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110 ani, a experimentat, în a doua ju
mătate a secolului trecut, touărăşiile eu
alţii şi destul de curând a ajuns la du
reroasa — pentru el — constatare:
„M'am conuins de tristul adeuăr c ă
Românul ori de «câte ori s'a întouărăşit
eu altul, totdeauna a fost înşelat".
flşa a fost în treeutul destul de apro
Prin noi înşine.
piat nouă şi nu ua fi altfel nici acum.
In Ardeal, poporul nostru a trăit subt
Singura soluţie sigură de înfăptuirea
dominaţie străină, numai şi numai prin
totală a românizărei comerţului şi indu
el însuşi, ereindu-şi organizaţii puternice
striei române : prin noi înşine.
economice, politice, culturale, cari serfltât camuflările cât şi touărăşiile nu ueau interesele comune acestui neam.
sunt de loc bune pentru poporul Român. Instituţiile de tot felul proprii Românilor
Ele sunt, mai curând sau mai târziu, r e  au fost uiabile în toată perioada stăpâgretabile compromisuri.
nirei maghiare, în ciuda tuturor piedi
Şi în trecut Românii s'au întouărăşit cilor puse de autoritatea publică.
eu alţii pentru atingerea unor scopuri
Ne găsim astăzi în plină epocă de
de interes comun, mai eu seamă pe românizare a uieţii economice. Statul face
teren economie. Practica a dus repede tot ee-i eu putinţă pentru reuşita acestui
la înregistrarea unor rezultate detesta proces de radicală transformare, de s o 
bile pentru poporul nostru, păgubitoare lidă şi trainică schimbare a comerţului şi
chiar, însă în profitul celuilalt partener industriei în ţara noastră. Noi îi dorim s ă
eu care s e făcuse touărăşia, şi care, la reuşească.
desfacerea
„organizată", lua regulat
Până acum însă nimic nu ne poate
partea leului, jn felul acesta Românii erau alunga pesimismul, temerea c ă , acest
puşi în afara brganizafiimilor economice, unic moment ua fi lipsit de rezultatul
comerciale şi industriale, rămânând mai total, urmărit decenii întregi de neamul
departe tributari, pe acest teren, străi românesc.
nilor.
'
i
Cum am spus, camuflările şi touă
Situaţia a fost aceeaşi — în trecut — răşiile aduc câştiguri, poate nesperate
dincolo ea şi dincoace de Garpaţi.
şi mai puţin ostenite, unui număr limitat
Nemuritorul Visarion Roman, dela
naşterea căruia s'a împlinit luna trecută Câte svonuri, atâtea servicii aduse duşmanului.
S u m a r u l :
Prin noi înşine. — Carnetul de muncă. — Din ideile
lui Henry Ford. — Datorii prea mult uitate — „Biroucraţie" şi încă ceva. — Cetind reclamele. — Bursa. — In loc
de recunoştinţă... — Cronica: Ministerul Finanţelor. Recti
ficare. Auiatia română.

de Români, însă numai temporar, şi ele
nu folosesc de loc eoleetiuităţii.
Auem neuoie acum, ea şi altădată,
ba chiar mai mult, de instituţii, de între
prinderi industriale şi comerciale fon
date şi conduse de noi înşine, pentru
trebuinţele şi în folosul poporului nostru.
Daeă asta nu s e poate realiza pe
deplin, a ş a cum o urem, şi pentru mo
ment trebue să mai închidem ochii, pe
iei pe colo, este însă eu neputinţă să
consimţim la închirierea numelui etnie,
de dragul unei situaţii materiale trecă
toare.
In felul acesta înregistrăm o nouă
slugărnicie, dar subt altă formă. Şi scopul
e să ieşim dela „stăpân", să intre alţii,
la noi, slugi.
Daeă streinii de neamul nostru, cari
încă s e mai g ă s e s c în multe din între
prinderile românizate, lucrează acum ei
„la stăpân", atunci mai putem consimţi,
deocamdată numai, la o situaţie respeetiuă.
La nieiun caz slugărnicia din partea
rtoastră n'o aprobăm şi ar fi de dorit să
fie părăsită de toţi Românii, în interesul
lor propriu, ea şi al neamului întreg.
In semn de omagiu memoriei lui
Visarion Roman, la aniuersarea de acum,
am reprodus euuintele lui de mare in
teres şi totodată de actualitate.
ION 0PR1Ş.

Carnetul de muneă.
Nu de mult a apărut Decretul Lege prin
c a r e s'a dispus c ă fie*care persoană c a r e lu
crează în ogorul economic al muncii produc
tive, s ă aibă la sine un carnet care să cu
prindă anumite date personale, cu privire la
situaţia sa civilă, profesională, financiară (re
muneraţia la salariaţi) şi socială. Aşa conceput,
carnetul de muncă formează un document
prin c a r e persoanele ocupate în domeniul
muncii productive îşi justifică drepturile şi participaţiunile la anumite aşezăminte de natură
socială, la ale căror patrimonii sau fonduri
sunt de altfel obligate să contribue după o anu
mită s c a r ă bine precizată.
In înţelesul de mai sus al carnetului de
muncă el este deci numai o legitimaţie perso
nală c a atâtea altele şi se reduce în ultima
analiză la carnetul de asigurare pe care-1 aveau

salariaţii până acuma, cu deosebirea c ă i s'au
mai adăugat unele rubrici > spre a distinge mai
precis anumite elemente. Aşa fiind, rolul car
netului de muncă nu are în rostul şi chemarea
lui nicio cencepţie nouă, în legătură cu impor
tanţa muncii c a factor de progres în stat şi
comunitate.
Când zicem concepţie nouă, înţelegem rolul
• carnetului de muncă în sensul total al noţiunii
c a r e ar trebui s ă stea la baza emiterii lui. EI
ar trebui adecă să justifice nu situaţia unui sa
lariat, sau chiar profesionist faţă de o instituţie
oarecare, ci să dovedească poziţia individului
în câmpul general al muncii productive. Acest
rol al carnetului este justificat pentru orice
vreme, dar este cu atât mai indispensabil astăzi
când Naţiunea parcurge o etapă neasemănat
de crudă, din toată istoria sa. S ă ne explicăm.
Chiar d a c ă nu ne-am găsi în stare de
războiu, economia românească nu mai poate
înfrunta vremurile d a c ă nu este organizată
astfel, c a ea să fie valorificată la maximum de
fiecare Român după puterile sale. La coarnele
j plugului, în ateliere, la munca gospodărească,
în orice sector ţi-ai întoarce privirile, omul
1 trebue s ă fie pus la muncă după puterile sale
! şi după capacitatea pe c a r e o manifestă. In
felul acesta economia românească s'ar pre
zenta c a un vast atelier al cărui rezultat sau
produs ar avea integrat în el, contribuţia tu
turora. Bine înţeles, c ă atunci când vorbim de
un rezultat integral, acest rezultat nu poate fi
conceput decât c a urmare al unui cuprinzător
domeniu de lucru, în c a r e fiecare sector de
activitate este angrenat întrun mecanism desă
vârşit. De a c e e a spre a putea ajunge la un
rezultat c a urmare a muncii tuturora şi a fie
căruia în parte, este nevoie de o organizare
perfectă care să lămurească rostul şi locul fie
căruia. P e baza acestei organizări orice om
fiind pus la locul lui, se poate şti dinainte care
este capacitatea productivă a Ţării şi c e poate
ea să aducă în schimbul general dintre po
poare.
1

Dar organizarea muncii în felul de mai
sus mai are şi alt înţeles. E a pune ordine în
manifestările individuale cari nu mai pot fi lă
sate să se desvolte oricum. Munca este un
drept şi o obligaţie pentru orice om valid şi
colectivitatea nu mai poate privi nepăsătoare
cum diverse dar foarte multe persoane îşi iro
s e s c timpul zadarnic pe străzi sau în localuri,
sau acostând pe trecători şi făcând apel Ia
sentimente umane, fără niciun fel de justificare.
Zicem fără niciun fel de justificare, pentrucă
atâta vreme cât cineva poate munci, el nu se

poate sustrage acestei obligaţiuni. Aşa cum
producţia agricolă şi industrială au devenit func
ţiuni sociale sau naţionale, tot aşa capacitatea
de muncă a unui om aparţine potenţialului ge
neral naţional' şi ea trebue să-şi dea contri
buţia sa în cadrul marei exploatări formată de
economia naţională.
In acest înţeles al dreptului şi al obliga
ţiunii de a muncii, carnetul de muncă trebue
să fie icoana activităţii zilnice a oricărei per
soane. Aşa cum cineva găsit în neregulă din
punct de vedere poliţienesc este arestat, sau
în orice caz sufere consecinţele legale, tot
asemenea cel găsit în neregulă din punctul de
vedere al obligaţiunilor sale de muncă va avea
să suporte urmările. Căci trebue să se înţe
leagă odată că Naţiunea formează un bloc so
lidar la al cărui progres şi bunăstare trebue
să contribue fiecare în raport cu capacitatea
sa fizică şi mentală.
Aşa văzut, rolul carnetului de muncă are
cu total altă înfăţişare şi derogă dela o simplă
înregistrare a unor drepturi pecuniare. Prin el
individul este perfect situat în câmpul muncii
naţionale. Şi tot prin el solidaritatea naţională
ajunge la cea mai desăvârşită expresie prin
faptul, că dacă există domenii în cari este ne
cesar să activeze obolul public, apoi sursele
respective sunt alimentate de toţi şi nimeni nu
li se poate eschiva. Iar apelul la obolul public
nu se mai face dintr'o apreciere personală şi
subiectivă, ci el este determinat de cuprinsul
carnetului de muncă, căci este fără îndoială Că
cine nu poate munci, nu poate fi lăsat să
moară de foame.
Ideea carnetului de muncă în forma pre.conizată de noi ar părea la prima vedere că
este un rezultat al ideologiei totalitare. De fapt
este adevărat, că ţările totalitare au pus accentul
pe organizarea desăvârşită a muncii, decretând-o
ca fiind un bun al naţiunii. De aceea s'au şi
executat lucrări cari păreau la un moment dat,
nerealizabile. Dar ideea carnetului de muncă
este mai veche decât ideologia totalitară, cel
puţin într'o formă germinativă. Intr'adevăr în ce
ne priveşte, şă ne aducem aminte de fondul
asistenţei sociale înfiinţat imediat după răz
boiul trecut printr'un timbru poştal special, cu
scopul de a ajuta pe cei nevoiaşi şi a stârpi
cerşetoria. Ideea călăuzitoare a contribuţiei la
asistenţa socială nu avea însă la baza ei o
tendinţă de ajutorare în orice condiţiuni, adecă
nu urmărea să promoveze parazitismul. Ea
tindea spre un scop activ prin aceea că cer
şetorii valizi erau internaţi în colonii de muncă,
cu scopul de a fi educaţi şi redaţi vieţii nor

male. Iar coloniile de muncă, se întreţineau din
fondurile formate pe calea cumpărării obliga
torie în anumite cazuri, a timbrelor menţionate.
Rezultă de aici că încă de acum aproape un
sfert de secol se urmăria integrarea tuturor în
obligaţiunea de a munci şi evident, ca un co
rolar al acestui fapt, în dreptul şi posibilitatea
de a trăi omeneşte.
Că aşa trebue să se prezinte lucrurile, stă
ca dovadă faptul, că organele de resort s'au
! sesizat de spectacolul degradant pe care-1 oferă
• piaţa Bucureştilor şi a tuturor oraşelor, din
'. punctul de vedere al iormei în care se oferă
munca. Există adecă indivizi cari bat toată ziua
piaţa cu aparenţa că-şi oferă munca, însă în
condiţiunile cuprinse în proverbul românesc:
„mă duc să-mi caut stăpân, dă Doamne să nu
găsesc". Aceşti indivizi adecă ar lucra dacă li
s'ar oferi ceriul şi pământul. Cine vrea să-i an
gajeze este interogat ca la instrucţie şi târgul
nu se face nici după tratative îndelungate, căci
tot se găseşte o condiţiune pe care cel care
cere munca, n'o îndeplineşte. Aşa se face că
se speculează sângeros împrejurările şi omul e
.silit de multe ori să accepte condiţiuni neo
meneşti. De sigur că o asemenea muncă nu
poate să fie decât accidentul căutat şi de aici
| neajunsul semnalat care pălmueşte morala, dar
în acelaşi timp sfidează greutatea vremurilor şi
interesele generale, nu numai prin faptul că
economia naţională e păgubită, ci şi pentrucă
o asemenea vieaţă într'o societate civilizată este
inadmisibilă. In plus, indivizii de cari ne ocupăm
devin nişte rătăciţi ai vieţii şi formează apoi
pleava ei socială care trebue apoi tot de co
lectivitate ajutorată. Lucrurile deci nu mai pot
fi tolerate în asemenea situaţie şi carnetul de
muncă este chemat ca în plinătatea rolului lui
să organizeze şi să controleze munca na
ţională.
Am spus mai sus că acest fenomen trebue
reglementat, chiar dacă nu ne-am găsi în stare
de războiu. Cu atât mai mult se impune însă
el în actualele împrejurări excepţionale, când
cei mulţi sunt plecaţi pe front şi-şi lasă gos
podăria şi avutul în voia soartei. Lăsarea în
voia soartei a avutului şi gospodăriei celui ce
pleacă pe front nu se mai poate concepe
astăzi şi autoritatea este din multiple puncte
de vedere datoare, să-i dea mijloacele prin
cari producţia şi munca să-i fie oprită dela
stagnare, iar desvoltarea gospodăriei asigurată.
Se poate ajunge la acest mare comandament,
dacă fiecare este pus obligatoriu la locul lui
şi dacă mai cu seamă cel tentat să bată
drumurile este adus cu forţa la obligaţiunile
!

care-i revin din drepturile pe cari apoi le
poate invoca.
Mai mult decât atâta, prin organizarea şi
controlul muncii fiecăruia economia se poate
organiza şi dirija în condiţiuni optime. Problema
acordului preţurilor îşi găseşte o justă rezol
vare, căci dacă munca se poate oferi în con
diţiuni dinainte cunoscute, preţurile nu pot face
salturi, iar piaţa financiară este scutită de toate
surprizele. Iată deci atâtea rezultate cari pot fi
atinse prin ridicarea carnetului de muncă la
treapta de legitimaţie supremă, fără de care in
dividul nu poate fi privit ca aparţinând unei
comunităţi naţionale.

massa poporului. Eu sunt întrebat de mulţi oa' meni c a r e ua fl tipul D l l t o r al automobilului. Nu
' ştiu. Dacă aşi şti, l«aş construi ehlar acuma. Natural, c ă sunt o mulţime de posibilităţi, şl noi le
' experimentăm pe toate, aşa cum fac şi alte firme.
! Fiecare posibilitate Implică noul probleme tehnice
) cari trebuesc rezoluate. Un lucru e sigur: Auto\ mobilul mal are mari posibilităţi de desuoltare.
' Aceasta ntel nu a fost încă începută. Publicul
< c e r e automobilele la repezeală şi în număr a ş a
I de mare, îneât abia aeuma (a. 1938) am putut în
cepe lucrările de perfecţionare.
f

!

Pe când în ultimii ani unele întreprinderi nu
au Jăeut progrese, ştiinţa a continuat mersul pro
gresului. Urmarea o fost b grandioasă operă de
Ing. Gri BRÂHDUŞ.
modernizare. Spre pildă: Cele mai multe obiecte
de zilnică folosinţă pe cart le auem, sunt mult
prea grele. Numai greutatea lor a urcat preţu
rile şl a împiedecat progresul. Gu materialul de
( c a r e dispunem în prezent, putem să le înlocuim
Henry Ford nu este numai un mare Indu eu obiecte mult mal uşoare şl mal ualoroase. Ma
striaş şt un mare financiar, et şl un cugetător de terialele noul ne fae s ă abandonăm teorta c ă numai
seamă în materii economice.
greutatea înseamnă
soliditate.
S ă luăm alt
Dăm mat jos unele tdel şl aprecieri de ale exemplu. Industria americană s"ar putea deeensale cart uneori se potrloese şt cu situaţia trallza şl prin aceasta cheltuielile de produeţlune
dela noi. Ford alee:
| mleşora, dar eu siguranţă s'ar produee condiţii
Există două feluri de prosperitate. Una se mal bune şl mal sigure de lucru. In faţa unul
manifestă spre exemplu în fenomene cum a r fl Dlltor progres c a r e ne stă înainte, este la orice
un „hausse" la Bursă ; localuri de noapte arhi caz absurd de a susţinea eă nu sunt destule popline şl o subită îmbogăţire a unora, puţini la | sibtlttăţl de muncă.
număr — şl alta, c a r e e c e a adeuărată şt sănă I
După părerea mea, c e a mat bună r e toasă : 0 urcare lentă dar continuă a acumulării i ceptă pentru o prosperitate economică este, de
de bunurt şt prestaţtunt folositoare.
I a transforma mereu o produellultate crescândă
Dacă ne-am comporta în mod prudent, am s în preţuri mal miel şl lefuri mal mari. O afacere
putea aştepta s ă auem parte de o considerabilă I este în esenţă numai o funcţiune, tar nu o mină
acumulare de acest fel de prosperitate folosi [ de aur. Concepţia minei de aur nu se poate
toare — mal multă decât am ft putut utsa ureo- aplica ia industrie, după cum nu s'a putut aplica
dată.
nlet la afacerile de bancă. Dar chiar dacă ar fl

Din ideile lui Henry Ford.

Noi auslm azi adeseori punăndu-se între
b a r e a : Ua putea industria ocupa, ehlar dacă a r
ajunge Iarăşi la amploarea sa normală, pe toţi
şomerii ?
'
După părerea lut Ford, sunt în ţară atâtea
ocazii de muncă
folositoare
cart aşteaptă
numai momentul de a ft aetluate. îneât toţi oa
menii apţi de lucru ar auea ocupaţlune mult timp.
Guuântul „produeţlune normală" ne poate
duce în eroare. Niciodată produeţtunea nu a fost
aşa de mare câtă. a r trebut s ă fie. Niciodată nu
am a D U t produeţlune prea mare, el numai o r e 
partizare insuficientă. Puterile noastre de pro
dueţlune întrec eu mult puterea de cumpărare a
naţlunet. Nouă ne trebue înatnte de toate un teh
nician financiar c a r e s ă uegheze, c a sistemul
nostru monetar s ă poată suporta saretna celui
mal mare consum de bunuri ee-l poate faee

aşa, şl în acest c a s sunt unele forţe cart pot
ocozlonal să deseehlllbreze producţiunea şl consumaţlunea. Mecanismul de repartizare are undeua un defect. Eu nu sunt economist, am însă
Impresia c ă acest defect zace în sistemul nostru
monetar şl financiar. Cel mai mulţi oameni eonfundă banul cu auerea. Aoerea se compune din
bunuri folositoare şl din prestaţluni, tar banul
este numai simbolul de hârtie dela c a r e lumea
aşteaptă s ă î n l e s n e a s c ă în mod permanent
schimbul şl repartizarea lor continuă.
Dacă se ua descoperi ureodată procedeul
prin c a r e banul ua împlini eu s u c c e s misiunea
lui, atunci acest procedeu ua fl adoptat. Nu joacă
nlelun rol. dacă acest procedeu se ua, numi so
cialist sau capitalist.
MERGĂTOR.

un elementar simţ de solidaritate socială îl obligă
să lichideze restul datoriilor pe care le mal au ?
Este uorba, eâte odată, de eâteua sute sau mll
de Lei. O găină, eâteua ouă şl eeua-eeua din
rodul ogoarelor şterge o datorie şl răsplătesc
eeua din semnui de solidaritate de c a r e au be
neficiat, din plin la 1934. Aşteptăm gestul şt nu
ne îndoim eă ua fl făcut. Cel ee semnează aceste
rânduri c e r e un pic de aseultare deila plugari.
Acest pic de aseultare. pe c a r e îl eere, nu
se întemeiază, însă, numai pe simţul datoriei şl
al solidarităţii, el şt pe cuminţi ealeule de bună
gospodărie.

Datorii prea mult uitate.
De MIRCEA D.

P1ENESCU.

Ori de eâte ori încearcă elneua să întroducă într'o problemă economică, elemente de
natură socială sau naţională. 1 se aruncă epitetul
— peJoratlD bineînţeles — de teoretician, sau
ehlar — şl atunci tronla este şl mal caustic ad
ministrată — pe acela de poet. Asta ea şl cum
teoretician şl poet sunt de ruşine. Noi ne-am
obişnuit eu acest mod de apreciere şl persistăm
să amestecăm în discuţii „de afaceri" gânduri
c a r e lipsesc şt asta în dauna aeelut interes ge
Pentru datoriile reduse auerşa plugarului
neral, atât de puţin înţeles şl atât de puţin luat '
stă Ipotecată şl deel fără întreaga Itbertate de a
în consideraţie..
Un înalt sentiment de dreptate socială şl un dispune de ea. Achitând, ştergi Ipoteetle şl cureţi
tmperatio politie c a r e a înfrânt ortce rezistenţă, auerea de orice urmă de sărăcie şl neeaz.
au făcut c a la 1934 s ă se uoteze legea pentru
Achitarea este astăzi o socoteală cum nu
asanarea datoriilor agricole şl urbane.
se poate mal bună. Al făcut datoria când uindeal
Agricultorii mari şl miel erau în situaţia de grâul cu 120.000 Let. Ti s'a redus eu 3 sferturi
a nu mal putea să-şl plătească datoriile, şl auutul şt o plăteşti când tel pe grâu 260 000 Lei. Asta
lor putea fl expus la uânzare pentru despăgu înseamnă o nouă reducere mal mare ea c e a dela
birea creditorilor de tot felul. 0 clasă întreagă 1934. De ee s ă nu foloseşti aceste împrejurări ?
trăia sub ameninţare şl o întreagă ramură de Ştii ee ua uenl? Crezi eă preţul ua putea s ă
producţie se uedea paralizată în menirea el so c r e a s c ă mereu ? Dar d a c ă ua s c ă d e a ? lată în
cială şt naţională. Forul competent a tăiat nodul trebări pe c a r e trebue s ă ţt le pul.
gordian şt plugarii s'au uăsut eu datoriile mic
In momentul de faţă datoria de 1000 Let
şorate la puterea lor de plată. Plugarul c a r e da făcută în anul 1930 şl deuenltă 250 Let în 1934,
tora 100 mit Lei, nu mat a D e a de plată decât 25 se plăteşte eu o sumă ce eehioalează cam
mit Lei şl aceştia în 1? ani.
31—32 Lei de atunci, dacă ţinem socoteală eă
Toate aceste măsuri nu s'au luat la întâm preţul grâului a ereseut mal mult ea de 8 ori.
plare, et au fost rezultate din calcule p r e c i s e : Dacă şl asta este poezie, atunci hotărî! lucru eă
Datoriile au fost contractate alunei când grâul nu mat ştim noi ee înseamnă o afacere bună 1
era 120 nill Let uagonul şt trebuiau plătite atunci
(„Curentul" din 2 Sept. 1943).
când plugarii nu mat luau decât 30.000 Lei pe
«
acelaşi uagon de grâu. Băncile, deponenţii şt tezaurul public au fost puse la contribuţie exeluslu
în fauoarea plugarilor datori. Depunerile au în
gheţat şl multe din fondurile care trebuiau să
Despre blroueraţle scrie d-llng. Qh. Brânduş
circule pe piaţă, la fel. Gel şaptesprezece ani,
în
Reulsta
Eeonomteă Nr. 32—33 din 14 Aug. 1943.
trebuiau respectaţi şl plugarii nu mal puteau fl
Problema blroueraţle! dela noi e r e mal
deranjaţt decât pentru a plăti ratele miel minu
scule eâte odată şt dobânda' ajustată la un multe aspecte. D-l Ing. Qh. Brânduş o prlueşte
cuantum eonuenabll. Liniştea a reuenit pe ogoare natural prin prisma omului eare deţine, el în
şt în casele plugăreştl. Şl a durat asta nouă ani, suşi, o Importantă funcţie publică în administraţia
încheiaţi. In acest timp băncile, deponenţii şl to(l locală. Şt din acest punct de uedere observa
cel cart împrumutaseră pe plugari au stat şl stau ţiile d sale sunt juste.
eu banii închişi, aşteptând s ă treacă cel opt ani.
Deci, în rândurile acestea, nu 1 uorba de o
câţi au mat rămas. Asta le-a produs şl le pro polemică, el de o completare cu obseruaţtt tot
duce lor şt pleţlt. multe neajunsuri.
atât de întemeiate, însă uăzute prin ochelarii ce
S e întâmplă însă eă lucrurile s'au schimbat tăţeanului neînregimentat în administraţia publică.
mult faţă de c e e a c e era în, 1934. Vagonul de Cetăţeanul c a r e are raporturi de altă* natură eu
grâu a ajuns la 260 mll Lei. oul la 10—12 Lei. administraţia de st^t, eu blroueraţta.
brânza peste 300 Let şl aşa mal departe. Toate
Şl pentru a justifica acel „eeua" legat în
aceste preţuri sunt în faooarea plugarilor oropsiţi mod u i D l z l b l l , dar eu forţă Indestructibilă de „bludela 1934. Este oare neuole să o spunem noi c ă rocraţie", folosesc argumentele cart nu pot fl des-*
k

.

„Birouera|ia" şi îneâ eeua.

minţite: exemple eu întâmplări obişnuite, mă
runte de eart ne Izbim alinte,
întâiul eaa.
Daeă ţl s"a spart undeua acoperişul unei
case şl al neuoie d e lablă pentru repararea lu',
trebue să te adresezi Serutelulul tehnic al Pri
măriei respeellue care, după ee constată în
dreptăţirea eererel şl cantitatea de tablă nece
sară, eliberează un eertlfteat în baza căruţa poţi
obţine delà Minister autorizaţia specială de cum
pararea materialului blocat.,
Aeest procedeu e legalizat, deci trebue întoemat urmat.
Oacă nu at posibilitatea s ă te aproulztonezl
la „bursa neagră", nu din pricina lipsei de ma
terial, dar din eauza preţului urcat eerut de ne
gustorii practicieni al sistemului, apuci calea
legală.
Faci c e r e r e şl o întrodue», timbrată natural,
la SerDlelul respeetlu al Primăriei unde întâm
plător teştl proprietarul unul Imobil c a r e nece
sită reparaţtunl în felul arătat mal sus.
. Tocmai după o lună bună primeşti răspuns
c ă nu se poate elibera certificatul până nu pre
zinţi un deulz despre materialul trebuincios. O
nouă c e r e r e trebue să înaintezi odată eu deuizul.
Acum aştepţi liniştit să primeşti certificatul. Treee
altă lună de zile şl nu mal primeşti nimic, nlel
măcar un răspuns. Te duel la biroul respectlD
să uesi care-1 eauza întârzierii. Răspunsul:
Nu se poate Domnule, să faci alt deulz, s ă
ceri numai jumătate dtn Cantitatea trecută în
primul deulz, c ă nu ţl trebue mal mult pentru r e paraţluntle de c a r e al neuoie. S ă aduci deuizul
astfel refăcut, să nu lipsească noua cerere, să
ole şl meşterul lăcătuş, tinichigiu cum îl cheamă
şl împreunăm eu delegatul autorităţii locale să facă
uerlflearea la faţa locului.
e e poţi f a e e ? l Te execuţi.
Dar toemat bine când îl prinzi liber pe lă
cătuş constaţi eu destulă consternare c ă r e s peetluul funcţionar e plecat în concediu şl n'are
elne face uerlflearea la fata locului până nu se
înapoiază.
Şl aşa mat departe.
Daeă faci c e r e r e a uara, primeşti certificatul
târna când nu mal poţi face reparaţiile, tar dacă
cert lama îl primeşti toemat uara, după ee ploile
şl zăpada ţl-a distrus parte din edificiu.
E legalizat undeua a c e s t p r o c e d e u ? Sau
elne e utnouat, funcţionarul, şeful seruleiulul, ori
omul de serutelu delà autoritatea respeettuă ? E a
nici un caz cetăţeanul solicitant nu poartă utna
distrugerii auutulul propriu, din lipsă de îngri

jire, cauzată de elne? De blroueraţte, de for
malism ori chiar de elementul om. de funcţionar ?
Alt caz.
N u l o fericire să fll aal refugiat din Ar
dealul de Nord, chiar şl pentru Românit cari
s'au „pricopsit" în aeest timp. Ga refugiat legea
îtl dă dreptul la anumite reduceri de Impozite.
Daeă le at cerut autorităţii respeetlue înainte eu
un an şl chiar mal mult, eu c e r e r e legală cu
toate douezlle probatorii c ă teştt îndreptăţit con
form legii Nr. 1036 din Noemurie 1941, te ua sur
prinde faptul c ă încă nu at prlmtt Decizia de
scăderea tmpozltulul sau fie ehlar de respin
gerea eererel, ea s ă poţi face apel ?
Nu cred c ă ar surprinde acest fapt pe
etneua.
Până nu treci personal pe la biroul eutărul
domn, nu poţi aştepta eeua „legal" ehlar.
S ă continui şt eu alte exemple ? E de prisos.
Fiecăruia i s'a întâmplat cel puţin un astfel
de caz.
Am urut numai să completez eu aceste obseruatU părerea d-lut Ing. Brânduş, c ă btroueraţla
uăaută prin prisma cetăţeanului de pe stradă are
un principal ulnouat c a r e e altul decât cel ulaat
de d-sa.
Acel »eeua" ulzat de mine în rândurile
acestea este fără îndoială elementul Indezirabil
c a r e s'a încuibat în mentalitatea administraţiilor
noastre, element pe c a r e îl cunoaştem eu toţii,
dar nu-l putem denunţa deoareee el se Intro
duce prin uşile din dos. între patru ochi, fără
martori.
t

ION D. P1TU.

Cetind reclamele.
Din materialul publleat zilnic de ziare nu e
cel mat puţtn Interesant rubrica reclamelor. Dela
cel mal mic ziar din prouinele până la marile eotldlane din capitală, rubrica reclamelor şl anun
ţurilor eonstltue o deosebită grlje redacţională şl
admintstratluă. Dar nu numai pentru alar este
Important de a auea un bogat material de uarlate
anunţuri, el şl pentru cetitorul ziarului. Anunţu
rile eonstltuese pentru ziar un bogat lzuor de
D e n i t fiindcă
un bun administrator nu ua taxa
anunţul numai după spaţiul pe centimetri pătraţi,
el şl după Importanţa comercială a Iul. Nu e tot
una daeă anunţ
rni s'a pierdut un eăţeluş. sau
c ă stă în uedere o afacere de milioane la c a r e
caut un părtaş. Insă atât pentru client cât şt
pentru ziar e ualabllă maxima: „Reclama e su
fletul comerţului''.
Răsfoind ziarele din treeut, putem eu uşu
rinţă constata, c ă nici rubrica aceasta nu e ceua
e

Q

fix în uâltoarea upemurtlor. Alte sunt preocupă
rile anunţurilor înainte — să zleem — eu un de
ceniu, şl altele aeuma. Alte sunt acelea cari se
publică în ziarele din proutneie, şl altele ale zi
arelor cart apar în capitală.

mll. ee a contractat societatea P. G. A. (Porturi
şl eăt de comunicaţii pe apă) dela Casa de E c o 
nomii şl Gec, şl majorarea emlsiunel de obligaţiuni
ale „Societăţii generale de gaz şl electricitate"
dela un miliard la 1.250 milioane Lei.

Ce nostalgie de pace, linişte şl atmosferă
visătoare emană bunăoară din un anunţ în c a r e
burghezul din p r o D l n e l e dă de ştire că 1 s'a
pierdut o D a c ă sau un puree!, sau c ă dl X do
reşte o întâlnire pe Alea Filosofilor eu drăguţa
domnişoară în rochie pepita lângă eare a şesut
erl s e a r ă la cinematograful y .

Publicul consideră şl mal departe plasa
mentele în Industrii şl nalorl Imobiliare, ea cele
mal sigure.
Hârtia c e a mal interesantă a săptămânet în
cheiate a fost „Reşiţa" eare în aşteptarea r e e ualuărlt capitalului a făcut un salt dela 1225 la
1500 — In general aeţllle industriale şl-au păstrat
cursurile. Cele bancare nu au fost căutate, afară
de bănea „Albina"—Sibiu, ale cărei aeţll după
un lung popas la Eel 500 — s'au urcat la 550 —

In schimb c e pripă, nelinişte ba poate o crimi
nală Indolenţă denotă anunţul din capitală c ă în
trenul expres Bucureştt-Berlln eare pleacă la ora
cutare dela Bucureşti, a fost uitată o geantă con
ţinând bijuterii şl documente de mare ualoare.
Ce speranţe stârneşte în mulţi oameni de
afaceri un câştig gras promis într'un anunţ despre
înfiinţarea unei noul societăţi de Import-export,
eu relaţii strânse în cercurile conducătoare 1
Aspectul general al anunţurilor s'a schimbat
mult faţă de ce a fost înainte de războiul actual.
Înainte eu 5—6 ani grosul anurrţurllor era compus
din cereri şl oferte de serulelu. Anunţuri comer
ciale de reclamă pentru cutare articol de consum.
In anii din urmă locul acestor fel de reclame l-a
luat Industria. S e obseruă o mare aetlultate în
înfiinţarea şl finanţarea celor mal uarlate Industrii
S e caută în deosebi personal specializat, me
canici, ehlmlşti, Ingineri ete. Sectorul agricol a
luat mare auânf.
Din r e c l a m e uedem c ă trăim în epoca mo
rilor mecanice, a tractoarelor şl altor maşini şl
lnstalaţlunl pentru Industrializarea agrlculturel.
Din anunţurile ziarelor din capitală — ntlea pu
blicitate — au dispărut comunicările şl cores
pondenţele lumeţ asfaltului şt expedientelor. Şl
rubrica aceasta a deoenlt mal sobră, fie de ooe
fie de nenoe. In genere reclamele denotă o dlreetluă mal practică. întreprinderile preualează
asupra altul material, c e e a c e este un semn îm
bucurător al uremurllor.
E. V.

Bursa.
Piaţa bancară este înolorată în urma acti
vităţii industriale şt finanţare a recoltei. In con
secinţă portofoliul comercial al B . N. R. arată o
creştere considerabilă. Împrumuturile pe ga] urmează un curs ascendent.
• Sunt de remarcat două tranzaeţlunl impor
tante pe piaţa financiară: împrumutul de 100

In ultimele'zile publicul s'a Interesat mult
de aeţll petrolifere. Cauza a fost c ă s'au lansat
suonurl despre o acţiune de despăgubiri a so
cietăţilor petrolifere pentru daunele cauzate de
reeentele bombardamente.
Scumpirea mânel de lucru a cauzat urcări
mari de preţuri la textile şi pielărie.
Bursa în genere şl-a păstrat aspectul obiş
nuit de acalmie. Dăm mal jos unele cursuri com
par atlue.
eupsul la începutul
lunel Ianuarie 1913.
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E. V.

In loc de recunoştinţa...
Un răspuns.
In numărul din 4 Septemorie a. e. al zia
rului „Gazeta Transtluantet", a apărut un articol
cu titlul de mat sus, semnat de d-1 loan Oprlş.
In acest arttcol autorul e Indignat de -lipsa
de recunoştinţă pe c a r e ar ft arătat-o unit dintre
aeet ellenţl al băncii „Albina", cari nu numai c ă
s'au bucurat de sprijinul el la finanţarea situaţiei
lor materiale, dar au putut ajunge la poziţiile so
ciale pe cari le ocupă, chiar numai eu ajutorul
„Albinei". Cu toate acestea au rupt legăturile eu
„Albina" şt au trecut la clientela altor Instituţii
bancare.
Ţinem s ă fixăm pe această cale faptul, c ă
conducătorii băncii „Albina" stau departe de lnsplrarea acelui articol, şt c ă nu s'au aşteptat la
recunoştinţă deosebită din partea clienţilor c ă 
rora banca le-a acordat împrumuturi în decursul
lunget sale existenţe. „Albina" a auut totdeauna
principiul c ă „afacerile sunt afaceri" şi c ă în aettuarea lor nu trebue întrodus nlclun element de
ordin sentimental c a r e ar putea prejudeea obiec
tivitatea în afaceri, care a stat totdeauna la baza
conducerii acestui neehlu aşezământ economic
şl financiar.
Nu ne îndoim de bunele Intenţii ale auto
rului, dar ţinem s ă aceentuăm. c ă după Informa
ţiile pe cari le auem, articolul sus menţionat a
cam Indispus conducerea „Albinei" făcând Im
presia că nu 1 s'a făcut un bun seruleiu.
REDACŢIA.

C R O _ N i e A ,
M i n i s t e r u l F i n a n ţ e l o r înştiinţează băncile,
c ă sunt scutite de Impozitul mobiliar dobânzile
euuenite după depunerile spre fructificare şi după
soldurile creditoare ale conturilor curente.
Rectificare. E a articolul „Tltu Maioreseu
şt Ardealul", apărut în Nr. 3 4 - 3 5 din 28 Au
gust a. c , al Reulstel, la pag. 187, coloana a doua
rândul 34-lea şl următorii, să se citească Pro
topopul Popazu în loc de Protopopul Popea cum
greşit s'a tipărit. Prin aceasta facem euuenita r e c 
tificare.

Censnrat.

A v i a ţ i a r o m â n ă . Extragem din o dare de
seamă despre a e t l D l t a t e a aulaţlel elulle române
„Eares" următoarele date:
Distanţe parcurse :
In anul 1937 . . .
6122 km
1938 . . .
7.165
„
1939 . . .
8.353 „
1940 . . .
6.663 v
1941 . . .
3.610 „
1942 . . .
7.201 „
In colaborare eu societăţi străine se întreţin
azi următoarele Unii de comunicaţie ;
Bucureşti—Berlin (prin Budapesta—Ulena);
Bucureşti—Atena (prin Sofia—Salonic).
In intern „Eares" circulă între:
Bucureşti—laşi—Chişinău—Cernăuţi;
Bucureşti—Galaţi—Odesa;
Bucureşti—Constanţa;
Bucureşti—Craigoa—Timişoara—Arad;
Bueureştl—Sibiu—Arad.
Kilometri parcurşi;
In anul 1937 . . . .
732061 km
1938 . . . .
1.170.793 „
1939 . . . .
1.224.950 „
1940 . . . .
968.537 „
1941 . . . .
1.342.565 „
1942 . . . .
1.022.950 „
Persoane transportate :
.
In anul 1937 . . . .
5.434 persoane
193o
12.072
1939 . . . .
15.348
1940 . . . .
13.754
1941 . . . .
21.123
1942 . . . .
12.681
Afară de transporturi e t D l l e , „Eares" a făcut
şl seruicil militare, transportând tot felul de ma
terial de războfu şl răniţi.
Transportul de mărfuri şl materiale s'a des
făşurat în modul următor:
In anul 193? . . . .
"19.912 kg
1938 . . . .
50.406 „
1939 . . . .
86.092 „
1940 . . . .
158257 „
„ . 1941 . . . .
525.736 „
1942 . . . .
345.963 „
Ulteza medie cu c a r e circulă autoanele
era în anul 1937 de 217 km pe oră, tar în anul
1942 de 230 km pe oră.
„Eares" lucrează eu un capital de Eel 270
mii. şi a încheiat anul 1942 cu un câştig de
Eei 11.343 000 — net.
Inuestlţltle se urcă la 262 nul. Eei. Fondurile
de rezeruă, amortizare ete. la Eet 241.2 mll.

Tiparul lnst. d e Arte Grafice „Dacia Traiană*, s. a.. Sibiu.
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