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Eţugetul statului.
După trei ani fără de buget, guvernul ac
tual a prezentat, în sfârşit, corpurilor legiuitoare
un buget regulat asupra exerciţiului financiar
1 9 1 7 — 1 8 . E s t e primul buget, dat la lumină,
dela declararea răsboiului european. S e pre
zintă cu erogaţiuni de 3,442 milioane. Percepţiunile fac 3,468 milioane, rezultând un exce
dent de 2 6 milioane.
Făcând o comparaţie între cifrele ultimului
buget de stat, compus în vremuri de pace, şi
între cifrele bugetului de acum, trebue să con
statăm deosebiri foarte mari. Erogaţiunile or
dinare, cari în bugetul actual fac 3 , 0 1 9 mili
oane, arata faţă de ultimul buget un plus de
1,184 milioane.
Ele s'au urcat cu 6 5 % şi în
semnează o sarcină nouă de 1*2 miliarde pe
umerii ţării.
In faţa acestei situaţiuni, prima întrebare,
ce se naşte, este, cari sunt cauzele acestei con
siderabile urcări bugetare? Răspunsul şi-1 dau,
de sigur, foarte mulţi, fără greutate. Cauzele
sunt cu deosebire trei, şi anume: urcarea ca
rnetelor la împrumuturile de stat, adausele de
scumpete pentru funcţionarii publici şi spesele
înmulţite ale întreprinderilor statului. Natural,
afară de acestea, mai sunt şi altele, căci, în
urma relaţiilor schimbate, aproape toate pozi
ţiile bugetare de erogaţiuni au crescut. Cauzele
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principale rămân totuş poziţiile numite mai
sus. Iar ca dovadă amintim, că singure numai
carnetele împrumuturilor de stat au crescut dela
3 3 3 milioane, cât erau în timp de pace, la
1,024 milioane, cu cât figurează în bugetul de
acum. V a să zică la o singură poziţie un plus
de sarcini de 7 0 0 milioane.
A doua întrebare este, de unde s'au luat
respective de unde se vor luă acoperirile pentru
aceste nouă sarcini? Dupăcum se arată, aco
peririle s'au realizat, în parte, de fostul guvern
Tisza. Astfel prin introducerea impozitelor de
venit, de avere şi de câştiguri de răsboio, apoi
prin urcarea impozitelor la întreprinderile obli
gate la publicitate şi prin urcarea taxelor la
timbre şi compet'nţe, cum şi îri preţul tutu
nului şi altele, s'a realizat un spor în veniturile
statului de aproape 5 0 0 milioane. Actualul
guvern, la rândul său, încă speră să incasseze
o astfel de sumă, prin ceeace bugetul se echi
librează. Din câştigul de răsboiu al Băncii
Austro-Ungare ( 5 4 mii.), din urcarea tarifelor
la căile ferate (200 mii.), din impozitul supli
mentar de venit (147 mii.) precum şi din mo
dificările introduse în impozitele decretate deja
de fostul regim, şi, în sfârşit, din unele impo
zite indirecte, se preliminează a se încassâ cu
cea 6 0 0 mii. mai mult ca până acum.
Dar, bugetul actual cuprinde numai sar
cinile faţă de împrumuturile de răsboiu, reali56

zate până acum. Cheltuelile însă se vor con
tinuă. Erariul va fi nevoit să facă şi de aici
înainte împrumuturi, aşa că sarcinile bugetare
în viitor vor fi şi mai mari. Faptul acesta s'a
semnalat deja de pe acum şi ministrul nostru
prezident, în expozeul, cu care a însoţit proiectul
de buget, anunţă de acum, că izvoarele de venit
ale statului încă nu sunt luate în considerare în
întregime. Astfel, în scopul urcării veniturilor se
vor prezentă nu peste mult nouă proiecte delege,
prin cari se va continua urcarea taxelor de timbre
şi competinţe, se vor aplică impozite la câşti
gurile de efecte şi asigurările asupra vieţii şi, în
sfârşit, se vor exploata din ce în ce mai mult
monopoliile şi câştigurile de cartele şi trusturi.
Din toate cele de până aici, se vede clar,
că până acum, pentru aceperirea sarcinilor
bugetare s'a luat în considerare cu deosebire
capitalul. Asupra pământului, care azi este cel
mai însemnat factor de producţiune şi câştig,
nu s'au pus sarcini nouă, în afară de impo
zitul suplimentar de venit, care însă s'a de
cretat pentru aproape toate impozitele directe.
Tocmai de aceea sunt foarte mulţi cari aşteaptă,
cu drept cuvânt ca cel puţin în viitor sarcinile
publice să se acopere şi prin o urcare justă
a impozitului fonciar. Cerinţa aceasta e foarte
îndreptăţită, căci împovărarea peste măsură a ca
pitalului poate avea de urmare stângenirea şi de
generarea activităţii financiare şi industriale, care,
la rândul ei, ar putea fi păgubitoare pentru
întreaga vieaţă economică a ţării. D e aceste
împrejurări, de sigur se va ţine seamă la com
punerea bugetelor statului în viitor.
E de sine înţeles, că nu numai bugetul
ţării noastre arată, faţă de trecut, aceste mari
schimbări în cheltuieli şi venituri. In aceeaş
situaţie se află şi celelalte state beligerante,
ba chiar şi unele dintre cele neutrale. Din
acest motiv chestiunea sarcinilor publice este
o chestiune generală, care va trebui să inte
reseze întreaga lume. împrejurarea aceasta ne
dă speranţa, că se vor găsi căi şi mijloace,
ca bugetele din viitor să se poată echilibra,
fără împovărarea insuportabilă a cetăţenilor.
Astfel, să ne gândim de ex. la un singur lucru,
la desarmarea generală. C e uşurinţă ar aduce
această operă humană asupra omenimei? D e
sigur o va aduce. Şi poate şi altele, căci e
cu neputinţă ca raţiunea să JIU iasă biruitoare.

Banca Austro-Ungară.
In şedinţa delà 20 Noemvrie a. c. ministrul de
finanţe a prezentat parlamentului, între altele, şi un
proiect de lege privitor la prolongirea privilegiului
Băncii Austro-Ungare şi a convenţiei monetare şi va
lutare, precum şi un proiect asupra impozitului de
câştig de răsboiu al băncii de emisiune şi un proiect
pentru crearea unor rezerve extraordinare a băncii.
In sensul primului proiect guvernul primeşte au
torizarea de a prolongi privilegiul Băncii Austro-Un
gare şi convenţiile privitoare la sistemul monetar şi
valutar, anunţat per finele anului 1917 pe aceiaşi du
rată, ca şi' privilegiul şi convenţiile ultime.
Conform proiectului privitor la impozitul de
câştig de răsboiu, Banca Austro-Ungară, va avea să
plătească în Ungaria din câştigurile ei realizate în anii
1914, 1915 şi 1916 un impozit extraordinar (impozit
de câştig de răsboiu, care este fixat pentru 1914 cu
K 6.865,924-45; pentru 1915 cu K 19.504,155-77 şi
pentru anul 1917 cu K 28.250,413-98, cari sume vor
fi a se vărsa în nu mărar la cassa centrală a statului
în timp de 30 zile delà Intrarea în vigoare a acestei
legi. Plata în obligaţiuni de împrumut de răsboiu nu
este admisă.
Pentru acoperirea eventualelor perderi de răsboiu
Banca Austro-Ungară, în înţelegere cu cele două gu
verne dualiste crează o rezervă extraordinară (Rezervă
pentru perderi de răsboiu), care se va dota cu K 2 0
milioane şi anume cu K 3.600,000 din câştigul anului
1914, cu K 7.400,000 din câştigul anului'1915 şi cu
K 9 milioane, din câştigul anului 1916. Dacă rezerva
aceasta nu s'ar întrebuinţa pentru acoperirea eventu
alelor pagube de răsboiu, ce vor fi a se constata până
la anul 1922, atunci restul cade în favorul rezervei
valutelor, ce va fi a se crea. Rezerva aceasta se for
mează din câştigurile realizate de Banca Austro-Un
gară din circulaţia ei în devize şi valute delà isbucnirea răsboiului încoace, prin aceea, că a vândut aur,
devize şi valute preste preţul de procurare şi va fi
a se întrebuinţa pentru reconstruirea rezervei metalice
a Băncii Austro-Ungare, pentru augumentarea rezervei
de devize şi valute şi pentru acoperirea diferinţei în
minus, ce rezultă din cumpărările de aur, devize şi
valute. Rezerva se dotează cu K 255.186,54 P79
*
La 24 Noemvrie a. a. Consiliul general al Băncii
Austro-Ungare a ţinut o şedinţă plenară în Budapesta
sub prezidiul guvernorului Dr. A. Popovics.
In raportul prezentat cu ocazia aceasta secre
tarul general V. Schmid a relevat faptul, că drept
urmare a strălucitelor învingeri repurtate de armatele
noastre în Italia cursul devizelor a crescut extraor
dinar. Devizele Austro-Ungare au crescut cu 2 5 %
cele din Germania cu 30"/ 0

Târgul efectelor a fost în ultimele 4 săptămâni
ferm, atât în Viena, cât şi în Budapesta.
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Discontul privat a cotat în Viena, neschimbat,
l ' A ' / ' o pentru lombard. In Berlin discontul privat a
c o t a t , 3 — 3 7 7 . Bani curenţi 3 / « / — 4 V / , bani de
zi cu 4°/o. In London discontul s'a ameliorat ceva şi
a cotat 4 V / O — 4 / % ; în Paris a cotat 5 % .
Băncile italiene şi-au urcat rata, ia începutul
lunei trecute dela 5 % la 67a7 Etalonul oficial este în Bruxella 47», Amsterdam
şi Zürich 4 / °U; Viena, Berlin, Copenhaga şi Bucureşti
ö%; în Italia şi Christiania ö'/a'/o Stockholm şi Peters
burg 6° o şi în Bulgaria 6 7 / / 0 .
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Pensioniştii şi scumpetea.
— Reîlexiuni. —

In daraverile economice preste tot răsboiul în
delungat a întors multe întocmiri cu fundul în sus şi
a pricinuit multe schimbări în viata noastră economică.
Traiul, care nici chiar mai înainte de răsboiu nu era
tocmai uşor, s'a îngreunat în timpul din urmă atât de
mult, încât cu veniturile avute mai înainte de răsboiu
astăzi este, aşa zicând, imposibil a o mai scoate la cale.
Urmarea este, că între împrejurările economice
de astăzi îngreunate tot omul trebue să se nizuească
a-şi reduce dupa putinţă trebuinţele, de altă parte, na
tural, trebue să caute a-şi spori veniturile, pentru-ca
acestea să ajungă cât de cât în vre-o proporţie cu
trebuinţele necondiţionate ale traiului. De fapt vedem,
că pe lângă toată urcarea preţurilor, aproape tot omul
şi-a putut face rost de un oarecare spor de venit, ba
sunt unii, şi nu-s chiar puţini, cari au ajuns în de
cursul răsboiului la averi şi venituri nevisate.
Să vedem însă cum se prezintă starea pensioniştilor şi în 'special a acelor pensionişti, cari s'au
retras în pensiune mai înainte de isbucnirea răsbo
iului şi cum se prezintă starea văduvelor şi orfanilor,
cari sunt avizaţi să trăiască din pensiune? Veniturile
acestora nu pot ţine nici pe departe pas cu preţurile
şi spesele urcate în mod năvalnic, fiindcă pensiunea
lor a rămas în cadrele modeste ale vremilor de pace,
în timp ce preţurile celor mai multe lucruri au crescut
de 8—10 ori preste starea veche.
Urmarea acestor stări de lucruri este, că pensi
oniştii se luptă cu astfel de greutăţi materiale, de cari
singuri numai aceia sunt scăpaţi, cari în zilele lor mai
bune s'au îngrijit de propria lor bătrâneţe prin adu
narea unui capital privat. Iar între văduve şi orfani
numai aceia şi acelea sunt încâtva scăpate de lupta
amarnică pentru pâne, cărora un tată bun le-a purtat
grija, ea pe lângă pensiune să mai aibă şi un oare
care capital.
De sigur, că aşa ceva n-a fost lucru uşor nici
atunci, dar totuşi pe lângă bunăvoinţă şi cruţare pre
văzătoare, a fost cu putinţă cu a,tât mai uşor, că ei
folosindu-se de instituţia asigurărilor de vieaţă, au
putut uşura cu atât mai bine greutăţile bătrâneţelor
şi s'au putut îngriji mai bine de soartea iubiţilor lor,

pentru cazul morţii neprevăzute. N'ar fi trebuit decât
să plătească regulat câţi-va bani, de cari şi aşa s'ar
fi putut lipsi, însă câţi oameni şi de câte ori s-au fo
losit de acest mijloc de cruţare, de câteori nu s'au
auzit scuzele pensioniştilor de azi, pe cari învitându-i
să contracteze asigurări de vieaţă, ziceau, că astăzi
tocmai n'au plăcere să se asigure, n'au pentruce să-şi
detragă dela gură astăzi, numai ca să trăiască mai
bine la bătrâneţe şi ce-i mai trebue familiei asigurare,
dacă ea are pensie şi poate trăi şi din pensie?
Astfel li s'au scurs cei mai frumoşi ani ai vieţii,
verdeaţa şi floarea tinereţei, a sănătăţii şi a puterei
de muncă, fără să se fi adresat la cea mai frumoasă
instituţie a cruţării sistematice şi conştiente. Au urmat
apoi anii cei slabi, a urmat pensionarea şi scumpetea
de azi.
Cât e de tristă şi cât este de insuportabilă astăzi
starea acelor văduve şi acelor orfani, cari sunt avi
zaţi să trăiască din pensiune, adecă dintrun venit,
care şi el este numai o frântură din salarul de pe
vremuri, o sfărmitură, care este cu atât mai mică, cu
cât moartea a răpit mai de vreme condeiul din mâna
celui ce susţinea familia! De aici urmează apoi o su
ferinţă şi mai mare a pensioniştilor şi a văduvelor de
pensionişti, cari fiind nevoiţi să trăiască din pensie,
sunt siliţi totodată să-şi caute altceva de lucru, ceva
câştig, trebue sa înceapă dela început alergătura după
pânea cea de toate zilele şi zău, la bătrâneţe, după o
viaţă întreagă petrecută în muncă e cam greu a în
cepe din nou a trage la.ham şi nici chiar văduvelor
nu le va fi tocmai pe plac să înceapă astăzi a trăi din
muncite, dacă n-au fost deprinse cu munca.
Icoana disperată a sorţii acestora ar putea
de învăţătură tinerilor, cari se cugetă numai dela
la gură, ca să ştie, că ei sunt datori a se îngriji
viitorul lor propriu şi de viitorul familiei resp.
nu uite, că după vară şi toamnă vine iarna,
trebue să trăim din ce am adunat astăvară.
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Reprezentanţa intereselor econo
mice în Ungaria.
O reprezentanţă a intereselor noastre economice,
normată unitar şi legal, hu avem. Pentru reprezentarea
intereselor agricole şi pentru consolidarea forţelor ce
rezidă în societatea economilor servesc de prezent
comitetele sau comisiile economice comitatenze şi cercuale şi diferitele reuniuni şi cercuri agricole.
Comitetele economice comitatenze se compun
pe baza ordonanţei Nr. 48,000, edată în chestia e x e 
cutării art. de lege XII din 1894, cu privire la e c o 
nomia de câmp şi la poliţia de câmp, în care se
arată, că vice-comitele şi comitetul administrativ
formează comitetul economic comitatenz Acest c o 
mitet îl constitue comitetul municipal şi acesta îi
stabileşte pe calea de regulament organizaţia. Acest
56*

regulament are să fie aprobat de ministrul de agri
cultură. Problema acestor comitete este în locul prim,
ca în scopul promovării intereselor agricole să facă
proiecte referitoare la dispoziţiile autorităţilor publice,
să pregătească ordonanţele de interes pentru agri
cultură şi să-şl dea părerea autorităţilor comitatenze
în chestiile agricole ce se ivesc, şi, pe lângă aceste,
conform mijloacelor materiale ce le stau la dispoziţie,
să conlucre şi nemijlocit la promovarea singuraticilor
rami agricoli. Membrii comitetului îi alege comitetul
municipal, şi de regulă membri ai aceluia sunt şi
organele de specialitate ale statului, ce funcţionează
pe teritoriul municipiului.
Comitetele agricole cercuale sunt organele ce se
întemeiază pe singuraticele dispoziţii legale ale re
prezentanţei intereselor economice. In § 28 al art.
de lege XII din 1894 se dispune, că în scopul exa
minării animalelor de prăsiiă să se constitue în fiecare
cerc administrativ comitet agricol cercual.
Problemele comitetelor agricole cercuale sunt
circumscrise detailat în ordonanţa Nr. 48,000 din
1894, edată de ministrul de agricultură în chestia exe
cutării art. de lege XII din 1894.
Statutul despre organizaţia şi ordinea de afaceri
a comitetelor economice cercuale cuprinde o seamă de
dispoziţii, din cari dăm aici pe cele mai esenţiale.
Membrii din oficiu ai comitetului cercual sunt:
a) prim-pretorele ca prezident, sau suplinitorul
acestuia, exmis din oficiu şi veterinarul cercual;
b) inspectorii şcoalelor de pomi cercuale, direc
torii şcoalelor de agricultură şi ai şcoalelor de vierit
şi conducătorul oficiului silvanal cercual.
Membri aleşi ai comitetului economic cercual sunt
6 membri ordinari, în cele mai multe cercuri însă
câte 4 şi în fiecare cerc câte 3 membri suplinitori.
Aceşti membri îi alege adunarea generală mu
nicipală pe câte 6 ani, dintre locuitorii cu locuinţă
statornică pe teritorul cercului.
Jumătate din membri aleşi tot la 3 ani se sortează,
dar ei se pot realege.
Locurile de membri devenite vacante în cursul
timpului se întregesc prin membri suplinitori.
Doi dintre membri ordinari şi unul dintre
membri suplinitori trebue să fie agricultori cu cuno
ştinţe temeinice pe terenul culturei animalelor.
Afacerile scripturistice ale comitetului economic
cercual le provede oficiul primpretorial al cercului şi
acesta execută şi hotărârile aduse.
Orice act şi orice chestiune, care-l priveşte pe
comitetul cercual economic este a se adresă primpretorelui.
Cercul de afaceri al comitetului agricol cercual
este următorul:
1. Face examinarea animalelor de prăsiiă în
înţelesul regulamentului despre cultura cailor, vitelor,
porcilor şi oilor, făcut pe baza § 28 al art. de lege
XII din 1894;

2. îşi dă părerea cu privire la hotărârile apelate
ale adunărilor generale ale posesoratelor.
3. îşi dă părerea în chestia împărţirii păşunilor
comune;
4. îşi spune părerea referitor la plantarea teri
toriilor pleşuve, aflătoare pe proprietăţile cu o cir
culaţie limitată;
5. controlează manipularea proprietăţilor comu
nale şi în această privinţă dă îndrumările necesare;
6. controlează, ca pe păşunile comune să nu
pască un număr prea mare de animale;
7. controlează, că în comune să fie numărul
trebuincios de animale de prăsiiă (tauri, armăsari,
vieri, berbeci) şi de soiu potrivit;
8. Dispune în privinţa procurării taurilor, armă
sarilor etc. de cari se simte lipsă;
y. îşi spune părerea în toate chestiunile pe cari
i le prezintă primpretorele spre opinare;
10. face raport respective proiecte vice-comitelui
comitatens la fiecare pătrar de an despre activitatea
sa şi despre chestiunile reclamate de dispoziţiile auto
rităţilor mai înalte.
Reuniunile şi cercurile economice cum şi societă
ţile înfiinţate pentru îmbrăţişarea vreunui ram eco
nomic aparţin deciziunilor de drept pentru asociare.
Dreptul de asociare la noi nu e regulat prin o
lege specială şi normele de drept aici aparţinătoare
sunt regulate prin ordonanţe ale singuraticelor ministerii şi prin practică.
Reuniunile şi cercurile economice nu pot servî
alte scopuri, ce se abat esenţial dela menirea lor
(politice, filantropice, de speculă e t c ) . Ele au să
înainteze statutele, în 4 exemplare, împreună cu pro
cesul verbal al adunării generale de constituire, mi
nistrului de agricultură, pe calea comitatului şi se pot
constitui definitiv numai dupăce statutele vor fi pre
văzute cu clausula de aprobare. Dacă în timp de 40
de zile, socotite dela ajungerea statutelor ia minister,
nu s'a adus hotărâre sau nu s'au făcut excepţionări
asupra lor, reuniunea îşi poate începe provizor acti
vitatea. Asupra reuniunilor şi cercurilor economice
exercită inspecţiunea imediată municipiul, iar inspecţiunea supremă ministrul de agricultură. Deci, dacă
vr'o reuniune sau vreun cerc economic s'ar constitui
înainte de ce statutele i-ar fi aprobate, sau, dacă
având statute aprobate în regulă, ar trece marginile
dispoziţiilor acelora, municipiul ia dispoziţii în cercul
său de activitate, aşa că, dacă în contra vreunei reu
niuni au întrat plângeri, face cercetare şi, în caz de
trebuinţă, înaintează raport ministrului de agricultură.
In fiecare statut trebue să se ia şi dispoziţia,
că în cazul, că reuniunea sau cercul economic
trec cadrele stabilite în statut, respective nu-şi înde
plinesc agendele prevăzute în acela, guvernul reg.,
întrucât prin funcţionarea lor mai departe s'ar pri
mejdui statul sau interesele materiale ale membrilor
reuniunii, le suspendează fără întârziere activitatea şi,
după facerea în regulă a cercetării ce trebue întro-

<lusă, le desfiinţează definitiv sau le îndatorează, prin
punerea în prospect a desfiinţării, la îndeplinirea
cea mai punctuală a statutelor.
In statute trebue să se prevadă şi împrejurarea,
că în caz de desfiinţare a reuniunii, ce are să se în
tâmple cu averea acesteia, şi că înainte de execu1area acestei dispoziţii, hotărîrea adunării generale
trebue prezentată ministrului de agricultură pentru
aprobare.

Pagubele asiguraţilor în faţa
scumpetei.
Din cauza relaţiunilor economice schimbate şi
în special din cauza, că preţurile obiectelor mobile
şi imobile au crescut în măsură mare, astăzi mai ade
seori obvine cazul regretabil, când un asigurat rămâne
d e pagubă, cum se zice.
Cazul deşi e o absurditate economică, totuşi
obvine şi se repetează destul de adeseori, deoarece
maioritatea economilor asiguraţi nu are decât o palidă
idee despre contractele de asigurare. In teorie nu
li-se poate luă în nume de rău economilor ignoranţa
în acest ram special al economiei naţionale, cu atât
mai puţin nu, cu cât şi din clasa cultă abia un procent
disparent de economi îşi iau osteneala să cetească
condiţiunile contractului ae asigurare, ba ce e mai
mult abia la câteva mii de asiguraţi se găseşte unul,
care se interesează sincer şi conştienţios de propriul
contract de asigurare.
In realitatea practică însă ignoranţa economilor
în ce priveşte contractele de asigurare stă sub
critică. Anume, nimeni nu poate fi condamnat cu
drept să sufere pagube, de cari însuşi se poate feri,
de cari se poate apără, precum nimeni nu poate fi
condamnat să sufere pagube, pe cari nu le-a meritat
şi de cari nu s'a putut şi nu se poate apără. De unde
urmează, că tot omuf, care are putinţa să se apere
de pagube şi totuşi îşi calcă în picioare această datorinţă elementară, merită să sufere pagube cât de
mari, pentruca să poată zice, apoi:
«De-ar şti omul, ce-a păţi, dinainte s'ar

primi despăgubirea întreagă a daunei suferite, neavând
acoperire contractuală.
Rezonamentul fals al celor mai mulţi este ur
mătorul:
«Orice s'ar întâmpla, eu nu pot avea pagubă
mai mare de 5000" — Cor., să zicem. Prin urmare
este peste cap destul, dacă mă asigur la 20,000"—
Cor., deşi averea mea preţueşte 60,000"— Cor.>
x

Există însă o cerinţă elementară de echitate
şi în viaţa economică, pretinzând, ca măsura egală
să se aplice numai la cei egal îndreptăţiţi. Sunt doi
vecini A. şi B . , ambii au suferit pagube egale, de
câte 5 000"— Cor. Vecinul A. are toată averea lui de
10,000 Cor. asigurată, vecinul B . din toată averea lui
de 50,000 Cor. n-a asigurat decât 5,000 Cor. ,
Este just oare, ca ambii să aibă egală îndreptă
ţire la despăgubire? A. avea toată averea Iui asigu
rată, pe când B . abia îşi asigurase a 10-a parte. Aşadară cum se pot aşteptă bogătann avari de calitatea
B., ca daunele lor întregi să li-se despăgubească din
contribuţiile de premii ale economilor conştienţioşi
A., cari sunt mai săraci?
Astfel, chiar dacă din nepăsare, comoditate,
lene ori alte consideraţii omul nu-şi ia osteneală să
cetească condiţiile contractuale de asigurare, totuşi
singură mintea sănătoasă porunceşte, ca:
1. Tot economul e dator să-şi asigure averea
întreagă contra diunelor de foc şi anume in valoarea
deplină, pentrucă numai astfel are îndreptăţirea la
despăgubirea deplină, şi
2. Cine îşi asigură numai o parte din averea
sa, nu poate beneficia decât de partea proporţională
la desdăunare. Cine şi-a asigurat numai a 10-a parte
din avere, orice daună i s'ar ivi, pentru nouă din
zece părţi ale daunei nu are nici îndreptăţire, nici aco
perire contractuală la -despăgubire.
Faţă de preţurile urcate de astăzi tot omul e
dator deci să-şi reguleze contractul de asigurare,
urcând sumele în mod corăspunzător.
V.

JURISD1CTIUNE.

păzh.

Aşa de es. mulţi nu-şi asigură valoarea întreagă
a averii, lor, fie din uşurinţă de minte, fie din obi
ceiul păgubitor de a tinde totdeauna şi între ori-ce
împrejurări să plătească cât se poate de puţin. Este
o slăbiciune omenească, de a da cât se poate de
puţin şi a luă cât se poate de mult. Diferinţa dintre
acest minimum şi maximum fireşte se umple cu re
gret, suferinţe şi lacrimi prea târzii. C a şi preste tot,
în astfel de cazuri se aruncă vina pe persoana a
doua şi a treia din singular şi din plural. Pentru re
zultat însă este tot atit, deoarece în economie, ca şi
în natură cumpăna de valori trebue balansată. Asi
guraţii, cari din orice motive nu şi-au asigurat va
loarea întreagă a averii, în caz de pagubă nu-şi pot

Responsabilitatea membrilor direcţiunii şi ai co
mitetului de supraveghiare. Curatorul%-massei concursuale poate cere despăgubire dela conducătorii so
cietăţii pe acţii căzută în concurs.
Principiul acesta 1-a anunţat Curia reg. prin sen
tinţa sa Nr. 4010 Rp. IV dela 9 Octomvrie 1 9 i 7 ,
faţă de membri direcţiunii şi ai comitetului de su
praveghiare a unei societăţi pe acţii, pe motiv că
au compus bilanţul necorect şi necorăspunzător re
alităţii.
Motivarea sentinţei este următoarea:
Drepturile societăţii pe acţii căzută în concurs,
le exerciază curatorul massei concursuale. Iar fiindcă
este evident, că societatea pe acţii poate pretinde

despăgubire dela membri direcţiunii şi ai comitetului
de supraveghiare pentru pagubele provenite din întrelăsările lor, de aici urmează, că după ajungere în
concurs pretensiunile de acest fel le poate validità
curatorul massei concursuale, căci experţii, în urma
revisiei făcute asupra registrelor au constatat, că so
cietatea pe acţii şi-a perdut averea încă la anul 1907,
ceeace direcţiunea şi comitetul de supraveghiare ar
fi putut afla uşor, dacă ar fi făcut inventar, lucru, ce
însă a întrelăsat a face.
Motivarea sentinţei continuă: Direcţiunea este
responsabilă şi din motiv, că în sensul §-ului 182 al
L. C. ea este chemată la conducerea afacerilor soci
etăţii, de unde urmează, că are şi datorinţa a con
trola pe toţi aceia, cărora le încredinţează purtarea
afacerilor.
In fine: membri direcţiunii şi ai comitetului de
supraveghiare sunt răspunzători nu numai pentru
compunerea formală a bilanţului, în sensul §-lui 189
a L. C. ci şi pentru aceea, ca bilanţul să fie compus,
şi din punct de vedere material, corect şi amăsurat
§-ului citat, adecă să conţină date reale, cu privire la
averea societăţii. Iar direcţiunea şi comitetul de su
praveghiare întrelăsând a face toate acestea, este
evident, că aceste două organe sunt obligate la res
tituirea pagubei cauzate.
Dovada în procesul cambial. In procesul cambial
părătorul trebue să dovedească nu numai, că contra
valoarea ar fi trebuit plătită, ci şi aceea, că ea n'a
fost plătită.
(Curia reg. Nr. 737/1914 v. dela 12 Ianuari 1915),

AFACERI DE DARE.
Darea pentru prăsirea peştilor. Prăsirea peştilor
pe moşia proprie nici atunci nu este supusă la contribuţiune, când cu prăsirea se ocupă o societate pe
acţii. Supuse Ia contribuţiune sunt numai prelucrarea
şi comerciul profesional al peştilor.
(Judec, admin. sub Nr. 2516|915 P.)

Plângere în contra fixării contribuţiunii. In contra
fixării contribuţiuni de venit se poate înainta plân
gere, în timp de 15 zile, socotite dela inmanuarea
hotărârii comisiunii de reclamare, şi în cazul, când
contribuabilul a fost de faţă Ia pertractarea dării şi
hotărârea comisiunii i-a fost publicată.
(Judec, admin. sub Nr. 25250/1915 P.)
*

Competinţa de timbru a cambiei. Din punctul de
vedere al competinţei timpul trecut între data şi sca
denţa cambiei trebue socotit pe zile după calendar.
(Judec, admin. Nr. 21503/1914 P.)

CRONICA.
Mărci poştale nouă. In curând se pun în cir
culaţie mărci poştale nouă â 35 şi 4 0 fileri şi â K
3*—, &•—, şi 10'—. Mărcile noue â 35 fii. au coloare
vie roşie-brună; cele â 40 fii. coloare verde-olivie
închisă. Coloarea mărcilor â K 3'-— este albastrăindigo în cadru negru şi vânăt; a celor de K 5 —
brună-cafenie; a celor de K 10*— albastră în cadrul
roşu-lila. Mărcile poştale â 35 şi 40 fii. sunt datori
a le ţinea pentru vânzare toţi vânzătorii de valori
poştale (trafica) şi fiecare oficiu postai; pe când
mărcile poştale â K 3*—, K 5*— şi K 10"— se vor
vinde numai la oficiile poştale.
-

Mărcile poştale de emisiune veche, cu pasărea
«Turul», precum şi mărcile de ajutor de răsboiu, î/t
fine mărcile poştale emise în amintirea
încoronării
regelui Carol ies din circulaţiune şi-şi pierd valoarea
cu finele lui Decemvrie 1917.
*

Băncile noastre pentru fundaţiunea ziariştilor. L a
rugarea adresată băncilor române de epitropia fundaţiunii pentru ajutorarea ziariştilor români din U n 
garia s'au mai făcut următoarele contribuiri:
Transport din Nr. 43 al «Rev. Ec.»
«Codreana», Băseşti . . . . . .

Cor.
„

3,215*—
100'—

Total Cor. 3,315 —
Publicarea contribuirilor se va continuă.
*
Ordonanţa guvernului privitoare la dividende —
revocată. Prin o ordonanţă recentă, emisă sub Nr,
4421/1917 M. E., guvernul a enunţat, că dispoziţiile,
cuprinse în § 3 al ordonanţei, emisă la 15 Ianuarie
1916, sub Nr. 269/1916 M. E., cu privire la terminut
adunărilor generale, la compunerea bilanţului şi la
distribuirea profiturilor nete a societăţilor pe acţiuni
şi a însoţirilor s'au invalidat cu ziua de 2 Octomvrie
1916, când s'a pus în aplicare art. de lege XXIX, 1916despre impozitul asupra câştigurilor de răsboiu. In
locul acelor dispoziţii au întrat în vigoare dispoziţiile
§-ului 21 al art. de lege citat.
*
Societatea de lectură „Petru Maior' în Budapesta,
s'a constituit în adunarea sa generală din 14 Octom
vrie, pentru anul universitar 1917/18 precum urmează r
Comitetul societăţii: Prezident: Constantin Murariu,
stud. la medicină, Viceprezident: Silviu Ţeposu,
stud. la filozofie; Secretar: Ioan Penţia, stud. la filo
zofie; Cassar: Caius O. Turic, stud. la filozofie; Con
trolor: Vasilie Papp, stud. la filozofie; Bibliotecara
Dimitrie Antal, stud. la filozofie, Vicebibliotecarr
Ioan Oherghel stud la filozofie; Notari: Atanasie
Popa, şi Valeriu I. Bărbosu, studenţi la filozofie r
E c o n o m : Aurel Contrea, stud la ped. superioară.
Comisia literară, Ovidiu Hulea, cand. de profesor-:
Silviu Ţeposu, cand, de profesor; Petru F e n e ş a n
r

•stud. la filozofie; Horia Teculescu, stud. la filozofie,
Yasile Lăzărescu, stud la filozofie; Ioan Chinezu,
stud. la fiiozofie. Comitetul de supraveghere, Teodor
Nagy, stud. Ia ped. superioară, Oeorge Ardelean,
stud. la medicină, Silviu Tămăşdan, stud. la medi
cină. Pentru comitet: Const. Murariu, preşedinte.
Ioan Penţia, secretar.
*
Dela postă. In sensul unei ordonanţe recente a
guvernului pe viitor este obligatoare indicarea nu
melui şi a adresei exacte a trimiţătorului pe toate
scrisorile simple şi recomandate incluziv expediţiile
•de orice soiu făcute sub făşie, destinate pentru străină-tate, cu excepţia Austriei, a Bosniei-Herţegovinei şi
a. Germaniei. Numele şi adresa exactă a trimiţătorului
trebue indicate şi pe scrisorile cu valori.
In caz, când trimiţătorul nu s'a conformat ace
stei cerinţe, dar persoana şi adresa i se poate eruâ
din conţinutul scrisorii, predată poştei deschisă, oficiul
postai restitue scrisoarea etc. trimiţătorului spre între
gire. Dacă trimiţătorul nu este eruabil, atunci scri
soarea se predă comisiunii censuratoare competente,
resp. dacă este vr'un product de pressă, comisiunii
censuratoare a cărţilor destinate pentru export (străi
nătate).
In circulaţia internă indicarea numelui şi a adresei
trimiţătorului nu este obligatoare, dar este recomandabil,
s ă se indice şi pe acestea adresa trimiţătorului, ca
în caz când scrisoarea etc. n'ar fi inmanuabilă la
adresat, să se poată restitui trimiţătorului.
*
Congresul asociaţiunei regnicolare a institutelor
financiare. Asociaţiunea regnicolară «Penzintezetek
Orszâgos Egyesiilete» şi-a ţinut în 18 Noemvrie a. c.
congresul său anual obicinuit, la care a participat
un număr foarte însemnat de delegaţi din toate păr
ţile ţării.
Prezidentul asociaţiunei,.fostul premier L. Lukâcs,
în vorbirea de deschidere s'a ocupat în special cu
meritele, ce şi le-a câştigat pentru asociaţiune fostul
ei director Dr. E. Hantos, azi secretar de stat în de
partamentul comerciului. Acesta, ca întemeietor şi
conducător al asociaţiunei,, a mulţumit de apreţierea
care s'a făcut serviciilor sale şi a constatat, că acti
vitatea să şi-a ajuns scopul, şi că azi toate institu
tele din patrie sunt reunite. A făcut apoi un căl
duros apel la delegaţii prezenţi, învitându-i să stărue, ca institutele să participe în măsură cât mai
mare la subscrierea împrumutului de stat, căci prin
aceasta ajută la consolidarea finanţelor ţării.
Raportul general al asociaţiunei asupra activităţii
sale din anul expirat accentuiază cu deosebire faptul,
că s'au făcut multe şi mari stăruinţe pentru dispen
sarea dela serviciul militar a funcţionarilor indispen
sabili de bancă. La propunerea conducătorilor, con
gresul, având în vedere numărul de tot redus al func
ţionarilor rămaşi în serviciul băncilor, a votat o re
zoluţiune, prin care cere, ca dispensele cu termin fix

să fie prelungite, prin o dispoziţiune generală, pe ter
min nedeterminat, sau cel puţin pe 6 luni de zile.
După ascultarea, şi pertractarea raportului ge
neral, s'au cetit ca de obiceiu, mai multe prelegeri de
interes, pentru institutele financiare. Astfel viceprezidentul asocaţiunii, Dr. F. Szekely, a vorbit despre pro
blemele valutare; directorul «Cassei de păstrare din
Caşovia», lulius Deâk, despre impozitele institutelor
de bani; directorul general al «Băncii agrare» A.
Eber, despre politica de proprietăţi; directorul «Cen
tralei Institutelor finaciare», A. Windtsch, despre re
vizuirile la institutele de bani, şi în sfârşit directorul
C. Verzăr, a vorbit despre problemele economice de
tranziţie la băncile din provincie.
La propunerea unui delegat, pentru problemele
valutare s'a constituit un comitet permanent, în care
se vor alege membrii din diferitele regiuni ale ţării. In
sfârşit devenind vacant postul de director, la această
funcţiune a fost ales secretarul general de până acum,
Dr. P. Nyări, iar în locul acestuia ca secretar a fost
ales Dr. F. Odrog.

BIBLIOGRAFIE.
„Anuarul Băncilor Române». Anul XIX. 1918. R e 
dactor: Constantin Popp. Editura «Solidarităţii». Sibiiu
Tipografia arhidiecezană 1 9 i 7 . Preţul K 5"30 inel.
porto.
Cunoscutul şematism al societăţilor pe acţiuni,
al însoţirilor şi altor întreprinderi româneşti a apărut
zilele trecute în formatul obicinuit în extensiune de
9 coaie tipar.
Coala primă conţine pe lângă calendarul pe
1918 (Gregorian şi Iulian): Noua tarifa poştală (in
trată în vigoare la 1 Octomvrie 1910), Tarifa pentru
telegrame, Nouele tarife de timbre (Scala I, II şi III
Intrate în vigoare la 1 Decemvrie 1016). Chei pentru
calcularea intereselor, Competinţâ de timbru a re
gistrelor comerciale şi Monetele diferitelor state.
Şematismul propriu zis cuprinde datele obici
nuite şi bilanţul pe 1916, dela 126 de institute de
bani, ca soc. pe acţiuni, 25 de însoţiri şi 9 alte în
treprinderi. «Banca generală de asigurare din Sibiiu,
unica noastră bancă de asigurare, precum şi «Solida
ritatea» cu extras din statutele ei figurează sub ca
pitole speciale. «Anuarul» mai conţine într'un capitol
separat «Dividenda băncilor noastre pe 1916 şi la
sfârşit cele două sumare, unul alfabetic şi unul
după sedii.
Anuarul pe 1918 are şi o inovaţie: cheia pentru
bilanţ, un mic dicţionar anexat la sfârşit după su
mare, arătând în ordine alfabetică, expresiunile c o răspunzătoare celor româneşti în limbile maghiară şi
germană. Cu ajutorul acestei chei se pot folosi de
Anuar cu bun succes şi cercurile interesate maghiare
şi germane.
Anuarul se poate comandă la «Revista E c o n o 
mică» în Sibiiu — Nagyszeben, cu preţul de K 5.30
mii. porto.
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Bugetul ţării. — Banca Austro-Ungară. — Pensioniştii şi scumpetea. — Reprezentanţa intereselor economice
în Ungaria. — Pagubele asiguraţilor în faţa bcumpetei. —
Jurisdicţiune: Responsabilitatea membrilor direcţiunii şi ai co
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Afaceri de dare: Darea pentru prăsirea peştilor. Plângere în
contra fixării contribuţiunii. Competinţa de timbru a cambiei.
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„CASSA DE PĂSTRARE", (reuniune) în Sălişte.

Aviz.
Institutul nostru
1918
K

depunerile

20,000-—

1 Ianuarie

fructificare

cu 3 % Şi pe cele

până

la

mai mari c u

3Vi*%.
Depuneri noui s e v o r primi cu 3 % .
D a r e a o plăteşte institutul.
Sălişte,

„ARDELEANA"
institut de credit şi economii, societate pe acţii în Orăştie.

va onoră dela

spre

în 2 4 Noemvrie 1 9 1 7 .

Direcţiunea.

1-1
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„SOMEŞANA"

Aviz*
Căutăm

institut de credit şi economii societate pe acţii în Dej.

contabil-conducător

pentru

filiala noastră din Vinţ-Alvincz. D e l a numitul
se

recere să fie introdus în toţi ramii de bancă

şi

să ştie lucră independent.

Aviz.

Reflectanţii să-şi

Institutul nostru cu 1 Ianuarie 1 9 1 8 reduce

înainteze aci ofertele, alăturând în copie simplă

etalonul de interese la toate depunerile cu 1%».

atestatele de serviciu şi de şcoală, comunicând

adecă dela 4% la 3%.

şi pretenţiile de salar. întrucât cel ales e necă

stitutul.

sătorit, beneficiază de cvartir, încălzit şi luminat

la 2 0 Noemvrie 1 9 1 7 .

Direcţiunea.

în edificiul filialei.
'•i'n'i

Deş,

D a r e a o solveşte in
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Direcţiunea.
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C a p i t a l social

Coroane

1 . 2 0 0 . 0 0 0 .
P o s t S p a r c a s s a ung. 2 9 , 3 4 9 .

Telefon Nr. 1 8 8 .

BANCA GENERALA DE ASIGURARE"
societate pe acţii în Sibiitt—Nagyszeben e « ^ e
este prima banca de asigurare românească, înfiinţata de institutele
financiare ( b ă n c i l e ) române din T r a n s i l v a n i a şi U n g a r i a ,
&$£3&$&

în 1911, sub egida «SOLIDARITĂŢII».
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ASIGU

a s i g u r ă r i a s u p r a v i e ţ i f j în toate combinaţiunile şi a s i g u r ă r i c o n t r a s p a r g e r i 
l o r . Mai departe mijloceşte a s i g u r ă r i : c o n t r a a c c i d e n t e l o r ş i c o n t r a g r i i u l i n e l etc.
:— — Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face în condiţinnile cele mai favorabile. ^
=
Asigurările se pot face prin oricare b a n c ă r o m â n e a s c ă , precum şi prin agenţii şi bărbaţii de în
credere ai societăţii,
ţ.—;—î ~—î—• Prospecte, tarife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat.

Fonduri proprii de reservă la finea anului 1916 preste
Daune plătite până la finea anului 1916 preste

. . .

K

400,000 —
250,000 —

Cei interesaţi s ă se adreseze cu încredere l a :

„ B a n c a generală de asigurare"
Sibiiu — N a g y s z e b e n .

Edificiul

„Albina".

