede un cămin, o 
casă de odihnă a lor. Conducerea Aşe
zământului este încredinţată unei Epitropii 
fundaţionale. Patrimoniul Aşezământului 
a continuat să fie [sporit eu donaţiuni 
noui, ajungând, la sfârşitul anului trecut 
la situaţia ce o înfăţişem mai jos. Patri
moniul acesta este format exelusiu din 
donaţiunile făcute în cursul celor ^doi
sprezece ani trecuţi de d-l Ion 1. Lapedatu. 

lată situaţia Aşezământului la 31 De-
eemurie 1944: 

Depuneri, la „Albina" Sibiu 
Imobile, case de raport 

Braşov, str. Castelului 19 
„ Reg. Măria 8 

Titluri de Stat: 
înzestrare 1943 Nom. 
Reîntregire 1941 „ 
Bonuri de înzestrare 1940 Nom. 

2 400 000.-
1.550 0 0 0 -

2.091.000.— 
i.000 000.— 

87 500 — 
Nom 3 178.500. à 60 % 

Acfiuni de întreprinderi şi bănci. 
4350 buc, „Letea" à 460 2001.000.— 
2000 „ „Sonametan" à 460 920 000^-
1000 „ Banca Rom. à 500 500.000.— 

1.753.041 -

4 250 000.-

1.907.100-

4000 Banca Albina à 5C0 2.000 000.- 5.421.000.-
T o t a l Lei 13.331141.— 

In anul trecut, * 1944, patrimoniul in
alienabil al Aşezământului a sporit eu 
Lei 1.080.015.— Aeest uenit a prouenit 
din chiriile încasate după cele două imo
bile [din] Braşou, diuidendele acţiunilor, 
dobânzi de titlurf şi de depuneri şi diuerse. 

Priuitor la singuratieile părţi din care 
se compune patrimoniul Aşezământului, 
uom obserua că ele reprezintă în reali
tate ualori eu mult mai mari decât cele 
eu cari ̂ sunt trecute în patrimoniul fun-
daţiunei. 
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Cele două imobile din Braşou: 
Str. Casielului 19, clădire nouă, eon-

iruită în 1938, eu două etaje şi conţinând 
einei apartamente eu instalaţie de gaz 
metan şi cea din 

Str. Regina Maria 8, construcţie 
ueehe, situată însă în cartierul central 
al oraşului şi auând trei localuri de pră-
Dalie şi. mai multe apartamente de locuit, 

ambele imobile trecute în bilanţul 
anului 1944 eu Lei 4,250.000— ualoarea 
de procurare şi înregistrare iniţială, re
prezintă, chiar şi pentru împrejurări nor
male, Dalori cu mult mai mari. Astăzi, 
ualoarea comercială a celor două case 
de raport delà Braşou, urcă foarte mult 
ualoarea auerii fundaţionale. 

La acţiuni ualorile reale încă sunt 
neasămănat mai mari decât cele eu care 
sunt înregistrate. 

In acţiunea de ajutorare, Aşezământul 
a continuat să întreţină la „Masa Studen
ţilor", un număr potrivit de elevi lipsiţi 
de mijloace materiale suficiente, dar 
merituoşi, delà l iceele locale. începând 
din anul şcolar 1933—34 şi până în pre
zent Aşezământul a dat peste 200 de 
ajutoare pentrueleuii beneficiari laaeeastă 
masă. De sigur, faţă de neuoile mari, 
mai eu seamă ale elevilor fii de ţărani, 
nu este prea mult. Totuşi ajutoarele acor
date în acest interual de timp se urcă 
la aproape un milion de Lei. Ceea ce la 
ualoarea banului nostru, înainte de acest 
al doilea războiu mondial, constitue un 
ajutor însemnat. ~" 

Căminul pentru intelectuali 
In 1939 d-l Ion 1. Lapedatu a iniţiat, 

separat de patrimoniul Aşezământului, un 
fond pentru construirea uiitorului Cămin 
al bătrânilor intelectuali, numit Fondul 
Căminului. Fondul s'a constituit din eon-
tribuţiuni delà diferite instituţiuni, delà 
foştii beneficiari ai „Mesei Studenţilor" 
şi delà prieteni şi cunoseuţi, cari păstrau 
amintirea aetiuităţii binefăcătoare a d-nei 
Veturia 1. Lapedatu. O sumă egală cu 

toate aceste eontribuţiuni a adăugat din 
partea sa şi d-l Ion l. Lapedatu la acest 
fond special. 

Geneza Căminului pentru intelectuali 
o găsim în Darea de seamă a Aşeză
mântului pe anul 1941, din care cităm: 

„Preocuparea de căpetenie a Aşe
zământului a fost şi este să-şi consoli
deze înainte de toate situaţia financiară 
pentru ea în chipul acesta să poaiă rea
liza — la timpul său — cât mai bine 
scopurile pentru care aetiuează şi în 
deosebi înfiinţarea Căminului pentru inte
lectualii cari s'au învrednicit prin activi
tatea lor în folosul neamului şi cari ade
seori ajung să-şi trăiască bătrâneţele în 
singurătate şi uitare. înfiinţarea unui 
Gămin, corespunzător tuturor cerinţelor 
timpului, este, de sigur, o problemă 
destul de grea, dat fiind mijloacele noastre 
modeste şi mai cu seamă împrejurările 
excepţionale prin care trecem. Ş i eu 
toate acestea stăruim în realizarea ei. 
In scopul acesta, cum am arătat şi în 
dările de seamă precedente, am iniţiat 
un fontţ special din care să s e poată 
construi Căminul proiectat, fără a greue 
patrimoniul inalienabil al Aşezământului. 
Nu putem şti dacă uiitorul, azi atât de 
greu de desluşit, ne ua îngădui să rea
lizăm proiectele ce le auem. In tot cazul 
noi continuăm să aetiuăm din toste pu
terile noastre. Astfel am achiziţionat un 
teren de construcţie foarte potriuit, în 
unul din cele mai frumoase cartiere ale 
Sibiului. Terenul este de 2000 metri pă
traţi, eu o aşezare dintre cele mai noro
coase. Planul şi devizul clădirii au fost 
lucrate eu multă tragere de inimă de un 
distins Inginer-Arhitect din Sibiu. Am 
început şi procurarea de [materiale de 
construcţie, în deosebi a celor ce se 
găsesc mai aneuoios". 

In 1943 s'au început lucrările de zi
dire şi clădirea a fost terminată de roşu 
şi pusă sub acoperiş. Este o clădire de 
proporţii mai mari eu o faţadă de 34 m., 
eu subsol locuibil, eu parter pentru să-
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Iile de administraţie, de recepţie, de 
bibliotecă şi de mese ; eu două etaje 
pentru locuinţele uiitorilor beneficiari şi 
eu o mansardă pentru personalul de 
conducere. In anul trecut s'au angajat 
şi executat în parte, eontinuându-se în 
anul acesta, lucrările de instalafiuni in
terioare (canal, apaduet, calorifer, e lec
tricitate şi gaz metan), cele de tâmplărie 
şi de tineueli. 

înzestrarea Căminului eu mobilier şi 
lingeria necesară, pentru a putea fi dat 
funefionării ar putea urma în uiitorul 
apropiat, dacă întreaga uiafa economică 
şi generală ar lua un curs normal şi de 
stabilitate. 

Nu ne îndoim câtuşi de puţin, că 
uiitorul apropiat ua asigura un Cămin 
corespunzător eerinfelor uremii, eu o 
atmosferă de intelectualitate, în care eei 
adăpostifi să găsească căldura şi lumina 
sufletească, datorită lor de recunoştinţa 
obştească. 

Fondului Găminului la sfârşitul anului 
1944 sporise delà Lei 10.960.772 — la Lei 
25.249.012 — 

Până la 31 Deeemurie 1944 se in-
uestise în clădire Lei 26.976.561— faţă 
de Lei 11.399.121— din anul precedent. 

La 1 Oetomurie 1945 fondul Cămi
nului era de Lei 39.899.012 — iar în clă
dire se inuestise Lei 44.759.190 — 

Mai sunt greutăţi cari trebue să fie 
înuinse. Suntem siguri, că nu ua trece 
mult şi toate obstacolele uor fi trecute 
eu deplin succes . D-l Ion l. Lapedatu, 
azi, în plină putere de muncă, robust 
fiziceşte, sănătos şi integru ea totdeauna, 
ua trăi ziua cea mare a deschiderii 
acestui Cămin, înfăptuire unică de acest 
fel, la noi, la Români. Noi dorim, ea bunul 
Dumnezeu să-i ajute. 

Căminul delà Sibiu, azi, este una din 
construcţiile cele mai impozante ale ora
şului. Este un cămin modern, instalat 
eu tot confortul, care ua fi nu numai o 
mare binefacere, ei şi un titlu de mân
drie pentru Sibieni. ÎON OPRIŞ 

Situaţiunea juridică 
a societăţilor bancare şi comerciale 

din Nordul Transilvaniei 
i. 

Legea Nr. 260 din 4 Aprtlte 1945 extinde 
în Translluanla de Nord legislaţia români. Această 
extindere pune o serte de probleme în legătură 
eu sttuatlunea societăţilor bancare şl comerciale, 
probleme care în textul legel mat sus amintite 
nu sunt elucidate. 

In ce prlueşte legile române, extinse în 
Translluanla de Nord. legea 260/945 trtm'te la 
cea publicată în M.O. Nr. 142 din 22 Iunie 1943 eu 
Nr. 389, prin care se extinsese legislaţia română 
în Translluanla de Sud. Astfel art. 1 al legii 
260/945 preuede că „legislaţia României, de 
orice natura, eu excepţiile rămase în ulgoare 
în Translluanla, se extinde pe tot teritoriul Tran-
slluantel eliberate de sub ocupaţia ungari, Impusă 
prin dictatul dela Ulena din 30 August 1940*. 

Societăţile bancare şl comerciale din Tran
slluanla de Nord, urmeasă deci să se confórmese 
acestui text punăndu-se în curent eu legislaţia 
români, aşa cum ea a fost extinsă în Translluanla 
de Sud. 

Spre deosebire de legea 389/943, legea 
260/945 prezintă o serie de lacune, întrucât nu 
preuede termene, îniuntrul e i ro ra ar urma să fie 
satisfăcute diferitele obligaţiuni Impuse de noua 
legiuire. Astfel legea 389/943, Intrată în ulgoare la 
1 Septemurle 1943, Impunea satisfacerea obliga
ţiunilor prluttoare la ţinerea registrelor comer
ciale conform Cod. eom. rom. până la 1 Ianuarie 
1944 (art. 32), Iar statutele societăţilor urmau s ă 
fie puse în concordanţă cu dtsposlţlunlle Cod. 
corn. rom. până la 1 Ianuarie 1945. 

Legea 260/945 nu acordă asemenea termene, 
de unde s'ar putea deduce că societăţile Intere
sate trebue să se confórmese legilor române, 
fără întâralere. Pe de altă parte însă, deoarece 
ntclun termen n'a fost fixat pentru punerea în 
acord eu legislaţia români, celor ulsaţl nu li s e 
uor putea aplica sancţiuni, d a c i intarsie a s e 
conforma susslselor legi. 

Pentru a auea o sltuaţlune clară, [or¡jl ne
cesar să se definească pe cale de măsuri legls-
lattue, termenul şl eondlţlunlle de formă pentru 
punerea în acord cu legile române. 

Extinderea legilor române în transl luanla 
de Nord prezintă două probleme. 

In primul rând, punerea în^ aeord_a socie
tăţilor din Translluanla de Nord, [cu legile co 
merciale române (Cod- eom. rom. dto 1887), care 
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nu s'au aplicat încă tn Transtluanla de Nord, 
deoarece pană la 30 August 1940, fusese tn ul
goare Codul comercial maghiar din 1875. 

In al doilea rând, punerea tn concordanţă 
cu legile române Intrate In ulgoare în Interualul 
delà 30 August 1940 până la 4 Aprilie 1945, pe 
teritoriul României. 

Această a doua problemă nu se punea în 
Transtluanla de Sud întrucât, tn această parte a 
ţării, societăţile comerciale se conformaseră le
gilor promulgate delà 1918 încoace, pe măsură 
ce erau puse în ulgoare. 

In afară de aceste probleme sltuaţlunea socie
tăţilor din Transtluanla de Nord se mat complică 
şl prin faptul că, în timpul oeupaţlunlt ungureşti 
aceste societăţi au fost obligate a se conforma 
legilor maghiare, operând în structura lor anu
mite modificări, pe care tri alte împrejurări nu 
le-ar ft făcut. 

Cum însă nu toate societăţile din Transll-
oanla de Nord au o sttuaţiune Identică, urmeasă 
să distingem trei categorii : 

A) Societăţi, ale căror centrale au rămas 
după 30 August 1940 în teritoriul Translluanlel 
de Nord. 

B) Sucursale din Transtluanla de Nord. ale 
căror centrale au rămas tot timpul în teritoriul 
românesc. 
,.~ , qj tnsîtttiţtl bancara sau eomerelale. înfiin
ţate tn Transtluanla de Nord după 30 August 1940. 

II. 

A) Societăţi ale căror centrale au rămas după 
30 August 1940 tn teritoriul Trans i tan te! de Nord. 

Aceste societăţi uor auea să ţină seamă de 
următoarele norme, cărora să, 11 se conformeze 
neîntârziat : 

1. înregistrarea în registrul bancar pentru 
societăţi bancare. 

Legea dtn 10 Aprilie 1931 a înfiinţat registrul 
firmelor pe lângă Camerele de Comerţ. In acest 
registru erau obligate să se înscrie atât firmele 
tndlulduale, cât şl firmele sociale în termen de 
30 de zile delà înfiinţare, sub sancţiunea amenait şl 
în anumite cazuri, a închisorii. 

Legea bancară dtn 1934 înfiinţează pentru 
întreprinderile bancare „registrul bancar", func
ţionând după aceleaşi norme ca şl registrul co
merţului şl ţinut de aceeaşi autoritate, eu mici 
derogări fixate în dispoziţiile legii bancare. 

Societăţile comerciale sau bancare, înscrise 
în aceste registre înainte de 30 August 1940, au, 
după părerea noastră, drepturi câştigate sub 
aeest raport. Nu trebue deci să H se mât ceară 
o nouă înscriere. 

Acolo unde reg'strul firmelor şl registrul 
bancar există, soeletăţlle comerciale sau bancare 
Dor fl considerate ca fiind în regulă cu formali
tatea înregistrării. Acolo unde aceste registre au 
fost pierdute sau detertorate, societăţile uor ce re 
reconstituirea registrelor, în baza actelor sau 
extraselor ce posedă. 

Aceste cereri, de reactivare a Inserlpţlunllor 
existente, socotim că urmează a ft scutite de 
timbru şl de taxe in baza art. 1 şl 40 dtn legea 
260/945. 

Cum însă în timpul oeupaţlunlt maghiare, 
registrul comerţului şl registrul bancar n'au func
ţionat, cl în locul lor a fost Introdus registrul 
firmelor, preuăzut de Cod. corn. ungar din 1875, 
în care s'au făcut menţiunile referitoare la schim
bările Interuenlte în compunerea, natura şl con
ducerea societăţilor, urmează să fie trecute 
aceste menţiuni în registrul firmelor pentru socie
tăţi sau tn registrul bancar pentru bănet. Reîn
scrlerea acestor menţiuni din registrul ungar al 
firmelor tn registrele camerelor de comerţ şl 
Industrie, urmează să se facă, după părerea 
noastră, cu scutire de timbre şl de taxe. în baza 
art. 2 şl 40 din legea 260/945. In adeuăr ort. 2 
spune textual „ . . . actele şl drepturile dobândite 
în Transtluanla de Nord, între 30 August şl 25 
OetomDrle 1944, în conformitate eu legile puse 
în ulgoare de puterea ocupantă, uor fl respectate, 
dacă nu sunt contrare ordlnet publice române". 
Iar art. 40 preuede scutirea de timbre şt de taxe 
pentru toate actele Judiciare sau extrajudiciare, 
făeute în temeiul acestei legi. 

Scutirile de taxe şl de timbre pentru reaetl-
uarea înregistrărilor făcute înainte de 30 August 
1940. precum şl pentru reînscrlerea în registrul 
comerţului sau al firmelor pentru™ înregistrările 
făcute în registrul ungir al firmelor, în timpul 
oeupaţlunll. trebue să fte acordate pentru consi
derentul că soeletăţlle comerciale şt băncile In
teresate au achitat, la momentul potrlu't,'taxele 
aferente acestor înscrieri. A le Impune plata unor 
taxe pentru reînscrlerea aceloraşi acte, ar în
semna a le obliga la duble Impuneri. 

Ca o consecinţă a acestui principiu urmează 
să susţinem că societăţile sau băncile care, deşt 
obligate înainte de 30 August 1940. să opereze 
înregistrări sau operaţiuni în registrul comerţului 
ort în registrul bancar, n'au satisfăcut acestor 
cerinţe, uor trebui să faeă cuuenttele menţiuni 
cu plata taxelor în ulgoare în momentul de faţă. 

2. Modificarea statutelor uaf[trebu! făcută în 
conformitate cu preoederlle Cod. corn. rom. şt 
a legilor promulgate după 30 August 1940. Deşt 
legea 260/945 nu preuede un termen, înăuntrul 
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eărula aceste modificări urmează să albă loc. 
suntem de părere că trebue a se face c&t mat 
netntărzlat. 

Rămâne deschisă însă întrebarea, ce se 
întâmplă dacă după două conuocărl nu pot ft 
întrunite majorităţile preuăzute de statute, sau 
în lipsa unei preuedert statutare, de dispoziţia 
decretulul-lege dtn 7 Octomurte 1939, cu prlulre 
la quorum-ul şl majoritatea cerută în adunările 
generale extraordinare în uederea modificării 
statutelor? Pentru a preuenl o Imposibilitate de 
a modifica statutele dtn cauza atltudlnel refrac
tare, sau numai indolente a acţionarilor ort aso
ciaţilor, ar trebui preuăzute măsuri legislative, 
tran8ltortl cu caracter special. 

Un palia tiu la această situaţie poate fl găsit 
în cazul special al societăţilor, ale căror acţiuni 
sunt deţinute tn majoritate de acţionari, persoane 
fizice sau Juridice domiciliate în străinătate. Legea 
302 dtn 1 Aprilie 1941 preuede, că pe tot timpul 
stării de războtu şt încă şase luni după încetarea 
stării de războtu, dtn acele ţări unde se găsesc 
acţionarii deţinători al majorităţii acţiunilor (art. 1), 
administratorii uor putea modifica statutele so
cietăţii, însă „numai cu scopul adaptării lor la 
dlspozlţlunlle legale cu caracter Imperatlu şl la 
prelungirea duratei societăţii". 

Aplicarea acestei legi este condiţionată tnsă 
de mal multe elemente: a) starea de răzbătu să 
nu ft încetat de drept (nu de fapt) de mal mult 
decât şase luni în ţara, unde se găsesc acţio
narii; b) majoritatea acţiunilor s ă fie afară din 
ţară; e) modificarea statutelor să fie impusă de 
lege — cum este caşul legii 388/943, extinsă în 
Translluanta de Nord prin legea 260/945. 

Pentru societăţile bancare modificarea sta
tutelor şl punerea lor în acord eu legile tn ulgoare. 
poate ft ordonată de Constitui Superior Bancar, 
sub sancţiunile preuăzute de art. 56 al legii ban
care. 

Pe lângă modificarea statutelor şl]punerea 
lor în concordanţă cu Cod. corn. rom., art. 33 al 
legtt 389/943 preuede. că uor trebui îndeplinite 
şl formalităţile art. 92 şl 96 din Cod. corn. rom. 
Aceste două articole preuăd publicarea consti
tuirii societăţilor pe acţiuni şl a diferitelor modi
ficări interuenlte în structura acestor societăţi, 
precum şl transcrierea la grefa tribunalului, tn 
circumscripţia căreia se află sediul societăţii. 

Această publicare şl transcriere nuj rebue 
confundată eu înscrierea în registrul de comerţ, 
preuăzut de legea dtn 10 Aprilie 1931. De publi
citatea pueserlsă la art. 92 şl 96 deplndeiregu-
lata constituire a societăţii, iar sancţiunea nesa-
tlsfaeerir acestor formalităţi ua fl, eă societatea 
nu ua fi considerată ca regulat constituită, In 

raport cu cel de al treilea, sau dacă e uorba de 
modificări ulterioare tnteruenlte în structura so
cietăţii, acestea nu uor ft opozabile terţilor. 

Societăţile bancare nu sunt supuse acestor 
formalităţi, deoarece art. 9 al. ulttm dtn legea ban
cară preuede c ă : «societăţile înscrise tn registrul 
societăţilor bancare se consideră regulat consti
tuite,'fără îndeplinirea nlclunel alte formalităţi şl 
au personalitate juridică". 

Atragem în special atenţiunea asupra acestei 
derogări, care nu se aplică decât societăţilor 
bancare. Societăţile comerciale uor trebui să 
satisfacă art. 92 şl 96 din Cod. corn. rom. mal tntât 
pentrucă un text expres (art. 33 dtn legea 389/943) 
le obligă la aceasta, ol doilea pentrucă înalta 
Curte de Casaţie a aeceptat punetul de uedere, 
că societăţile care la constituire n'au cerut decât 
înscrierea în registrul comerţului, fără să fl sa
tisfăcut şl cerinţele codurilor comerciale referi
toare la publicitate şl înscriere, nu sunt regulat 
constituite. x) 

Referitor la modificarea statutelor, soeletă-

*) După apart{i« legtt pentru înfiinţarea unul registru 
al comerţului dtn 1931, foarte multe soeietâ{i s'au constituit 
tn Vechiul Regat, fără să mal fl cerat publicitatea preuă-
sută de Cod. corn. rom., iar tn Translluanta de Cod. corn. 
translluan. cl făcând numai publicitatea c e r a t ă de lege* 
registrului comerţului. Acest procedeu e r a oarecum justi
ficat prin faptul c ă art. 36 al legii registrului comerţului, 
spune c ă aceas tă lege face parte integrantă din Codul de 
eotnerj. ]urlspruden(a admiţând punctul de uedere, c ă numai 
publicitatea preuăsută de codurile comerciale este atrlbu-
lluă de calitate, conferă deci personalitate juridică, ar ft 
tnsemnat c ă toate soeletăttle. c a r e s'au mulţumit s ă facă 
numai publicitatea preuăzutâ de legea registrului comer
ţului, s ă fie considerate c a neregulat constituite, iar actele 
şl contractele tncheiate s ă fie inoposabile terţilor. Pentru a 
remed'a acestut grau tnconuentent. legiuitorul a interuejttt 
cu decretul dtn 23 iunie 1942, prin c a r e societăţile, c a r e 
până la data apariţiei acelui decret s'au constitui! fără a 
face publicitatea preuăsută de codurile de comerţ (român 
sau translluan), uor fi socotite c a regulat constituite. 

Deşi conform acestui decret societăţile comerciale 
constituite tnainte de 23 Iunie 1942 in Transtluanla de Sud 
urmau a fi socotite c a regulat constituite, chiar d a c ă nu 
satisfăcuseră art. 65, 126, 160 din Cod. corn. translluan, legea 
de extindere Nr. 389/943 le-a Impus republicarea actelor 
de constituire şt a modificărilor statutare, tn conformitate 
cu preuederile art. 92 şt 96 dtn Cod. corn. rom. Acest lucru 
pare paradoxal şi nu-şi găseşte expl icata decât poate In 
Inadoertenta legiuitorului. 

P e de altă parte tnsă trebue s ă recunoaştem e ă după 
promulgarea legtt din 10 Aprilie 1931. referitoare la înfiin
ţarea unui registru al comerţului, registrul firmelor, c a r e 
funcţiona la tribunalele din Translluanta în temeiul Cod. 
corn. translluan din 1875 a încetai, tn mod practic, de a nţat 
exista şl după opinia unanimă, funcţiunea acestuia era 
socotită c a fiind preluată de registrul comerţului de pe 
lângă camerele de comer| . 

Astfel, aproape nteto societate înfiinţată in Transtl
uania după I93l.s8au tn oriee c a s foarte puţine, s'au con
format textelor mal sus citate din Cod, cpirţ. translluan. 
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tfiftle au 8ă fină seamă de toate dtspostţtuntle eu 
earaeter comercial ale legii 389/943, pentru ex
tinderea legislaţiei române tn Transilvania de 
Sădi tar societăţile bancare — şl de legea bancară 
eu ultimele modificări, aşa cum a fost republi
cată tn M. O. Nr. 230 dtn 9 Octomorte 1945, aceasta 
şl pentru faptul că societăţile bancare nu-şl pot 
modtftea statutele decât cu aprobarea Consiliului 
Superior Bancar. 

Modificarea şt republicarea statutelor este 
împreunată cu eheltuell. Aceste cheltuelt tnsă nu 
pot fl eultate şt ntcl n'ar ft normal să fie evitate 
pentru societăţile din Transilvanie de Nord, câtă 
oreme societăţile dtn Translluanla de Sud au 
fost obligate a le suporta. Totuşt act se poate 
face o distincţie tntre cheltuellle de publicare tn 
Monitorul Oftctal şl cele de înscriere la grefă 
conform art. 92 şt 96. Cheltuellle dtn prima ca 
tegorie nu pot ft eoltate, pentrucă reprezintă 
ualoarea unei contraprestaţlunt, pe ca re Monitorul 
Oficial o face, publicând modificarea statutelor, 
eheltuellle de publicare la grefă ar putea ft eol
tate tn temeiul art. 40 al legii 260/945. 

3. Legea pentru reglementarea exerciţiului 
comerţului din ZH Februarie ÎMI, cu modificările 
ulterioare (ultima fiind legea 114 dtn 3 Martie 
1944, abrogată prin legea 581 dtn 18 Nov. 1944), 
condiţionează exerciţiul comerţului de aprobarea 
prealabilă a Camerelor de Comerţ, pentru per
soanele fizice, societăţile tn nume colectiv şl tn 
comandită simplă şt de autorizarea Ministerului 
Economiei Naţionale, pentru societăţile anonime 
şl tn eomandltă pe acţiuni. 

Această lege nu se aplică comerţului de 
bancă, de asigurări, comerţului ambulant şl tn 
general acelor tntreprtnderl, care nu sunt supuse 
înregistrării tn registrul comerţului, de exemplu 
cooperantelor, (art. 24 al. 2). 

Comercianţilor şl societăţilor existente la 
data apariţiei legtl, de asemenea, nu ll-se aplică 
decât „tn caz de modificarea obiectului comer
ţului, mutarea sediului dlntr'o localitate în alte, 
deschiderea de sucursale sau agenţii, majorarea 
capitalului social şt respectare dlspozlţlunllor 
prevăzute de art. 15. (art. 24 al. 1)" . Art. 15 pre-
uede obligativitatea menţionării numărului de 
înregistrare la registrul comerţului, pe toate pu-
blteaţluntle întrebuinţate în comerţ In raporturile 
eu terţii, preeum şl pe firmă. 

Aceeaşi lege pentru reglementarea exerci
ţiului comerţului mal prevede pentru comercianţi 
îndeplinirea anumitor condtţlunt — să ft absolvit 
şcoala primară, să albă practică şl să nu fl su
ferit condamnări pentru anumite fapte, enumerate 
tn textul legii (ari. 2), — pe care trebne s i le 

satisfacă şt administratorii delegaţi, proeurlşttl. 
conducătorii sucursalelor şl directorii societă
ţilor pe acţiuni, (art. 4). 

Societăţile comerciale, existente tn Transil
vania de Nord înainte de 30 August 1940, erau 
eDldent existente la data aparlţtet acestei legi, 
dar nu erau supuse Imperiului dreptului român. 
Cu toate acestea socotim că se încadrează în 
prevederile ort. 24 al legii şl urmeasă să s e con
formeze preuedertlor acestei legi numai pentru 
ulltor. adecă pentru actele Intrând în preuedertle 
legii, survenite după data de 4 Aprilie 1945, dată* 
la care s'a extins legislaţia română în Transll
uanla de Nord. 

4. Legea pentru reglementarea funcţionarii 
unor societăţi pe acţiuni — decretul lege din 19 
Octomorle 1939, cu modificările ulterioare dtn 
Deeemurle 1940, Februarie 1941, Aprilie 1941 şt 
2 Februarie 1945, privind numărul adminístralo- -
rtlor şl censortlor, cumulul de mandate de ad
ministratori şt een8orl, ulzează toate t societăţile 
atât ce le comerciale eăl ş l cele bancare. Aceste 
dlsposlţlunl se aplică atât societăţilor existente 
la data apariţiei legii, cât şt celor înfiinţate ul
terior. Vor trebui dect să s e conformeze acestor 
dlsposlţlunl şl societăţile bancare şt comerciale 
din Translluanla de Nord. 

5. NominaliMarea acţiunilor. Potrlult legii 242 
dtn 25 Martie 1941, acţiunile societăţilor având 
sedtul în ţară nu vor putea fl dec Al nominative, 
(art. 1). 

In basa acestei legi acţionarii domiciliaţi 
tn fără au fost obligaţi, să depună tn termen de 
30 de zile dela apariţia legtl spre nominalizare 
acţiunile lor, la sedtul societăţii. Aceeaşi obliga
ţiune a fost preuăzută pentru deţinătorii de a c 
ţiuni aflaţi în străinătate, tn termen de 60 de ztle, 
sub sancţiunea, pentru ambele categorii, a tre
cerii acţiunilor tn patrimoniul Statului (art. 3). 
Această obligaţiune avea caracter temporar şt 
se pune întrebarea, dacă se aplică societăţilor 
dtn Transilvania de Nord, auând acţiuni la pur
tător. Dar art. 1 al acestei legt precede ea o 
dispoziţie de principiu că „acţiunile societăţilor 
constituite şl auând sediul tn ţară nu uor putea 
ft decât nominative". 

Principiul că toate acţiunile societăţilor cu 
sediul în România Irebue să fte nominative, a 
suferit o gravă înfrângere prin modificarea re
centă a legtl bancare, tn care la art. 12, al. ultim 
se prevede că, prtn derogare dela legea 242/1941 
acţiunile societăţilor bancare c e se vor emite de 
act înainte, prtn majorare de capital, sau acţiu
nile societăţilor nou constituite vor putea ft la 
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purtător. Aşadar norma, că toate acţiunile ur
mează să fie nominale, nu mat este general 
ualabtlă. 

Socotim tnsă. că fată de principiul categoric 
al arf. 1 dtn legea 242/941. acţiunile trebue nomi
nalizate, atât doar că în prezent nu se mai fixează 
un termen. înăuntrul căruţa să se facă nomina
lizarea. 

Pentru societăţile comerciale nominalizarea 
pune însă o serte de chestiuni, dat fltnd că în 
momentul de faţă nu există nict termen înăuntrul 
căruia să se facă nominalizarea acţiunilor, sau 
să se depună spre nominalizare, şl nu se preuăd 
sanetlunt nici contra societăţilor, care n'ar urea 
să se conformeze acestei cerinţe a legii, ntel 
contra acţionarilor. 

Două Ipoteze ar putea fl înfăţişate: 
a) Conducerea societăţii ar dort să proce

deze la nominalizare, însă acţionarii se opun. 
refuzând a uota în adunarea generală această 
măsură. Ce modalităţi de coerelţlune ar putea 
aoea în cazul acesta consiliul de administraţie 
contra acţionarilor recalcitranţi ? Euldent. nlctuna 
pentrucă, în lipsa unul text de lege, consiliul de 
administraţie nu poate ordona conftscarea acţiu
nilor, sau altă măsură coerclttoă, în contra acţio
narilor ee se opun — presupunând că aceştia 
constttuesc majoritatea. 

Administratorii nu uor putea uza nici de 
dlspoziţlunlle legii 302 din 1 Aprilie 1941 (D. supra) 
care conferă administratorilor atrlbuţluril ale adu
nărilor generale, în caz că acţionarii locuese în 
majoritate în străinătate, pe timpul cât ţările, în 
care loeuesc acţionarii, se găsesc în războlu şl 
şase luni după încetarea stării de războlu, 
deoarece acţiunile, fltnd la purtător, nu se poate 
şti cui aparţin. 

b) Conducerea societăţii refuză să proce
deze la nominalizarea acţiunilor, sau nu între
prinde nimic în aeest sens. In această .Ipoteză 
nu există nlcto posibilitate de constrângere contra 
societăţii. 

Pentru societăţile bancare există posibilităţi 
de constrângere, în temeiul art. 56 al legii ban
care, potrlult căruia „dacă în cursul existenţei 
unei întreprinderi bancare, se constată că aceasta 
nu se conformează preoedertlor legilor, regula
mentelor şt codului comercial, statutelor sau 
declztunllor date de Consiliul Superior Bancar, 
acesta oa putea aplica următoarele sancţiuni..." 
(care merg dela auertlsment până la retragerea 
autorizaţiei de funcţionare). 

In baza acestui text Consiliul Superior Bancar 
na putea constrânge societăţile bancare, sub 
sancţiunile mat sus amintitului text, să-şl nomi
nalizeze acţiunile. 

6. Retipărirea acţiunilor şi modificarea capi
talului social ca o consecinţă a schimbului va
lutar. 

Ordonanţele maghiare Nr. 5460 dtn 24 lulle 
1941 M. E . şt Nr. 189 din 10 Dec. 1941, au obligat 
societăţile din Transilvania de Nord să-şl trans
forme capitalul şl să emită acţiuni stipulate în 
pengâ. Reuenlnd la legile române, operaţiunea 
ar urma să albă loc în sens lnuers. 

Nlcto dlspozlţlune legală nu preuede tnsă 
obllgatlottatea emttertl de noul acţiuni. Nici legea 
389/943 n'a preoăzut emiterea de acţiuni noul, 
eu ocazia exttnderlt legislaţiei româneşti în Tran-
stluanta de Sud, deşi aeest lucru ar fl trebuit 
preuăzut în cazul când acţiunile n'ar fl cuprins 
menţiunile preuăsute de art. 16? Cod. corn. rom. 
Ar urma ea acţiunile emise în limba maghiară 
să fie retransformate şl tipărite tn limba română. 
Multe societăţi din Transtluanta de Nord păs
trează tnsă ueehlle acţiuni în limba română, di
nainte de 30 Aug. 1940, stipulate în Eet. Socotim 
că aceste acţiuni pot fl repuse în circulaţie în 
locul celor emise în baza ordonanţelor maghiare 
mat sus amintite, însă modtflcându-se suma no
minală prlntr'o menţiune pusă pe acţiune şt sem
nată de conducătorii actuali ai societăţii. Aceasta 
ar eulta o serie de cheltuelt destul de ridicate, 
ee s'ar prilejul cu retipărirea de nouţ aeţlunt 
(Vest art. 14 al. 1 legea timbrului). Socotim că 
chiar acţiunile stipulate în limba maghiară pot 
fl menţinute mat departe, întrucât ntclo dlspozl
ţlune a legii nu preuede înlocuirea lor. 

In ce prtueşte modificarea calorii nominale 
se Da putea însera pe acţtune o menţiune, în care 
să se arate noua ualoare nominală la cursul de 
2? t e l = 1 pengo, în ' baza art. unic al decre
tului lege pentru eonoertlrea creanţelor stipulate 
tn pengâ pe teritoriul Translluanlel de Nord (M. 
O. Nr. 154 din 11 lulle 1945). 

Dr. S. EUPAŞ 
profeeor untuersttar. 

aduoeat U B. M. R. Gluţ 

(Da urma) 

Pala „Solidaritatea". 

Către băncile din Nordul Ardealului, 
membre în asociaţia noastră. Pentru com
pletarea datelor cprute cu circularele noastre 
din 25 Noemvrie 1944 şi 29 Martie 1945 dela 
băncile membre din Nordul Ardealului, rugăm 
din nou aceste bănci să binevoiască a ne co
munica de urgenţă pierderile ce au suferit prin 
preschimbarea Pengheilor în Lei, 
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In tipografia Concordia Qh. Munteanu din 
Arad a apărut de curând această naloroasă lu
crare Istorică documentară, pregătită prin în
grijirea serotelulul cultural al Marelui Stat Major 
ataşat pe lângă Armata 1-a. Cartea e insestrată 
eu numeroase cl işee sugestloe, după schiţele şl 
planşele executate la „Slovenshz Graf iha" din 
Brattslaua, precum şl cu cl işee după alte schiţe 
şl desene executate de ostaşi talentaţi din ca
drele acestei armate. 

Volumul este Închinat memoriei numeroşilor 
luptători eroici ol Armatei 1-a, cari n'au pregetat 
a contribui eu scump sângele lor la noua des-
robtre a Transtlnantet de Nord de sub călcâiul 
ocupanţilor profitori al dictatului âela Vlena, 
precum şl la eliberarea Ungariei şl a Geho-
slouaelel din tneătuşerlle hltlerlste. 

Autorii acestei Importante publlcaţlunl fşl 
dau seama că ea cuprinde abia un „capitol al 
faptelor de arme" şt încă unul care „este departe 
de a ft comple t . : . Nlel se el de uolume n'ar 
putea cuprinde tot c e se ştte . . . despre eroismul 
lor V Câte încleş tăr i . . . mute şl anonime, nu s'au 
petrecut de-a-lungul eelqr 9 luni şi celor 1300 
kilometri, câte seci de mit de fapte eroice, din 
a căror stoică atmosferă s'au smu l s . . . abia cft-
teoa du8tnt, pe care le prezentăm atei citi
torilor 1 « . . . 

Intr'o ţinută de uerltabllă sobrietate ostă
şească sunt înfăţişate perlpeţltlle campaniei din 
Uest, în cursul căreia trupele acestei Armate au 
încununat cu jertfe nepreţuite tradiţionalul eroism 
românesc, garantând în chip Impresionant de
plina lsbandâ a samatorulul gest regal dela 23 
August 1944. Eroismul acesta s'a afirmat deo-
potrluă în toate fazele, atât în lupta pentru Tran-
sllnanta, precum şl în participarea la eliberarea 
Ungariei şl a Cehoslooactel, marcând prin 
enorme pierderi un mare tribut de sânge. In 
cea mat mare bătăile a acestui răabolu a atins 
chiar „un efort" dela 23 X. 1944 până la 15 l. 
1945. reuşind să pătrundă adânc în Budapesta. 
Dar când mal aueau trupele române abia 2 hm. 
până la Dunăre, pentru „necesităţi operatlue 
au fost scoase din această unică bătăile 
şi dirijate în mastuul Jaoortnn" (p. 35). Contri
buţia Armatei române l-a la desroblrea Ceho-
a'ouaelei a fost de 4.117 ofiţeri, 4.801 subofiţeri 
şt 81.223 trupă, tar jertfele de sânge 25% din 
efeetlue. 

Merită subliniate donealle de recunoştinţă, 
emanate dela autorităţi comunale, ca primăria 
din Abony care la 11 Deeemurte 1944 exprima 
„recunoştinţa populaţiei maghiare" pentru „armata 
română e lDll lzată" sau ca cea din Cserepfalu 
atestând la 22 Decemorle 1944 că trupele ro
mâne „s'au purtat absolut corect din toate punc
tele de nedere faţă de populaţia elutlă, fără a-l 
produce pagube" (p. 99). 

Aprecierile elogioase din partea aliaţilor au 
subliniat de repetate ort naloarea contribuţiilor 
româneşti la smulgerea ulctorlel. Astfel, gene
ralul souletle ManngaroD făcea, la 25 Mal 1945. 
In faţa tuturor comandanţilor de mari unităţi dela 
Armata l-a constatarea că „tn operaţiunile din 
Ceho8louaela eforturile şi performanţele realisate 
de trupele române, unde ele au aout de înntns 
greutăţi foarte mart (teren muntos, aăpeal. Inamic 
dâra. forţări de cursuri de ape) au fost excep
ţionale ... Adeseori Comandamentul Armatei l-a 
a, depăşit prin măsurile luate aşteptările Coman-
damentului Sovietic, tar deplasările marilor Uni
tăţi s'au efeetuat într'un timp mat seurt decât cel 
ordonat. Armata l-a română, luptând alături de 
trupele sovietice, a adus contribuţie importantă 
la obţinerea victoriei finale' (p. 119). 

Emoţionant tabloul dintre paginile 114—115, 
coloarea sângelui indicând mormintele dtn „Calea 
eroilor români easuţi (61,554 de oameni . . . ) pe 
pământul desrobit de Armata l-a* din 23 August 
1944_9 Mal 1945. Această armată a luptat sub 
comanda generalului Nlcolae Maclei dela 23 
August până la 12 Februarie 1945, lor de atunci 
până Ia 15 Iunie 1945 a fost comandată de ge
neralul Vaslle Atanaslu. Este deplin Justificată 
eoneluala lucrării că aceşti eroi au fost „execu
torii poruncii naţionale şl regale" dela 23 August, 
aducând „fără sgomot şl fără reclamă* contri
buţia cea mal de preţ pe altarul Patriei. Prin sân
gele lor e cimentată „temelia României de mâne, 
care a cerut acest sacrificiu, întocmai ca'n le
genda dela Argeş". Dacă e să exprimăm o do
rinţă, nu ar putea fl decât: să nu lipsească uo-
lumul acesta dtn ntclo bibliotecă publică a Ro
mâniei şl oricare Intelectual din cuprinsul Patriei 
noastre să-şl considere ca o datorie de onoare 
a-şl împodobi blblloteea particulară cu câte un 
exemplar. * * „. 

Dela „So l idar i ta tea" . 

Băncile membre în „Solidaritatea", sunt 
rugate ca după încheierea bilanţului anual, să 
ne trimită câte un exemplar din acesta. 
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Consiliul Superior al Economiei 
Naţionale 

In Monitorul; Oficial din 26 Noemurle 1945 
a apărut Jurnalul Consiliului de Miniştri, prlnltor 
la înfiinţarea Consiliului Superior al Economiei 
Naţionale. 

Consiliul Superior al Economiei Naţionale 
ua planifica, coordona şt aplica politica econo
mică, financiară şl soc ia l i a guDernulul . 

Instituţia aceasta, care ua funcţiona pe lângă 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, ua studia şl 
Da propune măsurile de coordonare a tntregel 
actlultăţl a departamentelor cu caracter economic, 
financiar şl social. 

Orice măsură ce ua prlut mal multe depar
tamente, ua fl în prealabil supusă Consiliului Su
perior al Economiei Naţionale. 

In afară de aceasta, ua supune Consiliului 
de Miniştri programele, planurile, măsurile pentru 
realizarea acţtuntt guuernulut în sectoarele eco-
nomtc, financiar şl social, în legătură cu producţia, 
circulaţia, creditele, Inuestlţtlle, monedele, preţu
rile, schimburile internaţionale, finanţele publice, 
politica fiscală şt uamală, cooperaţie, reglemen
tarea raporturilor de muncă şt ortce alte actlul
tăţl priutnd aceste sectoare, în uederea întocmirii 
planului economic general al ţării. 

În toate eonuenţtlle Internaţionale cu caracter 
economic, financiar sau social, acest Consiliu tşt 
ua da Bulzul şl ua putea delega chiar experţi în 
comisiile pentru tratarea şt încheierea lor. 

In ulltor ntclun proiect de lege cu caracter 
economic, fllnanelar sau social, nu ua putea fl 
supus Consiliului de Mtnlştrt fără aulzul noului 
for economic. 

In urma celor preuăzute în furnalul Consi
liului de Miniştri, prtn care această Instituţie a 
a luat fiinţă, s'a hotărît ea preşedinte al acestui 
for economic să fie d-l Qheorghlu-Dej, ministru 
al Comunicaţiilor şl Lucrărilor Publice. 

In afară de şeflt departamentelor de Industrie 
şl Comerţ, Finanţe, Agricultură şt Domenii, Mine 
şl Petrol, Muncă, Comunicaţii şl Lucrări Publice, 
Cooperaţie şl Quuernatorul Bănctt Naţionale, în 
Constitui Superior al Economiei Naţionale au fost 
numite următoarele peusoane: Aurel Vljoll. admi
nistrator la B . N. R. ; Eugen Bălan, secretar al 
Ministerului de Finanţe; Ernest Ene, Industrios, 
fost secretar general la Ministerul Industriei şl 
Comerţului; Vaslle Modoran, director la ,Creditul 
Minier*, fost secretar general la Ministerul E c o 
nomiei Naţionale; Roman Moldouanu, director 

general la Ministerul Industriei şl Comerţului; 
Harls Moscoulcl, Industriaş; Alexandru Burgheleo, 
director soc. Industria Textilă Buhuşl; M. Angheltu, 
membru în comitetul executlu ol Confederaţiei 
Generale a Muncii şl Qh. Qeorgescu, consilier 
tehnic la Comisariatul General al Preţurilor şt 
preşedinte al Asociaţiei funcţionarilor particulari. 

E R O _ N _ I E A 

Un c o n t r a c t l ip d e m a s e i p e n l r a F u n c 
ţ ionar i i d e bancal . In 23 Noembrte 1945 a aouf 
loe şedinţa Asociaţiei Băncilor Romane sub pre
şedinţia d-lul George Cretseanu, directorul ge
neral al Băncii Romaneşti şl preşedintele Asoel-
tţtel, asistat de d-nll Al. Săuuleseu. director ge
neral al Bănctt de Seont a Romanţei şl Ulrgll 
Petrescu director al Băncii Generale, otee-pre-
şedlnţl. 

S 'a luat în discuţie posibilitatea de a se în
tocmi un statut unte pentru personalul tuturor 
băncilor din ţară şl a se studia împreună eu de
legaţii slndtea'ulul funcţionarilor de bancă un 
contract eoleetlu tip de muncă. 

In acest scop s'a numit o eomlslune com
pusă din d-nll George Trancu, Vtrgil Petrescu, 
Const. Zloteseu şl Chapter. 

* 
P l a f o n u l a a g a j a m e n i e l o ? Ia B ă n c i . In 

conformitate cu ort. 36 al. 1. şl 11. dtn Legea 
Bancară, totalul obligaţiunilor de orice fel. pe 
care o bancă le poate contracta, nu poate de
păşi de 24 ori ualoarea capitalului social plus re-
zeruele. Cu aprobarea Consiliului Superior Ban
car aeest plafon poate ft majorat la de 30 ort 
capitalul plus rezeruele. 

Asociaţia Băncilor Române a hotărît să tn-
terutnă la Ministerul de Finanţe ca angajamentele 
totale ale băncilor să poată fl majorate la o ci
fră egală eu de 30 ort capitolul plus rezeruele 
totalízale. 

În situaţia actuală, Consiliul Superior Ban
car care era în drept să dea asemenea autori
zaţii, nefttnd completat, nu este tn măsură a da 
băncilor aprobările necesare pentru mărirea pla
fonului. 

* 
R e t r a g e r e a d i n c i rcu la ţ i e a B o n u r i l o r 

d e Impozit . Cassa de Finanţare şl Amortizare, 
Inulta pe deţinători de Bonuri de Impozit 3%-1935 
să comunice în scris, până la data de 31 De-
cemurte 1945, cel mat târziu, pe adresa sa din 
Bucureşti str. Biser ica Amzel Nr. 23, cantitatea 
de Bonuri de Impozit c e posedă, tn uederea mă
surilor ce urmează a se lua pentru retragerea 
lor deftnltluă din circulaţie. 
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