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“ Bauea naţională în timpul ocapaţianei 
Noembrie 1916-—Moembrie 1918. | 

| EMISIUNEA BANCEI GENERALE 

“In urma Decretului apărut în Monitorul Oticial No.. 
=191 din 1916,. Banca Naţională, conform încheerei 

Consiliului General din 12 Noembrie 1916, şi-a mutat 
pe 'ziua de 14 Noembrie 1916 sediul la laşi. 

Prin încheerea . Consiliului General din” 1] Octom- 
„ brie--1916 a fost lăsată o.sucursală la Bucureşti, în- 

“credinţându-se conducerea ei. Directorilor N. Bărbu- 
lescu: şi subsemnatului cu atribuţiuni bine .determi- 

„mate al cărui cuprins eră următorul : 
|. Să sconteze portofoliul caselor de bancă şi per- 

—soanelor. care au deja : un cont curent cu facultatea de | 
'scont la Bancă şi în limita: sumelor disponibile. 

I|.. Să facă: împrumuturi simple, sau în cont curea IE 
“pe efecte publice. 

= 1. Să primească depozite. 
TV, Să încaseze sumele ce se datorează Băncei Naţio- 

hale şi să achite sumele. ce datoreşte acura, în aceleaş 
limite ca cele prevăzute, la No..: 

V. Să, libereze. recipise la vedere şi să emită: man, | 
“date de plată numai în interiorul țărei. 

“Orice alte Operaţiuni - fiind. cu totul. interzise dele-” m 
Satiunei 

Y 7 | : 

Bana Naţio- 
nată a Ronăvlei 

față de ratrago- 
'raa armatelor 
române pe linia 
Siratulai și a 
guvarnatai ” ra. 
măr la lazi. 

!
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“Aceşte hotăriri. au fost luate: în concordanţă cu cu- 
noscutele circumstanţe militare şi politice care, în urma. 

“întrărei României în convulsiunea Europeană, în Au- 
Pi 

N 

__ gust 1916, au condus la retragerea armatei româneşti. - 
-pe linia de apărare a Siretului, unde armatele aliate . 

e ! germane, austro-ungare, turceşti şi bulgăreşti oprite 
jocului au fost'bătute de Români, care au înscris ast- 

" rioase pagini în istoria neamului. 
Dcupaţiunea Oltenia şi Muntenia , fiind părăsite, duşmânul şi-a 

"germană a Olte- 
niel, tunteniel făcut intrareă în Bucureşti în ziua de 23/6. Decem- 
și Botrosel. brie 1916... . 

Preocuparea: de căpetenie a ocupantului a fost în- 
dreptată dela. început spre cercetarea disponibilităţilor 
„de hrană, a câtiimilor de cereale-de tot felul, cum şi 

SN 'de a lua măsuri dir vreme pentru activarea - produc- 
„ ţiunei agricole din teritoriul ocupat; 

Ocupantul avea nevoie de produsele noastre agri- - 
! cole, de o potrivă de mult pentru întreținerea arnga- 
telor, cât şi pentru îndestularea populaţiunei sale ci- _ 
vile din - patrie, îlămânzită şi istovită.. - 

În astiel de împrejurări « eră firesc ca una din pii- 
mele măsuri “luate de ocupant, până la rezolvarea pro- 
blemei de circulaţiune monetară, să fie şi aceea dea “ 
Statua cursul unităţilor: de măsură ce stăteau la baza 
schimbului : cursul vâlutei. * N 

Chestiunea Cum: viaţa normală încetase de tăpt odată cu iîn- 
ute 

toriu ecupat. trarea ocupanților în ţară, nu se mai putea vorbi de 
ursă 

_ Comandamentul militar german îşi arogase dreptul 
_să o substitue. 

„Astiel pe ziua de-9 Decembrie, vedem: publicân- 
du. -se prima Ordonanţă militară referitoare la valută. | 

„Ea glăsueşte astfel : 
„Bazat pe valuta Gerinană cursul valutelor se Îixează 

de noi în modul următor : 

„fel prin vrednicia lor militară una din cele mai glo- . 
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"Una "Marcă valoare germană 100 pf. - 
-- 1 Coroană austriacă . . 70, IE 

1 Leva Bulgară - | 80 
DlLeuromânese, -. '80, 

a 1 Piastru turceasc . » 20 „ 
„1 Rublă rusească . * * 160, 

Cursul Leului fusese dar statornicit. la paritatea 
] Marcă = 1,25 lei sau leul = 0:80 pf.“ : 
“Ordonanţa :poartă însă menţiunea expresă că cursu- 

rile, stabilite vor dăinui până la . noui .dispoziţiuni. | 
Intretimp, din îndemn ascuns, mica. speculaţiune. - 

începuse un joc ă la baisse. pe socoteala leului,“ deşi 
nici O consideraţiune economită serioasă nu milită în ,. 
favoarea acestui fenomen. - 

“ Comandantura militară, profitând de scăderea I&ului 
" “provocată de. speculaţiunea zaralilor; revine : asupra. 

“Marca la Lei 1.33. 
IP 

st 

7 

. 

, 

cursului stabilit şi prin ordonanța .din. 23 Decembrie. 
1916, decretează oficial - deprecierea leului, urcând 

„Iată cum glăsueşte ordonanța cu pricina'; 

= Ordonanţă 

Anulându se” ordonanţele guvernământului imperial - 
din 9 şi 17. Decembrie st. nou 1916, cursul valorilor. 
este fixat până la alte dispoziţiuni în modul următor: 
1 Marcă -100 pferiigi . 1,33 “leu- (franc) 
a : | 1,51 coroane,» 

a 1,25 leva i 
Da 5 plasei 

1 Leu (franc) 100 bani -. 0,75.mărci.- 
Sa 1,14 coroane 

a „0,95 leva 
7 8 piastii 

1 Coroană 100 fileri :  ::0,66 mărci: 
088 (leu) Îranc



„d Leva .. i | 0.80 mărci 

N 

Ca LOT Iei (fran), 
1 Piastru. „20920 mări 

p 0,26 lei (îranc) 
N . 

“Bucureşti, 25 Decembrie -- “ Guvernământul Imperial . 
- st, n. 1916 

Această depreciere a leului nu eră justificată .de_ | 

nici o consideraţiune economică serioasă. Pe piaţă nu 

se făceau decât foarte restrânse transacţiuni iionetare. 

Plăţi în străinătate deasemenea nu aveau 'loc, căci co- 

 merţul eră împiedicat de -răsboiu ;- apoi împrejurarea 

>. 

„. Przinziul băne 
zilor din Bucu- 
Tești şi a! Băncii 
Mațicrate. 

„că noi etam factorul ce trebuia să întreţină schimbul 

germano-român . prin exportul nostru de produse în 

spre Germania, pe câtă vreme Gefmania aproape nu avea: 

ce săne trimită în schimb, departe de a justifica scă- 
derea leului ar fi putut să îndreptăţească fenomenul 

contrariu, al urcărei. . - „j 

"Dar această din urmă aşteptare, rezultantă a jocului - 

natural de bursă, se viciase prin intervenţia samavol= . 

nică a autorităţei pumnului de fer german, care, pe 

temeiul bunului. plac, scăzând leul şi ridicând marca" 
peste” paritatea . cursului legal, ţintea să jefuiască ţara 

românească şi: pe această cale a deprecierei forţate 2 “ 

„valutei româneşti. .. | i | 

_-La' sensibilitatea . pieţei, care începuse să se îngri-. 

jească de scăderea “câlculată a leului “şi. căreia îi s'a 

dat 'expresie prin. protestarea de viu grai ce. ne-a fost 

. făcută “de directorul Băncei Agricole, delegaţiunea 

Băncej, Naţionale, după o' mai largă. discuţiune a pro-" 

" blemei, a hotărit să ţină o consfătuire cu băncile ră- 
mase la Bucureşti. Această consfătuire a avut loc, în 

„ziua de 9/22 Decembrie 1916, în localul Băncei. Na- 
. ţionale; | , 

-..,„ Au luat parte reprezentanţii - Băncilor. următoare : . 

Banca Naţională: . ,'. Banca Românească: : 
The Bank .of' Roumania , Banca Comercială. 
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- Banca Generală | Banca de Scont.  * 
Banca de+Credit „Banca Ilfov a 

"Banca Agricolă . - - Banca L. Berkowitz | 
Banca Sind.' Agr, Ilfov 

şi a prezidat Directorul Delegat Bărbulescu... -. 
„Conierinţa a constatat în unanimitate că nici un: 

fagtor economic serios nu îndreptățeşte' deprecierea - 
leului şi: a hotărît să se redacteze un memoriu, care ” 
să fie înairitat. guvernământului . imperial - german sub 

unor ordonanțe militare de natură să ptejudicieze pro- - 
fund interesele economice şi financiare ale României 

„ocupate. o 0 a a 
Acest proces-verbal 1) .pe care-l pubiicăm - mai jos - 

în. extenso'a circulat spre -semnare chiar: a doua zi. 

1. lată cuprinsul, acestui :document CR : 

Cp * “PROCES-VERBAL . .: _. . . 
Subsemnajii reprezentanţi ai Băncilor mai jos notate, în urma | 

convocărei d-lor delegaţi ai Băncei Naţionale, ne-am întrunit azi, 
9 (22) Decembrie 1916 în localul .numitei Bănci şi luând în dis-.. 

„cuie expunerea făcută de'd-l delegat Nicolae.[. Bărbulescu a- 
supra scopului întrunirii noastre, am. ajuns cu toții la concluzia | 
unei nejustificate deprecieri a valutei monedei leului, în. raport 
„cu celelalte monede, decretate cu curs obligatoriu de Inaltul Co- 
"mandament al Armatelor Imperiale de ocupajiune. E 
„«_In adevăr,.deşi este bine cunoscut că pe piaţa. financiară 'a - 
„Bucureştilor nu se fac decât foarte neînsemnate transacţiuni mo: 
netare şi mai nici o plată în. străinătate, deși comerţul este în 

” mare parle împiedicat din cauza războiului, și, deşi încă dinpri- 
. mele zile ale ocupaţiunei autoritatea marelui comandameni a fixat 
un prim curs obligator al monedelor, care să circule, decretând, 
marca egală cu 109 .pfenigi, coroana egală cu 70 pfenigi, leul egal 

- „cu 80 pienigi, leva cu-80 pfenigi, piastrul cu 20 pfenigi şi rubla 
cu 160 pfenigi. sau marca” egală. cu 1. leu şi 25 bani, 
totuşi, de a doua zi, cursul schimbului pe,piaţă, fără nici o jus- 

a se urca în defavoarea leului, - ...: Sa 
Aşa marca a cotat imediat la schimb 4.55—4,59. Acelaş lucru! 

pentru celelalte monezi. i 
| . Această diferenţă 'de curs la schimb a contribuit, credem, să facă : 
“ca Inaltul comandament să modifice. după câteva zile valuta ofi- 
cială“ a leului. şi să fixeze curșul mărcei în lei'la 75 pfenigi 'sau : 
marca egală 1.55%, . | DE lo i „ 

"formă de Proces-Verbal, semnat de toţi participanţii 
“la conferinţă, invitându-l a îace.să înceteze decretarea 

” tificare, ci numai. dintr'un incalificabil scop de speculă a început .-. 

.
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Când : a ajuns la Banca Generală, deşi Dizectărul 
„ Sterling nu contestase în ziua conferinței legitimi- 

tatea preocupărilor colegitor săi, nu a voit să-l is. 
 călească. Zi — 

Domnul Director Petersen, în “uniforma de colonel 
“german, Sa prezintat două zile în urmă personal la 
Banca „Naţională restituindu-mi acest proces-verbal. 
Am îost .invitât în acelaş timp să nu înaintez memo- 
riul guvernământului imperial şi m'a consiliat să păs- 
trez o atitudine mai pasivă iaţă de. hotărîrile coman- 
damentului militar, € căci guvernământul va face tot ce 

Schimbarea. oficială a cursului a încurajat specula şi mai departe 
şi azi cursul pieței este o marcă egală cu 1.50 lei, rubla egală cu 
2 iei 65 
„Faţă cu cele expuse esie firesc, ca întreaga finanță românească 

să fie îngrijorată de această stare de lucruri, ale cărei consecințe 
pol fi extrem de grave. Ceiace însă măreşte şi mai mult neliniş- 
tea, este nesiguranța ce va creia Prin Jixarea + unui curs variabi] şi 
ad libitum pentru Icu. 

Esie evideni_că stabilirea unui curs, care mă ar ține scamă de 
raporturile normale între valoarea diferitelor monezi /şi obligaţiu- 
nea a primi aceste: monezi pe cursul fixat prin ordonanţe, pro- 

* duce o mare perlurbare în comeri şi împiedică transacţiunile. 
" Intr'adevăr este: un -mare .risc pentu: un comerciant- a-şi 
plasa capitalul într'o mariă cumpărată pe -un pulin, cândnuare - 
siguranja desfaceșii din. cauza deprecierei arbiirare a monezei cu 
care să poată vinde, şi: când diri cauza acestei varialiuni ar îi o- 

”. bligat 'să ridice preţul de vânzare cu 200/,, 50%, sau 40% ceiace 
ar. opri pe cumpărălor dea mai cumpăra, rezervându-şi sa: 

- tisfacerea necesilăţilor peniru limpuri mai bune. 
Nu' este deci în interesul nimănui să se deprecieze moneda Oe. 

mânească, care în mâinile detentorilor reprezintă o valoare reglă, -. 
găraniată -de Banca Naţională, ce a emiso pe baza stocului său . 
„metalic, pe lângă poriofoliul slrein şi „românesc, adică a întregu- 
“lui cont najional. , - 
Q Cu nimic nu se poate justifica șă se fixeze fără nici un crite- 
riu peniru leul: monedă românească, un'curs şi să varieze acest 
curs dela o zi la alta, când mai ales această, variajiune de curs +. 
dela o zi la alia a leului în rapori cu marca, măreşte deprecierea | 

- valutei şi “dă.loc la specula, mărfurilor. : - 
Peniru ioate acesie consideraţiuni : ! i 
Credem cu ioii că este bine ca Banca Naţională prin organele 

-sale şi. cu concursul autorităților în drept să inlervie pe lângă 
Onor. Guvernator sau Inalt Comandament al armatelor imperiale, 

ca pe de o parte să.se menjie fixarea oficială şi. invariabilă a va- 
lutei leului la cursul iniţial fixat şi publicat prin prima Ordonanţă 
adică 1 leu = 80 fenigi sau 4 marcă == 1,25 lei, iar pe de altă parie. 
să se obiie a se lua măsuri peniru represiunea speculei ce s'ar 

x 

-“
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va crede? “Şi va voi. Chestiunea « a rămas î în delibera- 
„ Viunea delegaţiuriei D, 

! - Ă : | e. ” . - , . 

În vreme ce guvernământul imperial, german de- 
precia valuta ţărei pe cale. de ordonanţă militară, o 
Comisiune compusă din Colonelul Petersen, Direc- 
torul Băncei Generale „şi Căpitanul Rujinsky s'a pre- 
zentat: Direcţiunei,. în scop de a rechizițiână : Banca 
cum. şi pentru a. se informa asupra ca ităei Băncei . 

- Naţionale. 
“ Am. protestat: verbal ci prilejul acestei, intervedeti 

„cOntra intenţiunei de a se rechiziţiona - Banca Şi de- 
a 1 

"face-cu urcarea fictivă a cursului, după cum s'a prevăzi! pentru 
scăderea cursului monezilor din, Ordonanja sus:citată: Intr'ade- 
văr aceiaşi rațiune care legitimează, intervenția autorităței, peniru 

„a înlătura efeciele legei ofertei şi cererii în ce priveşte valula .. 
mărcii, coroanei, leului, piastrului şi rublei în raport cu leul, tre 
bue să dicteze şi la fixarea valutei leului în raport cu acele mo- 
nezi într'un interes comun. 

Altfel se creiază o inegalitate def valută între leu şi celelalte 
monezi, iar prin libertatea schimbului şi prin nesiguranţa'oficială - 

"a acestui curs se lasă şi mai muli joc liber speculei zarafilor şi 
za agiotagiului, uneori în profitul: unui neînsemnat beneficiu: de spe- 

culă şi în paguba unui mare interes comun; se ruinează inutil,o 
populajiune şi se sdruncină un comerj de mult limp stabilit, chiar A 
în dauna Imperiilor Centrale. - 

| “Bancă Naţională “ (ss) N. Bărbulescu, c, I. Băicoianu 
Țhe Bani, of Roumania "» Lucasievici 4 
Banca Agricolă „ Grigore Golescu 
Banca Generală : i | 
Bonca de Credit . 
“Banca Românească ” „ Ion C. Pilidi 
Banca Comercială: e | 
Bonca de Scont . » G. Urlăţeanu : , 
„Banca Iifov.. IDE Pa Pa 

- L. Berkowilz » Ely Berkowitz | 3 
Banca Sind." Agr. Taloriţa __„ Apostol. 

t 
1) Câteva zile în urmă, la 16 Decerhbrie 1916, am-fost “ridicat 

"din Cabinetul 'meu de lucru dela Banca Naţională, și condus de 
către un agent al Polijiei Germane la Polijia mililară care eră 

. 

instalată în Palatul Soc: de Asigurare.„ Generala“. Aci după în- - 
"deplinirea unor forme sumare am fost internat la Hotel Imperial, + 
trecut mai în urmă la Săveni în Ialomiţa, apoi în Bulgaria, .la 
Trojan de unde am fost liberat după, un'an de captivitate, la- 16. 
Decembrie 1947. a | , 

, 
.
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„ legaţia-a intervenit în scris către instanţele . adminis- 
„trative ale ţărei cerând să le sprijine: cauza. 1). In ce... 
„priveşte calitatea Băncei, am făcut dovezi delegaţiunei- 

- germane că' Banca Naţională” nu. este o instituţiune 
„de Stat, ci o bancă particulară., In susţinerea cauzei i 
le-am: înaintat “pe lângă.cepia încheierei consiliului .din 
11 Octombrie 1916, ca să. înțeleagă rostul Sucursalei - 

„noastre. din Bucureşti şi memoriul de 1 mai jos, pe care 
" Vau luat cu dânşii la plecare. 
1 ' 
PI | “Memoriul delegajiunei.. 

„Barica Naţională a României sa înființat în anul 1880 
„în baza legei promulgată din 11 Aprilie acelaş an. 

1) lată adresa: i N 

„Domnule Ministru, 
Domnule Prefect, + 

„Astăzi 6 Decembrie 1916, ora trei p. m. -„ S'au prezentat în lo= 
calul „Băncei Naţionale“ d-nii căpitan Rujinski şi d. locot.-Col. 
Pelersen, directorul Băncei Generale din Bucureşti, care au ce-" 
rut să viziteze localul Băncei şi care ne-au “declarat că rechizi- 

> -fionează tot etajul I-iu cu toate încăperile Băncei Naăjionale, în 
care se cuprind camerile Direcţiunei, 'serviciul Comptabitităţei, 
Secretariatului, al Biletelor, sălile Consiliului şi locuința d-lui 
Guvernator, 
Scopul acestei rechiziţiuni, după. propria declarajiyne a d-lor 

'otițeri, esta instalarea în aceste încăperi a Serviciului de admi-. 
nisirație militară. . 
Cum „Banca Naţională este o instituțiune! financiară privală şi 

„cum localul Băncei este abia suficient pentru trebuinţele diver- 
selor sale servicii, cum de altă parle întrebuințarea ce urmează 
ai se da prin rechizijionarea unei. părţi din încăperile sale, pe 
"lângă distrugerea mobilierului şi întregului local, construit înir'un 

« scop cu-totul deosebit, face 'imposibilă funcţionarea Băncei, ca - 
aiare, avem onoare a vă aduce aceasta la cunceştință, cu Tugă- 

* ciunea să binevoiţi a interveni pe lângă autorităţile în drept, ca . 
să se caute un alt local mai propriu pentru un serviciu. militar. 

Tot odată avem onoare a vă face cunoscut.că de şi până în 
- prezent „Banca Najională“ nu a fost împiedicată în funcţionarea 
sa,,totuşi pe fişa. intrărei principale s'a lipit un aviz purtând stara- 
pila Comandaturei cu următorul cuprins : Beschlagnahmi- fiir |. 
Militărverwaltungzwecke“ . 

Acest aviz este de natură să împiedice intrarea publicului în 
>Pirourile Băncei lăsând să se crează că Banca Naţionaiă nu mai: 
““funcționoază. C.LB | 

po ăicoianu : 
| (ss) Delegati ($ I. Bărbulescu 

Domniei Sale i * 
. Domnului Ministru de Interne și Pret al Poliţiei Capitale. 

  

 



. a A. 

„Statutele sunt votate de adunăre generală. a acţio- 
 „narilor din 22 Mai 1880, Banca este constituită. sub: 
„formă de societate anonimă pe. acțiuni: la purtător cu . 
„un capital de 12.000.000 lei împărţit în 24.000 acţiuni : 
„de câte 500 lei, din care statiitul aveă 8000 acţiuni 
„sau 4.000.000 lei capital. Statul, atât timp cât a n 
„avut cele 8000 acţiuni: nu avea - drepturi deosebite 
„ca acţionar, ci se bucuiă de aceleaşi drepturi ca 6ri- 

* „care .alt acţionar, dispunând în adunări numai de 10 
„voturi pentru toate acţiunile sale“. : | 

„In anul 1901 la 1 lanuarie Statul Român s'a re- 
„tras din asociaţiunea formată” pe, baza legei. din 11 
„Aprilie 1880 şi a statutelor: din 22 Mai 1880 în. - 
„schimbul a 14.800.000 lei, socotindu-i-se- acțiunea Cu 

“lei 1850, plus 10 lei cheltueli, deci. în total 1860 lei 
„pe. care-i-a primit delă cei ce! i-au . cumpărat . acţiu- 
“„nile prin intermediul Băncei Naţionale“. a | 

„Tot activul şi pasivul Băncei Naţionale, precum 
„şi toate drepturile ce guvernul rorhân aveă până. la | 
„| lanuarie 1901 au trecut la! societatea: acţionarilor, 
„care a "continuat. operaţiunile. sale sub: aceeaşi “denu- 
„mire şi în aceleaşi condițiuni ca şi până atunci“. 

” „Statul şi-a rezervat . faţă” de Bancă următoarele . 
„“repluri : ăn | 

„l. Numirea: Guv&rnatotului, a p directori; “3: cen- 
„zori, precură şi a unui comisâr al. guvernului, care '. . 
„asistă la şedinţe şi. controlează toate actele Băncei“. . - 

„2. Participarea la beneficiile nete ale Băncei dela 
Ă „înfiinţare! şi-până la, 1913 . Decembrie 31 se fixase 

„la 200%/, iar dela 1 lanuarie 1913 până la-1930 când 
„expiră privilegiul acordat Băncei -de către Stat,“ par- 

-„cipaţia la beneficiu a fost sporită. la 30%. . 
„__ „Din toaţe -acestea sh ca Banca Naţională este 
„0 instituţiune privată sub ormă de societate anonimă 
„pe acțiuni“. O 

“Cu, acest prilej. delegațiunea germană : a vizitat în- 
5 treg localul iar la. eşire, cu, toate protestările, noastre, - 
i , | + | | i Ă .
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- Coaspirațiu- 
asa de la Berlin 

în chestiunea 
valutei româ- 

nești ; ideia unui . 
nou mijloc ce 
plată in Româ- 
nia ocupată; e- 
"misă in ședințe» 
la secrete alg 
Consiliului de 

răzhoi din Ber- 
tin... 

K rolului Băncilor. 

Dă 42 

în 

a lipit pe: porțile dela intrarea Bincei buletinul de 
"rechiziţie. al Palatului Băncei Naţionale. ) 

2 
a” 

„Dar chestiunea fixărei. “cursului valutelor pe E piăță nu 
-efa decât o soluţiune. de morent, un provizorat. tre 
cător. 
 “Transacţiunile ce urmau să aibă loc pentru activa- 
rea “exportulului românesc spre: populaţiunile înfome- 

„tate ale aliaţilor centrali “orientali, cereau mijloace de” 
plată din belşug. Şi în această privinţă plăţile nu se 
puteau efectua decât.în Lei sau în mărci. 

Lei pu se găseau destui, de oarece Banca Naţio- 
nală: îşi strămutase sediul la Iaşi, iar'sucursala din Bu- 
cureşti nu putea dispune de. sume ce ar fi putut sa- 
tisface nevoia germană. 

In. moneda lor nu înțelegeau germahii să facă „plă- 
țile pentru. cumpărăturile din România, de oarece : se 

„temecu ca nu cumva, asvârlind 'pe piaţă sume consi- - 
derabile de mărci să. deprecieze valuta lor. 

T N 

“Cestiunea făcuse, de altiel. obiectul preocupărei sfe- 
reior militare germane încă din preziua probabili- 
tăţei dea străpunge frontul românesc. La 26 şi 2S Octom-: 
brie 1916 avusese loc înrlocalul Ministerului de Război 

din Berlin două şedinţe'a tuturor aliaţilor Puterilor Cen:, 
irale, în scopul de a rezolva chestiunea mijloacelor de 
plată în în cazul unei Seupațiuni a României. Nu este 

1) In acest interval s'au rechizilionat şi apartamentele de sus 
alge Băncei şi anume: Incăperile Directoriale şi serviciul biletelor 
(pe ziua de 16 Febr, 1916) peniru serviciul mineral, care a lucrat 
aci până la Mai 1917 când a fost mulai la Ministerul Domeniilor. 

* Ocupăţiunea s'a făcut prin Domnul Seewald pe deasupra capului 
directorului delegai, care în urina însărcinărei Pirectorulut Băr. 
bulescu a dresat un inventar de.ioi' mobilierul aflat în camerile , 
ocupate, 
Au mai rechiziliona! și tezaurul biletelor ca şi biroul de alături, 

Toi în Bancă au mai funcționat birourile împrumutului de război 
german, un birou special de propagandă patriotică şi biroul con= 

3 
v 

n 
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lipsit de interes să cunoaştem "părţile „esenţiale ale . 
acestor dezbateri, care precizează nu numai hotărârea 

„în sine de a emite un nou mijloc de-plată în România 
ocupată, dar desvălue şi intenţiunile cuceritorului 
pentru lichidarea acestei emisiuni ilegale. . . . - 

Je lată hotărârile principale luate în aceste şedinţe. 

Şedinţa Consiliului de Război dela Berlin, 
„La 39 Octombrie:1916-ora -10 dimineața a avul 

"loc la Ministerul de Război o ședință cu 'reprezen- 
Tanţii Austro-Unganiei şi Bulgariei asupra creerei 

„unui mijloc de plată peniru România. 
Maiorul-uon- Kessler „prezintă punetele câr& ar 

puleă servi de bază la crearea unui: mijloc de 
piată. „o. 7 ” , . A po. 

-: 

2 

r 

A 1. Fiecare aliat apartinând armatei trebue să. 
plătească în numerar tot ce ia din fală pentru Sa- 
tisfacerea neceşităților. sale. -: IN E 
„2. Depozitele“mai mari existente se vor rechizi- 
ționa prin bonuri. i 

9. În cazuri anumite în care administrația mili- 
tară are yn interes special să provoace serviabili- 

“tatea vânzătorului” se va plăti în numerar. 
-B. Trebue creat uu mijloc nou de plată care să. 

fie primit. de orice român; precum și-de orice om . . 
aparținând armatei şi care să fie admis în plată 

şi de administrația militară a aimatei. Confecţio- 
area să fie în limba română, Da 

„„„ G- Acest mijloc de plată va fi procurat prin 
aceia că-se va da ordin Bâncei “Generale Române: 

"de autoritățiie militare germane, ca prin anexarea 
unei secțiuni de emisiune să . pună în circulațiune 

„bilete de bancă; care vor Ji acoperite printr'un 
depozit de mărci la Reichsbank (Banca Imperiului) 
în Berlin pe cursul de 80 mărci pentru 100 lei | 
„La încheierea păcei se va proceda astiel ca” - 
rambursarea tuturor biletelor emise 'să se ia de 

Pen 
N? LI ” - „a. 

9 Bu Ă ” . - - . y - 

, : , ,
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“guvernul român asupra sa. Prin. acest- procedeu 
tot depozitul va recădea celor ce lau depus şi 
aliaţii ar îi primit în. tot acesttimp,. în mod .gra- 
“uit, măriurile importate. -.: 

Dacă însă, la rambursarea acelor bilete s'ar ri- 

9 

dica pretenții asupra depozitului dela. Banca Im- | Beriului, prin aceasta nu S'a7-aduce nicio pagubă 
imperiilor aliate, de oarece ele dindinte au: primit 
mărfuri pentru acea contravaloare. Aa 
D. Societalea Centrală -de cumpărare din: Berlin 

„Sa declarat gata să ia.rolul- de bancher față de 
». instituția (Secţia). de emisiune, să depună acope- . „“riri noi la Reichsbank, după cereri telegrafice, ast- „fel ca acea secţie de emisiune - să fie în stare să „facă noi emisiuni -de bilete, după necesităţi. 

„. Centrala de import s'a mai declarat gata să 
„Procedeze la lichidaiea tuturor socotelilo; Cu. im- 
"periile aliate după procedeul obicinuit până în - prezent... RE a * E B po. | | Pa . 

E. Sa hotărât cu unanimitate, având în vedere - 
că deja 0 mare parte a: României este ocupată, 

„* . Să.se -Drocedeze cât mai -repede. posibil la intro- 
ducerea acestor bani Îa comandamentul suprem al 

"armatei a 9-a şi al armatei. Mackensen... 
F.- Pentru. a creia-o mai mare înlesnire a lichi- 

“4 dârei, Societatea Centrală de Import va fi singura 
instituție de lichidare față de Ministerele de Război. 
ale celor patru imperii aliate. Sa 

„ “G Marfa rechiziționată gata de expediat, trebue . - 
să fie plătită imediat de cele patru imperii, în nu: 

„merar, pe: un preț fixat în mâinile „institutiei de 
„lichidaie, de 'oarece la o mai târzie lichidare se 

„ivesc desigur multe dificultăți. - 
.. ASupra. tuturor punctelor s'a obținut in deplin 
acord. — - 

“Era vorba dar de.o emitere, cu plinul consimţământ — - 2 ? i . a .. i . „Al Bancei Generble, a unei hârtii monedă cu cașacier de, , 
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„leu românesc, de care să.se servească. Administraţia 
Miljtară. în tot timpul ocupaţiunei în România:. .. 

Este vrednic de reţinut -cum se: proectă lichidarea 
acestei emisiuni. Germanii care nu admiteau înfrân-: 
„_gerea, intenționau săulase această emisiune. în. spi-'.. 
"narea. statului român, : pentru ca ei să se bucure de 

" iolosul de. a îi ridicat «şi consumat pe gratis toată. 
bogăţia luată” din cuprinsul teritoriului ocupat. Fatali-.-, 
tatea istorică a vrut să hotărască altfel de cum proectase * | 
factorii războinici dela Berlin 1). . a 

po 
7 

, ata : - prea ai 1. Emisiunea „Intr'adevăr, prin ordonanța comandamentului mili Br ga ale 
” “tar suprem “din 18 lanuarie 1917 întitulată „penetra Române cucom-. 

„ Aprovizionarea cu mijloace de plată a „teritoriilor : Blicitatea co- 
C. Ș . A , ra a  mandantureimi-, 

ocupate“, se împuterniceşte Banca. Generală Română, litare ocopante | 
căreia i se ataşează o secţie de emisiune, să: emită” 
bilete în: lei. Ca „acoperire a „biletelor emise; avea să | * 
servească un depozit în cont curent al acestei: sectiuni 

„de emisiune a Băncei Generale, la Banca Imperiului: 
dn Berdlin. o... aa | 
- Acest depozit urma să fie foninat vărsându-se pen- 

tra-leii emiși sumele de mărci corespiinzătoare. în pro- 
„_ „porţia de 80-mărci egal -100 lei. Depunerile: aveau 

să fie etectuate de către Centrala de decontare depe _ - 
„ lângă Centrala de, cumpărare . (Zentraleinkaufs. Gesell- - - 

schaft) societate în comandită la Berlin. . -. 
„Biletele trebuiaur să fie predate de către secţiunea de 
„emisiune a Administraţiei Militare în bucăţi de 1000 lei, :. . 
„100,20, 1 leu, 0,50 şi 0,25 bani, Secţiunei de emi. - 

siune a Băncei Generale căreia îi incumbă sarcina săle ”* - 
. ,, . 5 Ă 2 € ” 5 . 

1) Dăm aci in anexa I1.în rextenso procesele verbale din 26 şi 
„ | „-"28 Octombrie ce sau redaciat la Ministerul de Război din Berlin, 

„cu prilegiul conferințelor ce. au avult.loc acolo referitoare la re- 
zolvarea probiemei mijloacelor 'de plată în “teritoriul ocupat al 

„+. României. Aceste documente; sunt de natură să ne lumineze de- 
„Plin asupra respunderei în comun atâta siatului german cât şi a - 

" Băncii: Generale țomâne. - ” , : | 

N
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libereze pe baza de mandate, scrișe. din partea Admi- 

nistraţiunei -Militare în România, şi Statului. Major E- 

„conomic Secţia Financiară, contra chitanţă în triplu. 

Ordonanţa mai specitică, că sub nici o formă 'secţia 
de emisiune a Băncei Generale nu va avea voe să 

 întrebuinţeze- aceste bilete pentru scopuri proprii. Bi- 

letele Băncei Generale se decretează mijloc legal de . 

plata în tot teritoriul român ocupat, atât pentru po- 

_ pulaţiunea civilă, cât şi pentru toate trupele şi auto-. 

- zitățile aliaţilor aflătoare în acest teritoriu. 

Prin adresa 'aceluiaşi comandament. suprem, tot diri 

18 lanuarie 1917-'către Banca. Generală, sunt numiţi 

conducători ai acestei secțiuni de emisiune -Directorut 

O. Petersen şi căpitanul Lehmann. a: 

Tot. odăâtă se specițică că se acordă. Băncăi Ge- 

"nerale un-comision de 1/09 asupra sumelor emise, 

„drept speze „ocazionate cu această emisiune. - Pen- 

iru întreaga: corespondenţă de 'decontări, secțiunea de 

emisiune urma să se pună în legătură cu centrala.de - 

decontări de pe lângă Zentral-Einkauis Gesellschatt, 

care avea. să depună acoperireg biletelor. 

„Tot pe.ziua de 18 lantiarie s'a vestit publicului din 
teritoriul ocupat, hotărîrea de a pune în, circulaţie 

noul mijloc de plată prin publicaţiunea următoare : 

„Conform oidonanţei de, astăzi, “sa ataşat Băncei- - 

„Generale din Bucureşti şi Sucursalelor ei.0 secţie de 

emisiune“. e o 

„Ea va emite bilete pe baza.unui depozit de mărci 

„la Banca” Imperiului de la. Berlin“. ' 

„Biletele „emise vor fi mijloc de plată legal în te 

„ritoriul ocupat. Orice. locuitor şi orice autoritate ro--, 

„mânească este-obligată a le primi la plată“. . —.+ 

Problema” ce s'a rezolvat cu concursul Băncei Ge- 
 nerale, s'a înfăptuit, fără îndoială, cu preţul atingerei, 

celei mai grave aduse” dreptului. acordat prin lege 

primului nostru institut de credit „Bancă Naţională“. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncei 

- 7 
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Generale, Theodor Rosetti, apreciind coritrarietatea ce | 
aducea. legilor orgânice ale ţărei hotărirea Băncei Ge- 

„neale de a. primi să. se încalce dreptul Băncei 
Naţionale, a demisionat din această demnitate. El ... - 
n'a voit să conducă mai departe. o instituţiune ce! -: 
pretindea a îi românească, dar care înţelegea să se. 
facă, unealta vrăjmaşului şi să intre în conflict moral 

"cu țara şi în conflict de legalitate -cu prima şi cea .- 
mai înaltă instituţiune financiară a ei, Banca Naţională. 

IL) ” ” . 
e... 

„O zi în'“urma acestei publicaţiuni. a şi.sosit din 
partea Imprimeriei Imperiale. Germane primul tran-: | 
spori de hârtie al Bâncei, Generale în suma de: : . - e „Lei 148.162.500 la 19 Ianuarie 1917... 

“au urmat apoi : A | „ 
n 1172.597.900 „ 14 Martie i; 
ip. 29.240.000 „'28 Aprilie: ., . 
„n 19.815.000 „28 Mai. .., 

-„ 194.870.000 „ 22 Iunie - ,  - 
„m. 44.980.000. . 3 August - 5, : m: 1.010.000, 10. pi 
pi. 42.725.000, 24" i, 

n. 292.740.000 „ 27 Septemb. , 
“n 45.429.000 „ 9 Octomb.. ,. 

» > 29.890.000 „+ 15 Noembrie „. 
„81 375.000 -„. 5 Martie - 1918 . SI a 2213.100.000, ”: 9 Aprilie 

Ş 7 

-
-
.
.
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a 

Lian 120.000;000 „-11 Mai - '» - 104.415.000., | 
“» .240.000.000 „4 lunie * .,-. 
» 120.000.000 „ Î2 Iulie ...- 

100.000.000 „31 ., : - pp. 
i „* %m__215.725.000, „:.7'Octomb. „! | 

dezi şa total de lei .2:173:030.000. . Da din suma totală de 2.283.000.000 - | 

14. Si : , - 

3 
> 
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sât sa comandat. _
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" Dacă asvârlim o privire asupra epocilor la care s'au 
"făcut dotaţiunile, constatăm că până la: armistițiu, 
în interval de 10 luni se emisesecirca. 970.000.000 

„dei, iar dela armistițiu şi până'la evacuarea teri- 
toriului român ocupat, în Octombrie 1916, deci în 

6 luni, 1.200.000.000 lei, deşi țara: eră secătuită 
„în ce priveşte capacitatea de export, din cauza pro- 
“ducţiunei agricole dejicitare. caracteristică anului 
1916. - 

Constatarea aceasta vorbeşte dela sine. Ea ne în: : 
dreptăţeşte la cele: mai bănuitoare concluziuni în, ce 

"priveşte scopul acestei emisiuni excesiv d& încărcate, 
îelul cum ea se va fi întrebuințat, cum. şi mâinile - 
în care ea va îi intrat. 

In ce priveşte punerea în circulaţie a biletelor, ea 
se făcea pe. bază unui aviz de plată. emis de secţia 

-- Financiară contra chitanţă în triplu, semnată de uni- 
tatea «de trupă, de Statul Major Economic sau Admipi- 
strativ, care le primea. Două chitanţe - mergeau "la 
“Berlin la. Zentrale Einkauis Geselischait, iar „una se 
reţinea ca piesă justificativă la dosarul secţiei de emi- 
siune. Secţia B eră însăşi secţia de emisiune. Acoperirea 
se făcea la Reichsbank la Berlin, unde se vărsau mărci, 
marca socotită lei 1,25: 

Cumpărăturile care se făceau în teriloriul ocupat, 
se împărțeau între aliaţi după anume înţelegere sta- .. 

„bilită între dânşii. Aceste înţelegeri .se reflectau şi în 
“ următoarea. convenţiune cu privire la acoperirile de - 
„făcut la Berlin.. - 

„i Pentru plăţile secţiunei de alimente şi iuraje * aco- 
„perirea se făcea: . 

500%, de Germania şi 50%, de Austro- -Ungaria. 
Pentru plăţile secţiunei „materialelor prime: 
50%, de Germania şi 50% de Austro Ungaria. 

„ Pentru totalul secţiunei uleiurilor minerale: 
75%, de. Germania şi 25%, de Austro-Ungaria. 

, . . ” : 4 

(. 
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„„. Austro-Ungaria avea la Banca “Imperială Germană. 
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un depozit permanent de coroane, care servea la fa 
cilitatea acoperirilor de făcut în contul cumpărăturilor 
din România. .. 

Acoperirea plăţilor la turci şi bulgari se făcea'“tot : 
în mărci şi se vărsai probabil de Germani, cari le în- i 
irețineau cheltuelile de răsboiu. i 

Acoperirile în coroane se calculau după cursul de- 
vizelor la Viena. 

Reguilările se făceau lunar. ”, . . 
„Este de reţinut că acoperirea plăţilor pentru 'Statul- E 

major administrativ se făcea transferându- -se: din a  . : 
-verea Băncei. Naţionale a României "la Berlin, de către mi eazaritei e 
Administraţia forțată a acestei averi, sumele cores- cnezate 
punzătoare de mărci în creditul contului C al Băncei pp 

!
 

“Generale Române secţia de emisiune. . - ho 
Situaţia contului de: acoperire „ a emisiunei este ur m 

măioarea : - 

Depozit la Banca jraperială Germană: 
IN ridicări de bani de : 4 | 
In cont A. a [i către unităţile dee 322.266,300 206.040. 04035 

| trupe:. ! 
ridicări de bâni de - , | Mărci... + M 474.495.288.18 

„In cont B. | Statul Major Eco- ) Kor.  429203.475 „ 280.720.495.64 . 
* - 

transferări din a- , 
În cant C verea B.N.R. la 

n coni O. + berlin din ord. 
Stat. Mujor Activ 

, 

Mărci”. , «+. 180.000.000.—. 

  

plăli pentru parti [aia 2 . | : a 
in cont D. 2.) lari şi supușii Mărci ” "240.200 4 760. 000. 

„ PuterilorCentrale m 

Centralele de ce- | Mărci î... .| M. 9. 245, 937.— 
In cont D. | reale, lichidarea Austro-llngaria: . „ 5.960.000.-— 

lui Behles-  JKor,. 12.744.700 - 8.485.937.— 
„Emisiune de Lei 2414. 107, 957. 91ăM, 80 pentru - -- 

, „Lei 100, M. 4.691.782.366.47 | 

Asupra valorei „acestei acopâziri. rămâne de discutat. SE 
Ar fi .de văzut dacă -ea există sau .dacă'este numai o ; 
simplă înregistrare în scripte, De altfel la cursul măr- 

“cilor de astăzi, chiar dacă ar îi existentă, valoarea ei ; 
ar i de. discutat. : 

a
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“Din emisiunea de 2.114.727.957'lei revine :.. 
„Germaniei . . :., . . Lei. 1.380.658.549.. 
Austro-Ungariei . . . „ :: 624.957.663 

“ Bulgariei . „3 „ 100.000,000 
- Turciei „. „ .. 8.901.620 

» „210.125 | | _ “Bancnote relrase - a. 
i “Total. .. „- 2.114.727.957 

In circulaţiune au' fost constatate. a fi pe ziua "de | 
3/16 Noembrie 1918 următoarele categorii de bilete 

„1 1172.824  ă 1000 . lei”. Lei '1.172.824.000 . 
: 5.086, 9511/,.„ 100. „: „. -+508.695.150. 
14.778.436 .,„ 20 -., ,.. „295.968.720 19.400.668, „.. 5. - 9710031349250 
2072301171 21: 1 7 41144:603 

25.545.200 1 » DS „25.545.200,50 
-"12.576.831 | S 0,50 „1. 6.288.41550 . 
18.634.106. „. 0%, „. 4,658.526,50. 

„Total. . . Lei ZTI4777.958— | 
Este de reținut că biletele de 20, 5, 2, 1,050. 

„şi0;20 nu sunt înregistrate, pe când cele de 1008 
şi 100 poartă numerile următoare : * 

“Cele de 1000 Nr. 1 — Ne, 1.180.000.— 
n- n: 100: 1 —,„ 5.094.000.— 

“In aceste 21 de luni de circulaţiune s'au ars la 
„Banca Naţională bilete uzate şi deteriorate în Sua 

„„ de lei 10.002.106,—, 
"Pe fel de bilete această sumă se repartizează în 
“chipul următor.: - SE | 

187 a 1000, „Lei . 187.000,— 
STITI, e 100.2 571150— 

„196.699. 20,— 7. 3.933.980,— - 
5440481/,, 5 o -9.790.24950 

14.485 Ş Di 0 98.970, 
1.554.5021/, - La 1.554.502.50 

0,50 . „1-4 574.771,50 
0,25... „ 431.489,50 

Sa Total Lei « „ „.10.002.100,—. 
N . N | , 

1.725.958 
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Evident că. şi operaţiunea aceasta, care s'a făcut la 
- - crematoriul Băncei, va trebui valorificată în tabloul 

sespăgubirilor ce se vor revendica de către „Banca 
Naţională. - 

- Nu. este .lipsit de interes să. cunoaştem mai i de a 
- proape situaţiunea contului C, care reprezintă angajă- 
„rile -fondurilor Băncei Naţionale dela : Berlin, astfel 
cum au fost comunicate. Ministerului de Finanţe. 

- Aci din ordinul Administraţiei + Forţate -a Băncei 
Naţionale a Rorhâniei la Berlin au fost transferate din 
„averea Băncei următoarele sume în creditul secțiunei “de. 

„emisiune! a Băncei Generale. Române: . - .., 

La 20 Aprilie -. 97 mărci 24. 000. 000.— 
“Sl -lulie” 2? + 22.000.000.— 

Sa „5 Septembrie... 2.000.000, — - 
„10 Octombrie mp. 2:400.000.—: 
25 Martie 1918, „  129.600.000.——. - . 

| Total mărci „.. „180.000, 000.—. - 
ln altimel& zile ale - ocupaţiunei se constată în jur- Să 

nalul, de casă al secţiunei de' emisiune a .Băncei Ge- 
: nerale că s'a ridicat de către Administraţivinea “Mili- 

„tară "Germană :. 

” Secţia Financiară „" Lei “53.000. 000.— | 
Casa de Război a tru- -: . Ie 
-pelor de ocupaţiune», 244.000. 000,— Sa 

„Expediaţi la Berlin . ” 17.600.000.—. . 

Total Lei 314.600, 000. —_ 

  

“Lei 314.600.000.— din care.de: 

-0O parte din “aceşti bani se vor fi aflând. pisi». - 
ii bineînţeles în drumul de retragere al trupelor - . 
germane și ei nu vor întârzia să se prezinte întrun. -- 
fel sau altul la Stampilare în cuprinsul, fârei. 

pi - 
xi 

DN . 

„Pr img: azame 
In mânuirea acestor bani, germanii nu aveau. nici „mialgii Ga. po a | | 

= 

. . 
4 

iizai iati 
Gecauls, !



  

- foarte puţin.: De aci pierderea echilibrului financiar ce 
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un” îel de scrupul. Prin mijlocul lor ei rupeau „din 
gura consumaţiei româneşti tot felul de produse de 

care aveau nevoie spre a le: trece în Germania. Cum 

acolo suferințele produse de sub alimentaţie — con-- 

secință a încercuirei continentale provocată de Anglia — 

erau de neînchiput, preţurile ce le ofereau pe piață 

erau din cele mai fantastice şi demăsurate. , . - 
- Acest fapt se traducea la noi printr'o vădită depre- 

ciere a leultii care: ajunsese să nu mai valoreze decât 

se constată -a fi fost provocat, de emisiunea Băncei 
. ! . a . . 5 

Generale şi o pervertire în noţiunea valorilor, care 

„. se reflectează în perturbanta şi extraordinara scumpete “ 
a vieţei, la care am ajuns. Această” situaţie impune 
“acum în mod imperios atât statului cât şi particula- 
rilor urcarea salariilor într'o măsură îngrijitoare şi 

“ desechilibrantă. 
Emisiunea 

Tănzii Centrale 
in- otectele ei e- 
ounanice, 

f 

| 

„ Pomparea a- 
uzoîui din tară 
prin mijlocul e- 
riiztunzi Băncii 
Sinerae, 

Pentru ei hârtia monedă a Băncei Generale nu era 
«contravaloarea muncei şi strânsurei, ci era un articol 

"de fabrică ce nu-i costă alt. nimic decât. imprimatul. - 
şi hârtia. Prin mijlocul ei însă puneau mâna pe „răr-. 
iurile pe.care,. pe de o parte prin rechiziţii forţate 
plătite .cu preţuri derizurii, pe de altă parte prin supra 
evaluarea - excesivă pentru .Cantităţile ce rămâneau 
disponibile, le scoteau din piaţa consumaţiunei romă- 

_neşti pentru ale trece în Germania. Cu toată presu- | 
pusa lor acoperire care nu ştim până la ce punct este 
efectivă, ei calculaseră să lase, în cazul victoriei lor; 

statului român lichidarea acestei emisiuni de o valoare 
factice, a Aa 

De aci risipa şi dărnicia cu care mârtuiau aceşti bani." 
Nau pompat ei oare .tot prin. mijlocul acestei - 

il stralageme. şi aurul din țară? 
Ce a însemnat agiul fantastic necunoscut în istoria 

financiară, pe. care l'a făcut aurul în lunile de 
„ocupaţiune şi pe care îl înfăţişază tabloul ce urmează, - 
„decât o speculațiune -deşanțată organizată de conian- 
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damentul militar pentru a , îngrăşa: stocul de aur dela 
Reichsbank, sau ta a-şi plăti cumpărătprile lor din alte părţi? îi 

 Gursul aurului 

1916 Decembrie 31 st. n. agio 70750 | 
"1917 lanuarie 15 „ „ . 190% 
„o 3l , „95, 

a Februarie 15, :, 103, 
“a Martie 6 » 20 

o». . „24 » „140, 
Ma 31, 150, 
lunie 30. „160, 
„ulie  -pl4 , 1, 185; | 
pp pa 170. - 

n » i 19 n » 145 „. 

„ „n E | 31 i) a 170 » 

„August 10 „ ', 210, 
pa 3 935, 
m. Sept: U „275, 7 
pp el, „.29%0, | 

» „1 29, „ 280, 
i Octombrie 15 „ „1300, 
3 » n 29 mi 2 400--, , 

| 3 3l » „4179 
LI  Noembrie 1 p 550 pa 

-» » 3 » » 600 1 , 

n 15, „410, 
1918 Aprilie _2 „ „ 300, 
„Mai e 18 "„ 400, Ri 
„ August 21 „ „ 485 
„ Segt. 17 „ 49%, 
„ Oct. 2, „1950, 
» So - | 12 san 300 n 

„9 ) 26 ” » » + 240 » 

„1 Noembrie ll ., 925, 

» Ă n e 26 n . .120 . 

„ Decembrie 21 , , 270, 

p.



. 

e 

4 îi 

„Această politică „agresivă faţă de . interesele Băncei 
“Naţionale, care îşi vede biletul şi emisiunea amenin- 
„ate în măsura agiotagiului determinat de emisiunea 
" ocupantului, prin intermediul Băncei Generale, să nu : 
„merite oare a îi tradusă: la masa: discuţiunilor finan- 

ciare dela Paris ? Sperăm că această constatare nu va 
fi trecută cu vederea. . . . . î 

„" Dar pe câtă vreme. ei deconsiderau interesele va- 
lutei româneşti, erau excesiv de riguroşi pentru apă- 

"rarea intereselor ior valutare. Ei nu neglijeau nici o 

"coteau că valuta lor ar puteă fi prejudiciată luau mă- 
„Suri repezi creând organe cuvenite pentru a şi-o apără. 

„Observând că soldaţii lor veneau cu mărci germane 

„ . ocazie ca să afirme acest interes. Ori de câte ori so- - 

pe cari le ofereau pe piaţă. pentru a nu depreciă câtuşi - 
- de puţin cursul mărcei, au organizat agenţii de schimb 
"militare (Wechselstube) în toate oraşele. La 'aceste o- 
“ficii aveau să se prezinte toţi supuşii germani şi sol- - 

s daţi; pentru operaţiunile de schimb ; aci. li se dedea 
contravaloarea în, lei, sau li se schimba lei . contra 
mărci etc., pe. nişte curșuri. speciale. - | 

- 

Peniru a:preveni. şi speculaţiunile particularilor cu 
„valutele lor, vedem  decretându-se ordonanța din 2 

, August 1917, relativ la importul particular de mijloace 
de plată, care sună astiel: . 

«Se interzice. importul cu bani în valute germană, 

şi în note, cât şi în formă de cecuri, cambii şi în dis- 
poziţiuni de orice fel prin scrisori sau telegraf, sau . 
prin persoane .militare şi civile. Excepţiuni dela a- 
ceasță interzicere au nevoe de aprobarea statului-major 

„ austro-ungară, : bulgară şi turcească, atât în numerar | 

adniinistrativ. al Administraţiunei Militare în România. - 
“Importul în valutele sus: numite până la: valoarea de 
2000 lei pentru necesităţi. personale este “permis». 

Interesul „pentru valuta „țării“ lor ma fost măr- - 
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ginit numai la simple preocupări de organizare teo: 
retică. Au mess şi. mai departe. Este cunoscut că toţi 
debitorii români, au fost forțați să lichideze dato- 
iile“ față de supușii lor. - În acest Scop funcţiona 
biroul numit Vermăgensschutastelle. Faptul  lichi 
dărei în sine nu are.nimic de criticat. Ceiace nu poate 
ii trecut cu vederea însă, sunt cursurile la care co- 
mercianţii. noştri au fost siliţi să lichideze. Au fost, 
cursuri cu totul: arbitrare care au cauzat comercianților . 
noşiri pierderi.considerabile sub forma diferenţei de curs. 
Aci poate fi ceva de examinat Ja pacea generală şi ne 
place a crede că cei în drept vor studia şi aviza. Ar 
îi nedrept să lăsăm negustorii noştri păgubiţi . de sa 
mavolnicia administraţiunei militare germane. 1)... - 

a a IE . o „. i pe ÎN IE ” . . 

? o. 

- Dar. cu atât problema financiară a ocupantului „nu. . 

„S'a' încheiat. S'a -pus ce este “drept o bază problemei 
„de circulaţiune monetară necesitaţă de multiplele lor 
nevoi. Mai rămânea însă mult de făcut. Interesele bă- 
neşii propriu” zise ale 'Adrhinistraţiunei militare,: ne- 

„voile administraţiunei locale” 'româneşti din teritoriul 
„Ocupat pe de o parte, pe de alta interesul de apro: 

- Pulaţia,,judecălorilor delaBerlin“:.. 
- objinea de la Tribunalul: German 

„Vizionare a: întometatei populaţiuni germane din im- 

laființaraa | 
biuroului ger- . 
man da ozrati- 
rea averilor ger--' 
mane in Pgmâ- 
nia „Varmăzens- 
schutzsatla“, 

, LA 

Păgubizea do: 
bitoriio:-ronâni 
prin aglicataa 
cursurito” arsi 
trara a mărci: 
lor, .. 

Si 

ideia de ma- 
nipulara a fane" 
durilor az=pan- 
tului cond:za la 
idela da each. 
ziționara şi pu- 
nere sub sachag- 
tru a Săngii Ma- 
-țioaate. | 

periu, în' serviciul căreia se organizase un stat major. | 
economic, ce âvea sarcina să strângă şi să expedieze. - 

„ în Germania toate produsele ţării româneşti, necesitau 

  

-1). Dar „asupra. acestei faimoase organizări Vermăgensschutz: 
stelle mai este” ,de complectai, că ea era secondată de un Tribu- 
na] German; care după cele ce am constalai 'n'avea nimic din re- 

Intoideauna Vermăgenschulzstelle 
orice voia. Asifel-a obținut să se! 

plătească creanțele liligioase în care furnizori germani; etic. nu 
execulase angajameniele lor, în parle sau în toial, conform con- 
iracielor. : pi 

“ Mai mult chiar, s'a urmării 
ce nu au'avul-documente în 

+. Ar fi o cesliune de echitaţe 
nal German. să fie revizuită, 
deca pe temei de fapte gradul 
fate. n e 

plata crean(eior plătite de muli şi cei 
regulă. au plătit'din nou. ..: 

simțământului lor de justiție şi echi- 
. : e 

ie tu 

că toată opera acestui faimos Tribu: - 
pentru ca lumea din apus să:poată ju-
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şi organizări de bancă în tot teritoriul ocupat, prin 
mijlotul cărora să se canalizeze o culantă manipulare 
â tuturor intereselor băneşti ale. ocupaţiunei. 

Banca Naţională eră singura instituţiune, care prin 
amificaţiunile ei provinciale, putea să satisfacă . nevoile 
“guvernământului şi comandamentului militar german. 
Prevăzând această necesitate a ocupantului şi pentru a 
înlătura atingeri mai" grave ce s'ar îi .putut -aduce in- 
stituțiunii noastre, am sugerat încă din primele zile 
ale ocupației ideia de a i se oferi serviciile, bine- 
înţeles sub rezerva respectului regulamentelor şi statu- 
ielor! institutului. nostru, ca şi a încheierei consiliului 
general, prin care se instituia şi reglementa atribuţiu- |,» 
mile delegaţiunei. 1). - 

Însă, în cele trei luni de indeciziune dela :intrarea 
ocupantului în Bucureşti. se zămislise in mintea Co- 
mandamentului. militar germân, privitor la Banca Na- 
țională, un alt program, decât acela izvorit din res- 
pectul înviolabilităţii proprietățci private inamice trâm- 
bifat cu atâta solemnitate de cunoscutul manifest Mac- 

.kensen din chiar prima zi de ocupaţiune a Bucuseş- 
iilor. 

"Se hotărise punerea sub seehestru a Băncei :Nâţio-. 
.. 

nale a României. 
Această hotărire pare a fi fost determinată nu hu- . 

„mai de consideraţiuni de ordin economic:comercial, 

- Rico- politic, sprijinite din nenorocire şi de unii roniâni- 

Coasiderațiu- 
nile rSychico. 
politice care au : 

" condus la aceas- 
tă insălcare a 
dreztului inter. 

“național, 

rector N. Bărbulescu din 6 Martie 1917 

ci şi de un complex de considerațiuni de ordin psy- 

rămaşi în Capitala fărei, ce nu S'au putit ridica cu 
cugetarea şi sujletul a înălțimea momentelor istorice 
prin care frecea neamul românesc. 

* 

+ * 

Trei erau factorii asupra cărora se năpustise toată 
ura inamicului invadant şi pe care îi făceau' respon- 
sabili de a fi declarat răsboiul: o. 
————————— 

1). Vezi în Anexa No.2, scrisoarea subsemnatulvi către D. nul Di. 
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„Regalitatea, Liberalismul şi Clerul 

Clărul şi liberalismul care au propovăduit răsboiul 
în masele populare şi Regalitatea care urmând glasul 
conştiinţei naţionale | a acceptat şi declarat, irebuiau pe- 

» depsiţi... 

Liberalismul în deosebi care reprezintă creaţiuniea 
| şi opera constructivă a ideiei de întărire economică. 

şi naţională trebuia lovit. de moarte, pentru ca odată. 
cu el să piară tradiţia conştiinţei naţionale de inde- 

 pendenţă-economică şi politică. 
Concentraţiunea liberalismului o vedeau încorpo- 

“rată în “organizaţiuni economice şi de .credit ale farei, . 
care - culminau în Banca Naţională. o 

* In consecinţă această creaţiune financiară care în- 
treținea vitalitatea românească şi cu care se confunda 
puterea de rezistență a statului român, trebuia dobo- 
rită. Ea urma să fie substituită cu o țesătură, . dia- 
bolic organizată a finanţei germane în cap cu Deutsche. 
şi Dresdner Bank, care aveau chemarea să ţie în mână 
nu numai exploatarea. efectivă a! tuturor resurselor de 
viaţă ale- acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu, . 
pe care românii năzuiau a-l stăpâni pin propriile lor 
energii şi organizări financiare, dar să pervertească 
prin mijloace nepermise glasul conştiinţei de neam, . 
„să degradeze şi să înăbuşe suiletul românesc a cărui 
"afirmare. puternică stătea. sfidător în calea setoasei şi 
arzătoarei lor dorinţe de a ne cuceri economiceşie şi | 
a-ne reduce fiinţa politică. _ 

De aci proectul lor bine cunoscut al crizei dinas- 
tice ce-au încercat să provoace în tot timpul ocupa- 
țiinei. şi lupta constantă zi de zi, inoment de moment, 
contra onştiinței liberale şi a presupuşilor ei slujitori. 

* Banca Naţională, această expresie, supremă a con- - 
centrațiunei noastre economice naţionale, . pe care o 
inviciau ca a emanaţiune liberală, trebuia stărâmată pen- 

*



Punerea sub 
Sechestru a Băn. 

"cil Naţionale. . 
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trucă stătea în calea aspiraţiunilor lor de dominaţiune 
germană 1.  -- Da NE „ 

- _ Lă 4 Martie st. n. s'a Hotărit în Sfârşit violentarea 
Băncei Naţionale. Printr'o ordonanţă a fost pusă sub . 

 administraţiune forţată. Provizoriu au fost numiţi se. - 
_cheşirii : Referentul Bâning şi Lt. Wengraff. Ambii au . 
fost însărcinaţi de administraţiunea militară. cu - rechi- 
ziţionarea valorilor.: Ordinul administraţiunei militare 
„pentru înfiinţarea sechestrului îl redăm. în Anexă.) 

„ Ziarul Bukarester Tagblatt tâlmăcia că motivele a- 
cestei hotărîri at fi două : a o 

„1. Pentrucă părţi considerabile. ale -averei Băncei - 
Naţionale a României- nu se află pe. teritoriul român 
ocupat şi e o 
„2. Pentrucă' majoritatea persoanelor administrative 

ar lipsi din. bancă. 
„Infiinţarea sechestrului, explică ziarul mai departe, 

“implică crearea funcţiunei de sechestru: 'administrativ .. : 
„cu. dreptul îostei administraţiuni a Băncei Naţionale a 

”. în localitatea. stăpânită -de puterile _Centrale. Că s'a * 

României, ca să administreze după” prescripţiunile drep- 
tului internaţional parte din averea Băncei ce s'ar afla 

călcat prin această ordonanţă prescripţiunile de drept 

  

*) Tratatul dela București dă de altfel cea mai expresivă for- „mulă acestei lupte, pe 'care o angajează germanismul cotropitor « în România ocupată contra aspirajiunilor noastre de,independenţă economică. Chiar sub regim de pace, germanii -nu-şi închipuiau relajiunile financiare germano-române decât având Banca Naţio- nală, această cetate a afirmării independenței noastre economice, sub cel mai efectiv control. lată înir'adevăt. cum glăsueşte art XVII "din acest traiat de pace.: pPână la părăsirea teritoriilor ocupate, conlucrarea comandarmeniului de:căpelenie cu privire la regularea - : speculajiunei banilor și plăţilor și în deosebi la gestiunea Băncei. - Najionale a României, rămâne rezervată pentru o convenţiune spe- cială“. In mintea guvernământului imperial îşi făcuse loc credinţa că oblinând .victoria, părăsirea leritoriilor ocupaie se: va face foarle târziu. Până atunci Banca Naţională. trebuia să fie redusă şi umilită. In cazul şicloriei germane, controlul Băncei Naţionale s'ar fi condijionat într'un fel sau altul, chiar dacă -lrupele ger- mane ar fi trebuit să se retragă. . 
” „2) Vez: Anexa 'No, 3, A 
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internaţional ca şi cele ale conferinței dela Haga nu 
mai încape îndoială. Caracterul de afacere particulară” 

"al Băncei Naţionale nu mai trebue dovedit. Delega- 
iunea l'a stabilit: cu preciziune în memoriul-ce a | 
prezentat Rittmeisterului Rujinsky şi Colonelului Pe-: 

-tersen. Cu toate acestea ideia de justiție a trebuit să - 
: cedeze aci, ca şi în toate împrejurările unde s'a găsit în. - 

“conflict . cu interesul: german, “care eră mai tare de 
cât respectul dreptului codificat şi generalmente recu- 

"- noscut.. Forul Mondial ce se. va întruni în curândva .. 
„avea să statornicească şi asupra acestei încălcări de 
drept. tă a | 

„Operaţiunea de recepționare a Băncei s'a. amânat. 
“în urma înţelegerei cu Directorul delegat! pe ziua de . 

9 Martie 1917. Intrările” Băncei au fost însă puse sub . 
„pază militară încă din 4, Martie Banca .a .stat închisă | 

timp de-.15 zile. In acest interval în prezenţa şefilor 
dela diferitele servicii, pe baza de acte detailate in- 

„„cheiate pe ziua de 3 Martie, Directorul delegat ă pre- 
dat casa, depozitele şi scontul; după care operaţiune: 

"a încredințat secheştrilor. cheile dela toate -tezaurile şi . - casele. de. fer ale Băncei.. S'a luat în primire şi valo-. 
„ „rile sediilor Craiova, . T.-Severin,: Tg.-Jiu, R.- Vâlcea, 
"Slatina; Giurgiu şi C.-Lung „care -la acea dată se aflau 

la Bucureşti. o e: DR 
„ “La 19 Martie st. n., Banca a fost redeschisă, de 
astă: dată sub Direcţiunea secheştrilor von Witzleben 

- german şi profesor. Schnabel. austriac, a 
„De reținut este că întrucât se suspendase samavol- 

„ niceşte . operațiunile Băncei şi pentru a.nu se aduce 
prejudicii de. scont portofoliului ajuns la scadenţă, ad- 

„ miniStraţia militară a emis O, ordonanță prin care se 
„ Suspendau toate termenile faţă de Bancă, urmând ca. 

aceste termene să înceapă. să curgă dela. reluarea o- 
” perațiunilor, - 

7.
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Casele de împrumut pe gaj 

_ Am văzut cum după rezolvarea problemei mijloa- 
E celor de plată, care trebiia să fie izvorul ce avea să 

intreţie şi să fectindeze opera germană în exploatarea . 
economică. a României,- punerea sub sechestru a Băn- ' 
cei Naţionale înfăţişează a doua etapă în complexul : 

„+. orgânizărilor prevăzută în acest scop. 
"Banca Naţională era necesară ocupantului ca organ 

„informator, cum şi pentrucă prezintă avantajul de. a. . 
- avea sucursale şi agenţii pretutindeni în toate capita. * 
„ele de judeţe din teritoriul ocupat... Dar -s'a mers şi 
„mai departe. A ” 

„ Producţiunea” agricolă trebuia întreţinută financiar- 
„mente, În teritoriul. ocupat. existau organizări potrivite 
acestui. scop,. casele de împrumut pe gaj. Cum însă 
nu intră în vederile Guvernământului: şi „autorităţii 

4 

„„.- româneşti, căci "urmărea să: vadă românimea de toate 
categoriile în cea mai . afirmată - funcţiune de germa- 
hism, s'a căutat şi aflat o altă soluțiune, care să le 
asigure lor toate foloasele materiale, decurgând din 

mut pe gaj sau Bâncei Naţionale. a 
"Până la realizarea acestui punct al programului lor, 

“Administraţiunea militară a fost nevoită să ajute anu- 
„miţi agricultori din fondurile ei militare. | 

„„ Cum financiarea nevoilor agricole cerea fonduri mai 
. largi, ca .şi o organizare specială care să se ocupe de 
această cestiune, Administraţia militară a cerut. admi- - 

o: nistrațiunei coercetive a Băncei Naţionale să ia ini- 
țiativa pentru organizarea unui aşezământ care sâ'fi- 
nanţeze nevoile agriculturei. 

înfiinţarea ” Xtri - îi Ancei . caseleiatpea „ O consfătuire provocată de secheştrii Băncei Na 
prumut pe gaj ţionale şi care a avut loc la 2 Aprilie, la care “au 
pandwirsehatt- iat parte şi câteva Bănci din Capitală ce se bucurau 
Kasse, ! de favoarea administraţiunei germane, a hotărit, după 

4 

militare germane să respecte aşezămintele financiare . 

„această operaţiune, iar nu Casei româneşti de împru-. | 
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mai multe şedinţe înfiinţarea unei Case de Im: 
Prumut pe gaj pe lângă secheştrii Băncei Naţionale, 

La 24 Aprilie 1917 foaia de ordonanţe a 'Guver- 
„ nământului Imperial vesteşte publicului înfiinţarea a- 

cestei Case. cu denumirea de „Landwirtschaftliche ' 
Darlehen-Kasse* făcând parte din - administraţia 
“coertilivă a Băncei Naţionale, care avea să 0 con- 

- ducă. - . 
Ordonanţa mai vesteşte că garanţia! şi -izicul pen- 

” tru restituirea împrumuturilor acordate agricultorilor o 
va lua. asupră şi Casa Statului Român, contorim acte- 
lor de garanțţie.. statornicite în acest scop cu Minis- 
terul de: Finanţe. SE - 

Incă dela înființarea ei, Casa de Imprumut ” pe gaj. 
"a-iost. dar. cohsiderată ca-o secţie a Băncei Naţio- 
nale sub administriţia coercitivă, cu'o „Casierie şi 
comptabilitate separată. sie area 

Organizarea acestei instituţiuni- pe lângă Banca Na. dasetei de tr. 
“-țională se prezintă pentru dânşii cu avantagiul de a primit ne sai 

îi fost instalată gratuit în palatele Băncei ca şi -acela ” * - 
de a îi dispus de un personal experimentat şi înde- 
mânatec. în manipularea. operaţiunilor ' de: Bancă, care 
de asemenea! nu ii costa nimic; iăcând şi oficii pen- 

„tru Banca Naâţională iuncţionarii erau plătiţi de Adminis- 
" traţia Băncei Naţionale. 

“ Formula financiară de constituire” a acestei. Case 
era aceia a unui consorţiu de bănci. E 

Băncile. participante au fost la început: 

Banca Naţională cu. un aport de Lei 740, 000 

o
 

-.. Generală a României. . „ 250.000. . 
„de Credit. îm aug 1 250.000 “ 

„Agricolă... . „125.000 
| „ Bekovitz aaa 9 + 125.000 
“The Bank of Roumania ... . „125.000 - 

“Numărul membrilor consorţiului ta mărit prin par | 
ticiparea: 

Pi . - -
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de 1/0: , 

„pus mai târziu a se apela la rezervele băneşti ale 
„Publicului, sub forma de vărsăminte.. spre îructificare 

„Pentru depuneri pe un an o dobândă de 6%. 

„dela lună la lună. = 

-gaj.: 

ae Căpitan Sigmund: 

52 o 

Băncii Marmorosch “Blank & Co. cu Lei 250.000 i 
"m Românească! „125.000 o 

„.. Comercială Română » 125.000 

„In vederea sporirei fondului necesar casei,. s'a dis= 

purtătoare de. dobândă... - - 
7 

Astfel. pentru depuneri vista | se oferea o dobândă | 

„ Pentru depuneri pe trei luni o“ dobândă de: 3073 
“Pentru, depuneri pe . 6 luni o dobândă de 40/,. / 

Acest fond numit vista â alimentat 'în tot timpul 
operaţiunile “casei de împrumut pe - gaj; el..a variat 

Tabloul alăturat 1) ne 'ilustrează măsura în care. de- a 
„punerile' spre fructificare au venit în ajutorul opera-= - 
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țiunilor casei de. împrumut pe gaj. Dar fondurile de - - e. o înseninătate mai-mare Care serveau cauzei acesteia 
erau ale Administraţiunei Miiitare şi ale Statului Ma- 
„jor Economic, Se creiase. creditorilor acestei institu- 
țiuni atâtea garanţii serioase, încât germanii li încre-- . .. j 
dințau în cea mai largă măsmă tot concursul. - 

Direcţiunea Casgi de împrumut pe 'gaj se compu. .. .!, 
„nea din mai mulţi ofiţeri. germani şi -austriaci. Intre - - . 

ei au convenit ca toat: actele casei să -poarte sem- i 
nătura unui ofițer german şi a unui austriac. 

„ lată care erau semnăturile Casei de împrumut pe - 

- Căpitan, de cavalerie de. Witzleben. 
Comisar civil profesor Schnabel. - - : 

“a economic Dr. Glaesner. - 
Locotenent Tang. „,  - 

Anexa No. 4, a. 

 



Dobânda cu care se imprumuta agricultoiilor a 
fost de-la 31 Mai 1917 9, până la 215 Februarie 
1918, când a fost redusă la op 

- Membrii consorțiului primeau 61/.%/0, şi mai târziu. 
41/20/g; diferenţa constituia câştigul întreprinderi ger- | 
mane. - 

"Avansul maxim pe care îl acorda pe hectar era de... 
„Lei 60, în 1917, şi a fost sporit la-100 Lei în 1918. . 

In acestă sumă se ” cuprindea şi un avans de 29 Laei- . 
pe'hectar, acordat de către Statul Major Economic al 
Administraţiunei Militare, care era fără dobândă. Era 
o primă de încurajare ce se dădea agticultorului ca 
să are cât mai mult. Aceste avansuri nu se plăteau . 

din fondurile lui Landwirtschafitliche Darlehens Kasse. 
„„ ci-din aceiea ale Statului Major Economic. Casa de 

Imprumut era ţinută însă, să. ţie cont de aceste îm-: 
prumuturi fa acordarea creditelor ei. 7. | 

Procedura cererei de. credite efa aceiaşi ca şia ca- : 
selor de împrumut pe _gaj .româneşti. Se înainta o 
cerere cu detalii asupra situaţiuhei pământului "de 
muncit, menţionând şi creditul solicitat, care se apro- 
ba sau se respingea de comitetele. instituite pe lângă 

liscare casă de împrumut. Numirile au fost “Hicute N 
pretutindeni în spiritul şi vederile ocupantului, bine - 

înțeles figurând în aceste 'comitete şi reprezentanții : 
Statului Major Economic German, care. de fapt con= _ 
duceau și acordau toate împrumuturile. Numai după * *- 
avizul acestuia se încheia contractul de împrumut pe 

"gaj. Suma acordată se plătea - “treptat cw desvoltarea 
semănăturilor. Casa de Imprumut. pe Gaj a fost des-: 

“ chisă la toate agenţiile Băncii Naţionale şi eta condusă 
de Directorii Agenţiilor şi Sucursalelor Băncii sub contro- 

“Iul Ofiţerului Sequestru al Sucursalei Băncii Naţionale. 
” Instituţia germană ce dubla sucurșalele Băncii Na- 
ționale, avea dar. avantajul, de a “lucra, sub acoperişul Ma 

şi cu experiența Băncii Naţionale. ).. - 

- 

d, Banca Naţională avea în schimb adescori neplăcerea să pri- 
mască rec lamaţiani din partea publicului care confunda opera-- 
țiunile şicanatoare ale Caselor de împrumut pe gaj germane cu . 

" ale Băncii şi cerca să facă pe Bancă răspunzătoare pentru 'neo- . 
- rânduelile germanilor. ih , | | 
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"instituirea | 
controlului 

Băncilor, 
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Agenţiile înaintau Centralei din. Bucureşti rapoarte 

* săptămânale asupra împrumuturilor. acordate, întinde- 

rilor cultivate, felul lor etc. - 

Prin Ordonanţa: din 5/V/1917 se acorda drepturi- 

„lor de creanţe ale casei de împrumuturi agricale pe 

lângă Banca . Naţională privilegiul în prim rang îna- 

_“intea oricărei creanţe -deci şi a proprietarului. 

Concepută şi creiată Ia început a îi o 'instituţiune 

niumai -pentru nevoile agricultorilor, sfera ei de. acti- 

vitate a fost lărgită încetul cu, încetul. NR 

Cum Landwirtschattliche Darlehens-Kasse se bucura 

de toată protecţiunea Administraţiunei Militare ocupante, 

ea â fost, transformată în scurt tintp-în instituţia finan- 

ciară, în jurul căreia' gravita toată mişcarea financiară a 

teritoriului ocupat. - | | 

Prin ordonanța din 30/74. 1917. “Guvernămân:. 

tul Imperial şi Administraţia Militară înfiinţează 

_un control al băncilor particulare, câre pentru motive 

“lesne de înţeles stânjenea libertatea de acţiune a a- 

“cestor bănci în mod vădit. 
' Landwirtschaftliche Darlehens-Kasse a fost cruţată . | 

“dintrun început de acest control, ca una.ce se bu- 

cura. de toată favoarea: Administraţiunei Militare a teri- - 

toriului ocupat şi.care avea misiunea. să-şi întindă ac- 

„ tivitatea în toate direcţiunile. intereselor bancare, 

- 

Incăicarea 
drepturilor 

Administraţia Militară stăpână. pe toate Căile Fe- 

rate, Poştă, Telegraf şi Telefon, pusese. aceste insti- 

tuţiuni fără condiţiune în serviciul. cauzei organizate . 

de L. D. K. Era. singura instituţie financiară care se 

bucura de toate înlesnirile mijloacelor de locomoţiune 

"şi transmiterea ştirilor atât de necesare schimbului şi 

vieţei financiare.. 
Pe ea nu o loveau interdicţiunile strategice sau de. 

„Băncii . Naţio-' 'orite alt fel, cum -era cazul cu celelalte bănci. Având 

“ nalg, toate posibilităţile de remisiune, vedem Casa de Îm- 

 prumut pe gaj prevalându-se. încetul cu: încetul de. 

Li 

+ 
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toate operaţiunile. statutare Şi. reglementare ale Bincii 
a Naţionale. 

„ Astfel ea făcea remitâri de. bani. prin. poştă, pe cale 
telegrafică şi telefonică pentru populațiunea” civilă, re- o 
miteri pentru prizonierii de răsboiu, atlători în lagările 
din Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Turcia contra 
comision şi pe cursurile stabilite după bunul lor plac. 

-.” Au mâi preluat”apoi încasarea cupoanelor, efectelor 
publice, care se plăteau, ca şi. încasarea în comision 

„a „cecurilor, poliţelor, etc. Unele dintre băncile de pe 
piață precum şi păârticulare întreţineau şi "conturi fără 
dobândă la Landwirschaitliche Darlehens- Kasse în. baza - 

„cărora se făceau operaţiunile curente de bancă, ca plăţi, 
ă acreditive şi, altele. Cu un cuvânt Casa de Imprumut pe: 

| - gaj îşi asigurase sub acoperământul Băncii Naţionale, 
“întrebuinţând renumele şi personalul Băncii Naţionale, 
„toate operaţiunile ei reglementare, lipsind astfel această | 
instituţiune de beneficiul ioloaselor ce ar îi decurs în.. 
favoarea bilanţului ei, dacă nu Sar, i încălcat dreptu-" 
rile ci. 
Statul Major. Economic. cât: şi: cel militar şi-au con- 

'centrat-la uri moment dat „toate operaţiunile lor la 
"Casa de „Imprumut pe gâj, însărcinată” cu organizarea 
'serviciilor lor speciale de plăţi şi remiiteri de bani în 

- tot teritoriul ocupat. 

Casele, de. 
împrumut pe 

gaj (L. D.K.) 
devinregulato- ” 
rul financiar a! 
teritoriului o- . 
cupat. 

„, Funcționarea . ireproşabilă a acestei:. case ! datorită | 
- destoiniciei personalului nostru, îndeamnă pe Statul. - 
Major Economic să decidă ca plata recoltei pe a. 
„nul 1917,. ca şi: orice finanţare: a intereselor sale de. 

- acoperire, să se facă prin Casa de Imprumut pe gaj. -" 
Şi tot printr'insa :se făceau și plăţi pentru produsele . 
predate Administraţiunei Militare. 

De: reţinut este că sumele ce urmau să fie: plătite , 
redătorului de 'ptoduse puteau să fie poprite. 

_“ Popririle: se obțineau prin Ordin: Militar sau prin- 
„îro sentință judecătorească. 

Creânţele Casei de: Imprumut, şi ale Adrinistraţiei i 
. 7
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| Militare date fără dobândă prin diversele Etape, erau 
prelungite şi. trebuiau respectate cu precădere. Tot 
astfel şi birurile către Stat: nu se achita nici în cont 
fără chitanță de plata birului. 

Aci se concentrase în tinipul . din urmă Şi - plățile 
- în“ debitul” Statului Major Administrativ ca şi plata 
despăgubirilor către foştii internaţi ai puterilor cen- 

- trale, 
Administraţia Militară pusese sub Administraţie CO= 

ercitivă averile persoanelor plecate sau refugiate. | 
Se distingeau între persoanele absente : voluntar şi 

involuntar. ! 
O dispoziţie specială a Administraţiei Militare ho- . 

tăreşte ca orice sumă incasată de Administratorii co- 
- ercitivi, ai absenţilor, să se depună la câte-va bănci, 

între .care figura şi Casa de Imprumut pe Gaj. 
Direcţiunea acesteia a hotărât insă să se primească 

- mumai drepturile - persoanelor ce lipseau involuntar. _ 
„ Gnilitarii, membrii: guvernului etc). După câtva timp 
- Administraţia Militară a revenit asupra acestui ordin - . 
“şi soldurile acestor conturi au fost virate la contul 

Statului Major -Economic,. Secţia XV financiară. 
In prevederea evenimentelor ce au determinat ridi- 

„catea ocupaţiunei României, poate: şi din cauza greu-_ * 
tăţilor tot mereu crescânde a culturilor . agricole, din: 

- cauze de: tot felul, s'a hotărât lithidarea acestei case. . - 

“Consorţiul a fost dizolvat la 15 ' Septembrie 1918. 
"A mai continuat însă să iuncţioneze . această casă, în- 
trebuinţând în oarecare măsură - fondurile Adminis- 
trațiunei Militare. | 
-Precipitata . retragere a Administraţiunei Militare a ; 

„determinat plecarea” tot atât de precipitată “a Admi- 
nistratorilor Casei de Imprumut pe Gaj L. D. K., 
lăsând o situaţiune destul de încurcată din. cauza 
nelichidărei. bonurilor de rechiziţie.. Cu prilejul plecă-: 
rei Statului Major Economic, acesta şi-a ridicat soldul 
contului de Lei 125, 000. 000. . - 

> 
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:O situațiune generală tăcută. de Landwirtschaftliche . - 
* Darlehens-Kasse la 13/26 Octombrie 1918 a fost în- | 
cheiată cu”un sold-de numerar de Lei 133397430.70 

„. din care Direcţiunea acestei case a ridicat la plecare 
, numai din Centrală Lei 57299868.90. şi a lăsat pentru 
lichidarea obligaţiunilor în curs, după stăruința” d-lui 
delegat Bărbulescu, suma de Lei 1130909.83. 
O situaţiune exactă a gestiunei acestui aşezământ. 

„ nu este încă posibil de făcut. - Cum operaţiunile. ei 
sunt complexe; nu o vom putea: avea decât peste „| 
cât-va timp, când. lichidatorii instituiţi de Tribunal vor. . - 

„Îi în măsură să ne lumineze pe deplin. | 

2 E E 

Li 

Nevoile de întreţinere a armatelor ocupantului ca. 
“şi Administraţiunei țărei, necesitau fonduri. Tot me-" 

» canismul fiscal se resimțea de stagnaţiunea econo- 
“mică generală în care ne adusese ocupaţiunea.. - 

Venituri din impozite nu se percepeau decât în 
foarte mică: măsură. In aşteptarea unei recâlegeri tre-. 
buiâu „aflate mijloacele” necesare ca. să se facă faţă. 
tuturor nevoilor băneşti. * : Să 

„ Problema aceasta s'a soluţionat prin Ordonanţa din 
5 Mai 1917 stabilindu-se un impozit de lei 250.000.000 
asupra judeţelor, din care 215.000.000 Lei pentru 
teritoriul aşa zisei Administraţiuni Militare din România 
cuprinzând numai 14 Județe menţionate mai jos, şi 
35.000.000 'Lei pentru teritoriul armatei a 9-a, care 
constituia o Administraţiune cu totul deosebită, cu-'. 
prinzând Judeţele Dobrogei şi cele- din zona de răz- 
boiu. : | e a i 

-O ordonatiță complimentară tot din aceiaşi zi re- 
partizează acest impozit înţre cele 14 Județe în mo- 

“dul următor: - | / , 

impunerea 
împositului ju 
deţean de că- 
către Ada, Ai 
lit. conduce la 
OpBraţiunea. î- 
legală a m , 

2 

CD 

promutului de “ 
de 250 mil. lei 
impus Băncii 
Naţionale. | 

Argeş: . 8000000 Muscel 4500000. 
„Dâmboviţa 9500000 Olt  ---: 5000000 

7 Dolj, „20000000 :. Prahova - 18000000 

i



“Gorj. . - 5008000 - Romanați *  9500000.'- 
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„lov +86000000. Teleorman “14000000 | 
Ialomiţa + 9500000, Vlăşea' 11000000 

Mehedinţi 9000000. Vâlcea - 6000000 

- băneşti suficiente pentru: rezolvarea acestei operaţiuni. .. - 

* Direcţiunea Administraţiunei coercitive . a întercat 
să soluţioneze problema chemându-se. în ajutor dis- - . 
ponibilul de numerar ce abunda în'piaţă, pentru a -, 

Pentru Judeţele, din zona 'etapelor s'a făcut repar= ! ” 
tiția de către' Comandamentul armatei a 9-a.., 

“ Procurarea sumelor: de mai sus urma .să se, facă 
prin împrumut la Banca Naţională; RE 

Banca 'nu dispunea însă la Bucureşti de .mijloace 

evita o nouă . emisiitne cum şi pentru ca să nu fie 

Emisiunea 
fcrţată a 50- 
7urilor de rasă 
ce călre Banca" 

Naţională, 

"21/, cele pe 6 luni de 31/2% şi. cele pe 12 luni 4%. 

"“bânzile se achitau la--scadenţa. bonurilor de casă. Cele . 

pe termen de.-192 luni erau prevăzute. cu 2 cupoane 

“din care primul se achita după 6 luni, cel de al 2-lea 

“ “după 12 luni dela emisiunea bonului de casă. Plata - 

„Lei putându-se elibera bonuri de casă şi în valoare, 

obligată, după cum. spune în “prospect să atingă dis- 

ponibilul Băncei” Naţionale la Berlin. 1). Sa 

 Prin- ordonanța din: 9/11 .1917 se autoriza Banca 
Naţională sub sequestiu să primească depozite -spre 

fructificare. şi să emită în acest scop bonuri de casă. - 

producătoare de dobândă, 2)...» , 
Conform prospectului ce s'a lansat în acest “scop 

bonurile de casă erau la purtător cu termen de 3, 6 

şi 12 luni: Cele pe trei luni purtau o dobândă de 

anual: La bonurile de casă pe trei. şi şase luni do- 

se făcea la Banca Naţională. şi la Sucursalele şi Agen- 

țiile ei... Sa i | o 

S'a emis ca tip titlu de 500, 1000, 5000 şi 10000 

mai mare de 10000.: . 

1) Vezi anexa No. 5 (circulara No..24 a Administraţiei coercilive). 
2); Delegaţiunea a protestat contra acestei operațiuni ilegale. 

Vezi anexa. No. 6. ! Ma . 
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Asteptarile Administraţiunei forţate au fost însă. 

înşelate. Precum se 'vede din “tabloul: de mai jos, nu . . - 
"Sau subscris de cât Lei 28. 338 000. 

Situaţia bonurilor de casă 

“Bonuri de casă emise Lei 98, 338, 000.— | 
„mp ăchitatepână as i. 

| Sa i tăzi „16. 480; 000. — 

„n Timase în cicula-: 
| țiune - ', „l. 858. 000: — 

. Comision 1 plătit băncilor care | IE HE 
Sa „au Subseris :"» ; 80:67 1.44 

Dobânzi plătite pentru bonurile „o o: 
"ajunse la scadenţă şi retrase, din ae 

ai circulațiune pr 79, 786. 05. 
Cheltucii de imprimare şi publi. - | 

IE caţie NI 9;494. 37. 

Total . să 8795186 
“Scontui (1%/ peste taxa de dob.) 
pentru bonurile plătite înainte de” i 

| scadență „m + 92.424.90 

Publicul n'a isplătit dar. iniţiativa luată: de Admi- 
-nistrațiunea forţată cu. încrederea: aşteptată, din care 

cauză a trebuit să se caute -o altă -soluţiune. Ea a 
fost găsită în atingerea ilegală. a disponibilului Băncii - * 
„Naţionale la Reichsbak din Berlin, unde Banca Na- * 

-- ţională din timp de pace avea! un' depozit . de M. Di 
„.. 281:781.304 80 (la 19/28 August 1916). 
„In acest scop constatăm din scripte, că s'a dispus 

"- Ja Reichsbank să se transfere din disponibilul Sus men- - 
„ ţionat al. Băncei Naţionale Centrale, âl cărui * Sediu . 

- era-“la Jaşi, *suma de M. 276.602,789.11 pe cursul: * - 
- de 117 suta adică Lei, „328, 625, 263.25 în registrele 

i
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delegaţiunei Băncii Naţionale din Bucureştii în văditul 
scop de a “putea dispune după plac -de “acest, dis- - 

ponibil. - 
Tot din ordin s'au constituit debitoare Băncii Na. 

- ionale, judeţele prevăzute în ordonanța germană -a 
fi contractantele împrumutului judeţean “pentru suma- 

“totală de lei 220.500.000. 
In contul acestui împrumut s'a. ridicat de Admini- 

strația germană 25.000.000 din casa Băncii Naţionale, 
“apoi s'a prelevat în acelaş scop din dsponibilul Băncii. 

la Reichsbank, a trecut în registrele . Delegaţiunei Bu- 
cureşti; -după cuin reese din registrele Băncii M. R. 
50.400.000 care transformate pe-cursul de 125 suta, 
reprezintă lei 63.000.U00 — iar "pentru. restul de 
1832.500.000 — cu 'care s'a debitat împrumutul jude- 
țean, s'a creditat Administraţiunea Militară din Ro- 
mânia. g 

:, 

„Se pare că pe temeiul acestui credit Administraţia 
coercitivă 'a Bâncei Naţionale a- prelevat la Berlin o 
nouă sumă de . 129.000.000, cum reese. din consta- 

Î 

tările făcute de Ministerul de Finanţe la Bânca Ge- - - 
nerală care însă nu.se-poate constata din inregisiră- 

„rile făcute la Banca, Naţională. 

- Impruzutul Comunal 

Dar actele operaţiunilor ilegale nu s'au oprit aci. 
- Mulţi supuşi germani erau deținători de rentă.a co- - 

munei Bucureşti. In lipsă de fonduri Primăria nu le 
putea plăti cupoanele. Pentru a subveni acestui nea- 

- juns se impuse comunei Bucureşti contractarea finui 
împrumut. La început se hotări ca acest împrumut 
“comunal să fi= în aşa fel soluţionat ca un consorțiu 
de bănci să facă această operaţiune. Mai târziu însă, 

"pentru motive ce nu ne sunt cunoscute, consorțiul Da 
dezistându- se, sequeştrii au hotărit ca' Banca Naţio- 

! 

  

 



  

n al | 

“ nală să finanţeze din fondurile: 3] proprii acest îm- 
prumut de 15.000.000 lei. | 

Delegaţiunea Băncii considerând. aceste operaţiuni | Su 
“(împrumutul judeţean, bonurile de casă şi împrumu- * - i 
„tul comunal) ca contrare statutelor şi regulamentelor: - 

ei, ma semnat actele care ângajează aceste operaţiuni, — 
Condiţiunile imprumutului: comunal sunt: a 

„Banca Naţională .se obligă a pune la dispoziţia co- „„Oeugatanea 
munei Bucureşti un credit de 15.000.000 lei. Do- naţională dea 
bânda s'a stabilit la-6%, pe an. Pentru gaiantareă finanta împ-u- 

- acestui credit în compt curent, comună a fost Obli; curești de 
gată să depuie poliţe cu scadența pe 3 luni până. Ja 15.000.000 le, 
concurența sumei de 15.000.000. Eiectiv-s'a vărsat ” 
comunei ” Bucureşti în contul acestui împrumut lei, 

.9.519.011,86. | a 
Osdonanţa din 14/3 1918anaii imipusese populaţiunei 

" româneşti din teritoriul ocupat ca iirmare a tratărilor " 
de pace dela Bucureşti, un nou impozit de 400.000. 000 e 
lei ca contribuţiune la cheltuelile de Administraţiune, 
şi întreţinere a forțelor militare ocupante în- acest te-: 
ritoriu. L 

Conform articolului 3 procurarea- sumelor. avea să 
se facă pe cale de imprumut tot la Banca Naţională. . ia 
Evenimentele au condamnat această. operaţiune ; ea E 
ma avut loc... - 

: * ie ; 
= % 

“ : N Ă -- 

E: Banca Naţională sub. sequestru 

Intraţi în exerciţiul funcţiunei băncei cu (reseritimen- - 
tele mai sus arătate, nu - ne surprinde de ce activitatea 

| sequestrului Băncei Naţionale purta încă din prima 2 
„zi pecetea urei şi a unei sistematice acţiuni de umi-: , - 

linţă şi de discredit. 7 _ e 
"- Slujitorii ei credincioşi: şi conştienţi de valoarea lor. — Riministra- 

ţia Băncii Na- 
trebuiau îngenunchiaţi, reduşi la necesitatea de a îi ţionale sub se- 
constrânşi să le implore sprijinul şi protecţiunea, iz- questru, « » 

E bine astiel în „prestigiul instituţiunei pe care 0-ser- i 

>
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veau cu 'credință şi devotament. Numai astfel se ex- 
plică de ce primul act al-sequeştrilor a fost Jicenţia- 
rea aproape a două: treimi din personalul băncii: pe 

» care centrala. îl lăsase la Bucureşti, pe motiv că din 
ordin militar urmează să se reţie serviciului . numai 
personalul strict necesar. -* » 

Deasemenea s'a interzis plata pensiunilor şi. a su: 
„melor ce. reveneau familiilor. mobilizaţilor. Amestecul 
acesta în gestiunea unei bănci particulare care îşi a- 
vea'0. direcţiune statuar constituită şi cu plina răs-. 

„pundere a faptelor sale, nu era cu. nimic. justificat. 
Cu toate acestea personalul băncii, . conştient de 

“sentimentul demnităţei sale, nu s'a plecat duşmanului, 
- din contră s'a resemnat şi a îndurat toate umilinţele 
“impuse de asprimea forţei brutale, a 

Be . , - . 2 ada . II „ Delegaţiunea, pentru a preîntâmpina neajunsurile 
„ce prevedea că s'ar putea creia prin concedierea per- 

” sonalului băncei, a hotărit în preziua înființărei se- 
questrului, să se ridice din numerarul băncei o sumă - 
„de. 600.000 lei din care să se poată face faţă. plăţei 
„Salariilor personalului care ar fi fost licenţiat. 
“In urma înţelegerei.luate cu d-l Delegat Bărbulescu . 
'suma' de mai. sus a fost ridicată de Banca Agricolă. 
la 25 lanuarie 1917, numita bancă convenind, prin 

„schimb' de scrisori,: ca acest numerar, să fie ţinut la 
'* dispoziţiunea d-lui Bărbulescu. . .: 

| "Din suma de lei 600.000 ' Domnia-Sa a ridicat de 
A - Ia.Banca Agricolă în total lei 346.070 din care lei. 

E 210.511,26 au fost întrebuinţaţi pentru plata. perso- 
nalului licenţiat, a familiilor mobilizaţilor şi pensiuni- 

„lor. Restul sumei a fost.parte întrebuințat pentru a 
„se. procura funcţionarilor lemne şi alimente iar parte 
depuşi la Bancă ca rezervă cu recipisă la vedere pe 
numele d-lui Director Delegat N. Bărbulescu 
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Sumă de lei 253.930 ce se mai află depusă la 
Banca Agricolă a fost. virată-la 15. corent în debitul 
contului ce această bancă are la Banca Naţională. -: 

Când în luna Mai ,1917 Administraţia Militară a- 
emis o ordonanță, 'coniorm - căreia s'a. hotărit a se “ 
plăti. tuturor funcţionarilor îndepărtați ai Statului şi 
familiilor. mobilizaţilor. salarii de odihnă: după o cotă ! 
redusă, ' delegâţiunea - băncei prevalândii-se de. acest 
precedent, a cerut sequeştrilor ca această ordonanţă 

„să fie aplicată şi funcţionarilor Băncei. . 
„Această cerere fiind admisă cu începere, din Mai. 

1917, delegaţiunea a complectat categoriilor. mai sus - 
pomenite alocaţiunile obişnuite din fondul particular “ 
ce fusese înjghebat în acest scop.: ia 
De. altfel. aproape mai toţi funcţionarii . îndepărtați . | î 

au trebuit să fie reintegraţi prin forta, necesităţei, sim- 
țite de sporirea . operaţiunilor mai cu seamă de când : 

„s'a înființat :: Casa. de Imprumut, în jurul căreia, 
" “păgubindu-se interesele Băncii Naţionale, s'a concen 
„trat întreaga activitate financiară - peritru teritoriul. 
ocupat. : 
In ce priveşte lucrările Băricii, sequeştrii. au interzis 

"orice inițiativă secretariatului Băncii. E 
La început corespondenţa şi actele băncii au con- 

“tinuat să fie “semnate: de persoanele autorizate din 
bancă, purtând numai viza sequeştrilor. Mai în urmă: 
Jucrurile s'au inversat. Secretariatul a fost redus la 
“un simplu birou de înregistrare al actelor încredințate: 
„de secretariatul sequeştrilor ce funcţiona. pe lângă Casa 
"de Imprumut pe Gaj, care primea şi expedia întreaga. 

„ corespondență semnată” de sequeştrii : purtând. numai. 
viza delegaţiunei Băncii Naţionale în colţul hârtiei, 

„ Casieria în deosebi, avea ordinul: să nu plătească. 
nici :0 sumă, care nu ar- fi fost aprobată de .seque- 
ştrii.. Sediile -au. fost foarte târziu redeschise, cu toate- 

| „. ISpetatele intervenţiuni din Decembrie: 1916, Ianuarie, : 
„Februarie şi Martie 1917. „De această favoare nu ne- 

„d z-
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am putut bucură decât atunci când interesele de or-- 
ganizare-ale casei de împrumut german, au reclamat-o.. 

- s Astfel tocmai pe ziua de. 1, Mai 1917 au reînceput 
„Să funcţioneze urmăioarele sedii: Turnu-Severin, Cra- 

„iova, Târgu-Jiu (la Craiova), Râmnicu-Vâlcea, Caracal, 
Slatina, Turnu- Măgurgle, Piteşti, Târgovişte, Ploeşti, 
Giurgiu şi Călăraşi. . -. 

Agenţia -Târgu-Jiu s'a redeschis la 15 lulie 1917 | 
în acel oraş. . Ma | 

Agenţia Câmpu-Lung la sfârşitul lunei” Septembrie 
1917, Agenţia Buzău şi Sucursala Brăila la sfârşitul 

unei Mai1917 iar Focşani la 2/15 Octombrie 1917. 
-Lipsa lor s'a resimţit cu atât mai mult cu cât cre- . 

„ditul băncilor fusese restrâns pretutindeni din. cauza |. 
evenimentelor. 

Agenţiile din Dobrogea n'au putut. fi redeschise ' 
decât după 'ce Germanii au fost siliți să părăsească 

„țara. Agenţia Giurgiu a lucrat în localul Băncii Mă- 
gurele-Giurgiu din cauza deteriorării localului său; iar 
agenţia Piteşti în acel al Băncii Populare, localul NO- » 

Stru fiind ocupat de Administraţiunea. Germană Mili- | 
” ară. Dintre sediile redeschise. agenţiile Piteşti, Foc- - 

“şani, Ploeşti şi Brăila au lucrat “fără valori, acestea . 
fiind trimise în Moldova. 

„ “Interesele propriu zise ale Băncii Naţionale chiar * 
ale Administraţiunei, au fost prea puţin. luate în con- 
sideraţie de “Administraţia coercitivă. La Brăila Admi- 

„.nistraţia Militară Germană a ridicat în primă 'zi a.o- 
„Cupaţiunei suma de lei 10.000 pe: motiv că această 
sumă ar reprezinta partea Statului de. 30%, din be:. 

- neficiul acestei sucursale pe 1916. Cu toate interven- 
țiile făcute pe lângă Administraţia coercitivă din Bu. - 
cureşti: pentru a examina -şi rezolva cazul, nu s'a putut 

“obține o soluţie. Cazul va trebui soluționat acum cu 
„prilejul formulărei daunelor cauzate Băncei de către 
„Ocupaţiune. La Călăraşi de asemenea au fost ridicata ” 
cu ocazia ocupaţiei de către ofiţeri” bulgari humera- - 
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“iul însumând lei 22.500 plus lei. 2000 ridicaţi de un. 
„judecător militar contra chitanţă şi efecte în “valoare 
de lei 817.400. Toate insiştenţele noastre. puse în 
constatarea şi stabilirea 'responsabilităţilor cum şi a 
restituirii fondurilor au rămas fără efect. „ 
"Tot astfel şi cu..biletele de: 2 lei însămând ca. 
1.300.000 lei făcând parte: din biletele furate. de la 

Moscova. : o | Ea 
Aci Administraţia coercitivă are meritul, 'ce este 

drept, a „ne fi comunicat. şi dovedit că sar fi prins 
de Administraţia Militară dela Sevastopol doi indivizi 
Rubinstein şi Bujor asupra cărora 's'ar fi găsit bilete . . 
de 2 lei în suma de ca. Lei 1.300.000. - 

- Stăruinţele noastre să intrăm în posesiunea acestei 
sume depozitate în mâinile “Administraţiunei Militare 
din Sevastopol au rămas, din Cauza “desinteresării : 
Administraţiunei coercitive din Bucureşti fără de etect.1). Ia 

a px 

In timpul ocupaţiunei Delegaţiunea a avut să su- 
porte alături de funcţionarii Băncii, tot calvarul umi- 
linţei pe. care-l impunea o situaţiune ce nu se putea 
înlătura. Sa a 

Fidel tradiţiei băncii ea a ţinut să convoace con- 
„siliul de cenzori în fiecare săptămână, în sânul căruia 
se supuneau şi rezolvau, toate chestiunile ce compor- 

„tau, interesele mai de seamă ale Băncei, de altfel foarte 
reduse ca. însemnătate. 3 a IN 

„„, Toate aceste lucrări au fost consemnate în*procese 
_ verbale” ce s'au trecut regulat într'un registru. special - 

„al consiliilor ce s'au ţinut în tot timpul ocupaţiunei. 
. . - = 

7 . ” : - :s x “ - | pp 

= 

1). La Târgoviște 2 Ofiţeri germani au. ridicat la, 21 Noembrie 
1916 numerarul aflat în casă şi anume Lei 65090, bilele anulate şi . 

"> Lei 68572, bani 59 bilete bune. Aceste sume au fost însă restituite. 
La Caracal au fost ridicate toate valorile şi numerariul de Co- . 

_mandameniul militar local; au fost însă readuse. 
=
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In ce e priveşte operaţiunile Băncii, ele poartă  pe- 
cetea vitregiei evenimentelor care caracteriză ocupaţiu- 
nea cu tot decorul neajunsurilor ei. 

Situaţia Sucursalei din Bucureşti se prezintă la ple- 
carea Centralei cu un activ în numerar de Lei 10.679.636 

” bani 63. Din acest disponibil: trebuea. să se facă faţă, 
" multiplelor nevoi şi greutăţi ce se. afirmau zi de zi 
“tot mai mult; 4 ! 

Reiragerea armatelor atrăsese. la Bucureşti O “con: 
„ siderabilă populaţiune flotantă care se refugiase în, 
„Capitala: ţărei. Cea mai . mare parte. dintr'însa apela 

' la. sprijinul Băncii solicitând în deosebi împrumuturi 
pe eiecte.. Pe.de altă . parte svonurile, care mai -de 

:* care-înai alarmanțe cu privire la: intenţiunile. ocupan- 
tului față de institutul nostru, determinase „un curent- 
de neîncredere care se: manifestă în numeroasele ce- 
reri de restituiri a recipiselor la vedere. 

Delegaţiunea a avint să înfrurite diticultăţile ce ve- 
neau dintro parte. şi din alta. 'S'a regulamentat atât 
lombardul cât şi retragerea recipiselor la vedere în 
aşa fel ca interesele şi a unosa şi a altora să fie sa- 
tisfăcute, Atât. pentru împrumuturile pe efecte cât şi 
pentru restituiri de- recipise s'au stabilit anume quote . 
ce :urmau să fie aplicate la acordarea imprumuturilor 

„Sau la restituiri: 
A 

“Increderea revenind incetul cu încetul, depunerile 
la vedere care încetase a se . mai efectua în. primele: 
zile după ocupaţiune, au început să se activeze din 

„now şi să alimenteze astfel disponibilul casei. Institu- 
irea sechestrului la Bancă a .iniluenţat profund, cum - 
era de aşteptat, mersul operaţiunilor.. 

lată un tablou din 'care ne putem face o imagine. 
“inâi concretă asupra situaţiunei „operaţiunilor: înainte 
şi după înființarea sechestruilui : | a 
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dela 14 Noembr. dela .5 Mariie 

  

"- Natura operaţiunilor” 1916 la.5 Martie 1917 la 5 lunje 
, Ii Dă SE 1917! „4947 | 

1. Efecte prezentate la scont 8.955.724.— . 6.258.300 
2. Recipise la vedere -  2.641.250.— 246.140. 
3. Depozite libere . . + 1:961.307.35 .:236.500 : 

“4. Imprumuturi simple *  1.115,500.— 146.300 
5. Imprumuturi în cont curent 244.500.— — —— 

- L pe» Total 14.918.281.35. 6.887.240. 

»-. De unde în cele. trei luni. de „ocupaţiune premer: - 
gătoare sechestrului, depunerile contra-:recipiselor la : - 
vedere se'ridicau la Lei 2.641.250, în cele trei luni. 
„după, înfiinţarea administraţiunei : coercitive se depun . 

» abia Lei. 246.140, repartizaţi asupra. 11 recipise. 
Tot astiel şi cu împrumuturile pe: depozit. Până la 

> „ administraţia forţată s'au acordat 379 . impruniuturi 
“ simple insumând Lei 1.115.500, şi în cont curent Lei - 
„244.900. Depozitele libere insumau Lei 1.961.307. -. 

. -. După înfiinţarea sechestrului “împrumuturile simple . 
„"u. Sau redus la Lei 146.300, ar „ depozitele . libere-la 

„Lei 236.500; împrumuturi în cont curent himic. In 
| „ce priveşte scontul până lâ- administraţia forțată” va- 
„„ "Vodrea portofoliului scontat 'se ridică la Lei 8.955.724 

„în 462 efecte. Administraţia forțată a - suspendat la 
început această operaţiune Gbligând băncile în deosebi 

" „cele româneşti să achite portofoliul ajuns la scadenţă. 
„ Abia mai târziu în 1918 operaţiunea scontului. a fost . 

+.“ elasticizată, Restrângerile de afaceri ce se constată sub 
administraţia forţată îşi găsesc explicaţiunea în ten- 

„_ dinţa şicanatoare de care erau animați secheştrii față. . 
„de români, ca şi discreditul şi înjositea ce țineau să .. 
“asvârle prin procedarea lor asupra primului nostru. 

„ institut de credit. . e 
Pe motivul insuficienţei fondurilor. disponibile nu ” 

se acordau decât împrumuturi foarte mici şi acestea 
„+ după lungi aşteptări şi solicitări. De favoruri mai largi |. 

: se bucurau pentru toate felurile de operaţitini nuinai
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supușii puterilor centrale. În deosebi ciientela sionistă 
ea foarte apreciată şi avantajată. 

Deosebit de mari greutăți se făceau restituirilor de !-; 
recipise la vedere. Totuşi după anumite intervențiuni . -, 

„se obțineau indulgenţe. Se acorda favoarea unei în: . 
tregi restituiri a recipiselo la “vedere acelora care 
primeau să subscrie . o parte: din aceste restituiri la 
împrumuturile de război germane şi austriace. a 

Cestiunea aceasta merită să fie relevată, Intrucât- j 
atare subscrierie făcute de români. în favoarea vrăj- |: 
maşului S'au făcut prin. constrângere şi sub presiunea: - 
nevoilor vieţii, se naşte întrebarea dacă nu este cazul i 
ca la congresul păcei generale să'şi poată reclama: 

"banii toţi aceia ce au fost obligaţi prin forţă, să sem- i 
neze la împrumuturile de război ale puterilor centrale. ; 

Ca activitate Banca Naţională din Bucureşti a lu-.. . ;; 
crat destul de puţin, deoarece operaţiunile care ar îi ă 
putut să le săvârşească ca : ordine de plăți, mandate,  -. 
cumpărări 'şi vânzări de efecte, au fost interzise atât 

« pentru sucursala din Bucureşti ca şi pentru sedii. Ele i 
au fost rezervate ca un” apanagiu. al lui Landwirt- 
schafiliche Darlehens-IKasse, căreia i s'a făcut favoarea 

de a se asigura. acesțe beneficii. SI | 
In ce priveşte .dobânda dela imprumuturile pe de-. 

 pozit, de unde în teritoriul liber a fost de 6%, în 
„ teritoriul > ocupat a oscilat dela 6—70%/, şi: anume : . 
6%/, dela ocupare până la 17 Aprilie/1 Mai 1917 iar 
7% dela acea dată până la 18 Decembrie 1917/1. 

: Ianuarie 1918 apoi 6%, până astăzi. | 
Taxa scontului a variat paralel cu dobânda împru- 

muturilor pe efecte între 5—60/,. | 
Politica de scont a mai fost influențată în timpul: 

administraţiunei forțate şi de anumite dispoziţiuni pri- E: 
vitoare la „moratoriu. Este cunoscut când în ziua 1m0-: 

" bilizărei din August 1916 până la ocupaţiune fusese . 
decretat moratoriul parţial pentru cei. mobilizați che- 
maţi sub arme, ca' şi pentru orice persoană ce înde- 
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plinea un -serviciu în armată. Evacuând Oltenia, Mun. 
tenia- şi Dobrogea, s'a, decretat -moratoriul . general 

___ Pentru aceste ţinuturi ca. şi pentru județele Putna: şi 
„Covurlui. | a pl e 

„ Autoritatea militară a ocupantului a restrâns însă -. 
„efectele -moratoriului general prin ordonanța sa din t. . 
Martie şi 2 Aptilie 1917, retrăgârdu-l' pentru: urmă. - 

„toarele categorii: a 
„» 1. Pentru impozite: şi contribuţiuni cuvenite sta- 

tului, jideţelor şi comunelor. n 
2. Pentru chirii,. parţial şi arenzi. -. a 

„3. Pentru datorii rezultând: din conttactul de loca= 
„iune de serviciu: ++ De 

„4. Pentru pensiuni -alimentare. e 
„La 23 Aprilie se ridică moratoriul pentru 35%, din . 
>» valoarea tuturor * datoriilor cu adăugarea că neplata . 

acestei cote atrage exigibilitatea întregei datorii. NI 
După ordonanța 1!) germană în teritoriul ocupat 

“situaţia creiată portofoliului. este. următoarea :. cine. 
a plătit 350% de bună voie se bucură de mo» 
ratoriu ; pentru cine n'a plătit: cei 350/,; creanţa este 
exigibilă în întregime.” - - 

„„ Astiel stând lucrurile trebueşte Tămurită. problema . 
portofoliului faţă de intervenţia iegislativă a Ocupan- 

“ tului german, cât şi îaţă de situaţia ce se creiază co-' 
merțului şi implicit. portoioliului faţă de noua mobi: 
lizare. e e 

„„ Faţă de împrejurarea că centrala a operat în fot : 
timpul pentru împrumuturile pe efecte cu. 6 %/-şi peri- 

"tru. scont cu :5 9, se. pune întrebarea dacă reîntoarsă | 
“la Bucureşti, se constințesc dobânzile administraţiei 
coercitive, său dacă înţelege să restaureze regimul 

„Centralei şi pe trecut, în fostul teritoriu ocupat. . 

1) Vezi ordonanţa- No. 474 din 23/4 1948. | 
-
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Tratatul. de 
pace din Bucu- 

- rești ţinteasă 
consfinţească * 
operaţiunile î- 
legale, ale se. 
cheştrilor Băn-. 

- cil Naţionale, 

N DE : 

"Banca Najională sub imperiul tratatului de pace din. - 
București șia conierinei financiare: dela Berlin o 

- “Tratatul. de pace "dela Bucureşti avea să săvârşească 
atingerea cea mai. gravă ce se putea aduce interese. - 
lor Băncei „Naţionale. 

De oarece Banca Naţională era o instituţie parti- 
culară şi că atare după dreptul internaţional putea să, 

"puie în. discuţiune toată opera administraţiunei "coer- 
'citive, prin art. 42 s'a impus Ştatului Roniân să ob: 
țină “consimţământul Băncei Naţionale Române că de- | 

 pozitele ei. vărsate. la 'Bancă.. Imperiului Geriman, să 
rămână oprite ca garanţie - pentru serviciul datoriei 
publice, a României faţă de supuşii germani pe, timp. 
de 5 ani, “iar în cazul, când România at rămâne în 
întârziere cu o rată, pe 10 ani, şi la nevoie ele să 
poată îi! întrebuințate pentru achitarea: cupoanelor ext 
gidile şi a titlerilor eşite la sorţi. 

Pe lângă aceasta, : articolul mai -impine Statului să 
ceară Păncei. Naţionale menţinerea dispoziţiilor luate 
în timpul Administraţiunei forţate Ca şi îndatorirea ca 
"Banca Naţională să nu formuleze: vreo pretehţie de 
despigubire în :contra -Statului' german. 
Deo ce era vorba ? Din cerealele vândute Germa- 7 

„piei în cussul anului 1915 şi 1916, Banca Naţională 
a strâns la. Banca Imperiului din Berlin un depozit . 
în aur. de.:62.110.000. lei şi “altul în mărci: de 
281.781.304,80 (la 15 Atigust 1916). 

Administraţiunea coercitivă cu „precugetată pornire, | 
ce “ţintea să slăbească“ soliditatea institutului româ- 
nesc, a ţinut să angajeze aceste disponibile în ope- 
“ațiuni” Contrarii. statutului băncii, , 

Din art. 7 al protocolului cu privire la tractatul 
juridico- politic, Germania lămureşte cu prisosinţă ne- 
dumeririle şi gândul care muncea oficialitatea germană . 
îață de opera administraţiunei cdercitive. e a Băncii | 

„Naţionale, 
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. 1 e 
„Să redăm conţinutul acestui articol care cristalizează „..„“intenţiunile Germaniei şi invederează temerea ce a- veau de urmările. acțiunei lor ilegale: * Aa » Articolul '7 : „Articolul 42 prevede că dispozițiunile „luate în timpul administraţiei silite a: Băncei Naţio- - nale a României, cu privire la sumele şi depozitele: 

“vărsate la Banca. Imperiului German, vor fi menținute :'-: : 
şi ca prefentiuni. de despăgubire din cauza acestor... - dispozitiuni Sunt excluse. Această dispoziţiune este. : :--: . “luată numai pentru a înlătura orice îndoială. întâm- „plătoare că. dispozițiunile- urmxtoare ale. ddministra- “ţiunei silite rămân în picioare. şi că 'nu * dau loc. 'la „nici o despăgubire. . i e 
a) Dispoziţitinea administratorului. silit, după 'care Să din sumele în -mărci “dela Banca Imperiului, aproape - „1809.000.000 mărci-au fost trecute în socoteala admi- . „nistraţiei de ocupaţie asupra Băncii Generale: Române 
(Secţia de emisiune): contra “luărei asupra “ei a obli- 'gaţiunilor. judeţelor române, în scopul de-a face prin , asemenea fel cu putință plata 'contribuţiunii pusă a- - _„Supra țărej, e 

:._b) Dispoziţiunea administratorului silit, după care * „din depozitul în aur 51,9 milioane -au fost întrebuin- 
țate. pentru întemeierea unei sume” în mărci de ace-. „iaşi valoare dătătoare de dobânzi. PE a „„__Pe de altă parte, potrivit-dorinței Guvernului Ro- | mân, rămâne cu dinadinsul hotărit ca prelentiunea. . | Bâncii. Natiopale ia dobânzi pentru sumă aflată la - Banca Imperiului nu este atinsă 'prin articolul 42, că. 

„Prin urmare râmâne'în picioașee. e 
„Tradus pe înţelesul tuturor, tratatul. dela “Bucureşti 

“ urmărea să libereze Statul German de „consecinţele 
,-Trăspundenilor ce le impunea substituirea ilegală 'a ad- 

mninistraţiei coercitive în drepturile . Băncii Naţionale | 
care, - prin operaţiunile samavolnice pe care le angajase” .. 

* 

adusese Băncii Naţionale: pagube. evidente. - E 
„. „Era vorba ca 'Statul Român -să fie constrâns să ia 

1 LN a PCI 
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asupra sa aplanarea conflictului de drept pe care.ger= 

manii recunoşteau_a-l fi produs prin încălcarea drep- -. 

- “urilor Băncii Naţionale: de către administraţia forţată - 

:pe care o pusese în capul Băncii la Bucureşti. 

, | . +. | . 

. ” ” . x “e . i ÎN Fr N 

E Caztrotul Cele mai grave consecinţe pentru instituţiunea noa- 
a germzx ce ura - Du i , . 

> Ma sătlaapii- Siră aveau însă Să decurgă din Art. 17 al tratatului .. 

„sat Ezaeii Re juridico-politic; şi anume din lapidarul articol care a- 
o enalz, | , ge a . iu x e 

| 22 | + firma hotărirea Germaniei ca Banca Naţională să fie : 

7 pusă sub controlul Comandamentului Militar şi după ji 

"7. încheierea. păcii şi anume până la părăsirea teritoriu-: îi 

lui ocupat, fapt care avea să se producă numai. după i 

ă „pacea generală. Această hotărire o. vedem formulată 

în rândurile următoare: A . 

-*.„Conluerarea Comandamentului de căpetenie cu 

privire la regularea circulațiunei banilor. şi plăţilor şi 

în deosebi la gestiunea Băncei Naţionale a României 

„. „şi a Casei Centrale a Băncilor Populare, rămâne re- » 

zervată pentru“. convenţiune speciălă“. În complec-. . 

tarea acestui articol, trâctatul prevede: „ca până în 4 

"săptămâni dela 'semnar:a tractatului de pace se vor - 

întruni la Berlin reprezentanţi ai părţilor contractante 

pentru a lua mai de aproape înțelegere în privinţa 

- îndeplinirei şi” asigurărei şi mai departe a obligaţiu- i 

nilor financiare ale României“. aa 
Şi care erau aceste obligaţiuni» financiare care _tre- 

 buiau să facă la Berlin: obiectul unei înțelegeri sepa- 

. - zate despre care vorbeşte. articolul sus citat? i 

ai | In afară de ceiace privea” gestiunea administraţiei | 

forțate a Băncii Naţionale după cum am arătat mai - | 

| 

| 

| 

| 
| 

    

fr 

  
Noi “sus, era vorba de:.. , | 

mo 1. Asigurări, ce “se cereau Statului Românesc pen: » 

ru îndeplinirea obligaţiunilor financiare, precum erau | 

- cele izvorite.. din despăgubirile ce. urmau să se dea 

supuşilor germani, etc... a 

'- 2. Regularea condiţiilor de cont curent dela Stat - 
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“la Stat, pe .care' Germanii le impusese pentru cumpă: 
tările şi vânzările între români şi: germani şi austro- 

7 

“rale prin îndatorirea ce. se impunea Băncii N 

ungari, ca:o modalitate prin mijlocul căreia Statele 
aliate îşi garantau cumpărarea pe datorie 'a întregei 

“producţii româneşti î). --. " j 
3. Soluţionarea retragerei. emisiunei Băncii Gene- 

aţionale” 
„de a ua asupra sa această operaţiune 2). :.... .-. : 

. 4. Fixarea modului cum avea 'să' se. înţeleagă 'con- 
Iucrarea comandamentului militar la regularea 'circu- 

“laţiunei monetare:şi paiticiparea lor la: administraţia 
N Băncei Naţionale. 

In ce priveşte asigurarea pentru indeplinirea şi Ba-! 
rantarea îndatoririlor financiare, s'a stabilit o convenţie 
specială. Pe temeiul e; se impunea. statultii român o- 
bligaţiunea să plătească. pagubele de răsboiu şi civile 3) | 
prevăzute în art. 7, 22, 3 al tratatului juridico-politic 
ca şi actul său adiţional, prin emitere -de bonuri -de 

1) lată cum glăsueşte Art.40 al convențiunei care urma să facă 
obiectul conferinţei dela Beriin ::„România şi Germania, precum 
şi-România şi Austro-Ungaria îşi vor pune la dispoziţie una faţă ... 
de alta, mijloacele-peniru plăţile necesare la achitarea obligaţiu- .. 
nilor:de plată născule din această convențiune, prin deschidere 
de credite în moneda celorlalie țări. Amănuntele acestei reguli 
sunt rezervate pentru o convenție specială“. Această convenție o 
dăm în extenso în anexa No.7. : - e - 

.2) lată art. 6: „România va achita cu bilete de Bancă ale Băncii 
Nalionale a României sau cu alie mijloace legale de plată,, în. . 
irun răstimp de 6 luni dela ratificarea tratatului de pace, biletele. 
de bancă emise de Banca Generală Română (Secţia de Emisi- 
une) în urma dispozijiei Administraţiunei de-ocupaţie, ” bilele pe 
care nu le va mai pune în circulație, aşa că „sumele şi“depozi- , 
tele aflate la' Banca Imperiului German pentru acoperirea lor vor 
deveni libere. Până la' achitare, biletele de Bancă ale Băncii Ge- 
nerale Române vor fi recunoscule ca: mijloace legale de plată, 
După ratilicarea tratatului de.pace asemenea bilete nu se vor mai 
emite. : : 
3) ArL.6 : „România va plăli Germaniei toate pagubele ce leau - * 

fost pricinuile în teritoriul ei prin măsuri de ordin militar ale u- 
".. neia din puterile beligerante. Dispazijiunea dela alin. 1,;se va a- 

plica şi la payubele pe case le vor fi. suferii germanii în calitatea 
„ lor-de participanți, în deosebi ca acţionari, la întreprinderile a- 

7 

late pe teritoriul român. Ea”nu se va aplica la pagubele care se * 
vor îi cauzat prin acjiuni de,luptă germanilor în calitate de merş- 
brii din elementele armalei germane“, : . a 

. 

a
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tezaur purtătoare de dobândă '5%/, .cu obligaţiunea 
impusă Băncei. Naţionale să le primească la scont, iar 

“pentru, întreţinerea -armatei germane de ocupaţiune, 

guvernul. român avea să depună sumele cuvenite “la 

Banca Naţională; ceiace revenea la îndatorirea indi-: 

- cohisiune * numi 

rectă a Băncei "Naţionale să finanţeze statul cu aceste 

sume. . . E PE 
_Estimaţiunea despăgubirilor avea să se facă de o. 

* 

cumstânţele de -astăzi. s'ar putea pune chestiunea dacă... 

nu am găsi: aci îndemnul.la creaţiuni analoage în ca-: 

:drul despăgubirilor pe care le reclamăm noi. germa- 

"nilor: 

„ România, 

Cu piinuo. 
iau germzzi să 
CUTpEIo pa 

tatoriz pro du 
ceie Romăniei, 

Scopul urmărit de această conventie culminează în . 

art. 4, în Care, pentru garantarea - îndatoririlor luate 

- Româriia este silită să gajeze Germaniei veniturile 

monopolurilor. statului, întrucât s'ar întâmpla ca Ro- 

mânia să fie în întârziere la îndeplinirea obligaţiunilor 

“sale. lată iarăşi un precedent şi o indicaţiune fericiță 

pentru ' găsirea mijlocului de “garantarea îndatoririlor 

ce vor trebui să fie: luate astăzi de Germania faţă de 

1 
: , i 

e 

.O înţelegere specială! avea să se facă mai departe 

în jurul, obligaţiunei impusă României de, a vinde Ger- 

'mmaniei şi Austro-Ungariei cerealele în cont-curent,a- 

dică pe datorie. Discuţiunile ce au avut loc aci, sunt: . 

din cele mai interesante. Germanii -năzuiau să ridice 

cerealele în 'cont curent fără termen de lichidare, în. . 

„timp de 9 ani. Au trebuit discuţiuni aprinse. pentru 

ca să. se renunţe la această idee, lipsită de „cel, mai . 

elementar bun simţ şi ca să :se cadă de acord ca li- 

chidarea să se facă după un an şi: jumătăte, iar “cre- 
- 

“ditul nelimitat cum se cerea: să 'se circumscrie la 14/, 

- 

E 

fă “de 'administrăția „militară din... . 

care urmau să facă, parte și. membrii români. In cir- 
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miliard. Creditele reciproce aveau să poarte-o do-! | 
bândă de 5%, pe an. - Ia 

In ce priveşte soldul creditor ce ar fi rezultat în. 
favoarea României, germanii insistau- ca el să fie u- 

„ tilizat numai pentru cumpărături de mărfuri din ținutul 
țărilor. centrale... Abia după lungi discuţiuni şi. după 
„ce s'a izbutit. a-i face să: înțeleagă că România mai 
are şi alte obligaţiuni faţă de alte ţări, au cedat cop- 

"venind ca România să poată utiliza din disponibilul 
său şi peujru alte plăţi externe. “Totuşi aci s'ă admis 

" forniula vagă că Reichsbank va' pune la dispoziţia 
guvernului. român, prin debitul contului său mijloa- . 
ele. de plăţi necesare, după posibilitate. Numiai după. . - 
dezbateri aprinse s'a' primit obligaţia precisă de a ni 
se procura devize asupra. străinătăţei. pentru 10% 
din-. soldul nostru. creditor. . DN 
„In scopul . alimentărei - acestui - cont curent se pre-. - vedea în art. 4 că „Germania şi România precum şi 
Austro-Uridaria şi "România: işi Vor purie la dispoziţie 
una față de alta mijloacele. de plâtă necesare pentru. 
achitarea pbligaţiunilor. de plată născute din . această 
convenţiune, prin descțiidere de credite în: moneda: - 
celeilalte țări“, : o. e 
„ Formula” aceasta - convenea de minune Germaniei. - - . 

* pentrucă pe de o parte ştia cât de: mică este capa: u 
citatea. ei de exportațiune, iar pe de alta înțelegea . 
cât de: mare putea să fie exporlul României „mărită 
cu ținutul agricot al" Basarabiei, ++ e. 
„Dar guvernul german nu s'a oprit aci. La avanta: . 

jele ce-i oferea operaţiunea în cont curent, el a căutat. 
să-şi afirme cu toată brutalitatea atotputernicia sa'de 
invingător şi în- altă direcțiune, Este vorba “de stabi-: 
lirea:. cursului cu care pretindeau "germanii să încă .. 
transformarea: mărcilor. In' împrejurările prin care tre- 
cea fara, “nu se putea “vorbi de un curs" regulat de - 

„„bursă.: Ce operațiuni putea să-l determine când co- 
„merţul liber, de: import şi export era: viciat prin re- 

N [. .. iu 

.
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glementaţia cea mai samiăyolsică a auloritaei militare 
germane ? 

Cu toate” acestea pe piaţă erau + “Oarecare notări 
pentru cursul mărcei.' Militarii germani, cărora li se 
plătea solda în -lei, sâu care agoniseau lei româneşti. 
din variatele. speculațiuni permise şi nepermise, în care 
se avântase cu sau fără concursul oficial al autorită- 
ților de administraţie ocupantă, întrețineau prin schim- 
bul hârtiei româneşti contra mărcei, pe tare o' trime- * 
teau' în. patria lor o speculaţiune „ă la hause“ pe care 
de âltiel nu o justiiica niti o circumstanță serioasă. 1). 

Piofitând de această stare de lucruri, pe care o sus- 
(inea în bună parte chiar administraţia militară -ger- 
mană, membrii germani ai conferinţei dela Berlin, sus: 
ţineau că -schimbul:-mărcei să se facă la Cursul pe care 
îl provocă “necesităţile şi socotelile militarilor germani 
care -era de lei 1.50—1.60 marca. 
După” multe discuţiuni s'a ajuns a se. stabili cursul . 

de 1,4289. Raportat -la paritatea legală de 1,2345 el 
înseamnă un. disagio de:160%/, în defavoarea leului 
românesc. Faptul acesta se traduce'.prin eitenirea ce- 

„. realelor ce. se, vindeau germanilor pe preţuri destul 
de riduse în proporţia de 16%/ cu care se scumpea 

„marca faţă de leu. 
Astiel pe câtă vreme. în Bulgaria se plătea 3—10.000 

“vagonul' de grâu;. la noi a fost stabilit prin forță, ne- 
ținându- -se seamă de prețurile mondiale=ce se, cuve- 
nea să se plătească, .la cifrele derizorii pe care le în- 
făţişează tabloul de mai jos 2): . 

1; Vezi în anexa No. 8'cum a variat cursul mărcilor. 
2) Cât de redus era acest preț o dovedeşte însăși o cores-- 

„pondenţă . germano: -elvejtană din _1917.. Germanii urmând “să-şi. 
creieze mijloace de plată pe piala elvejiană, au oferit, la ua 
moment dai Elveţiei înlinse câmpii din Oltenia în scop. de a 
face cultura "agricolă, Cerealele astfel oblinule aveau-să se . 
plătească în franci elvelieni. Preţul solicitat și obținut de ger- - 
mani era după proprii mărturisiri ale- documentului. în cauza de 

_5 şi 6'ori mai mare decâ! prejul oferii de germani României. 
- În conveajiunile ei se obținuse pentru vagonul de grâu. romă. 
nesc 16.000. franci elvelieni, de unde ei îl plăteau i în România cu 

„3300 hein 

.
.
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- - ” Prațul ssnvanit ; Pratul efectiv prin gtaaşi 

Grâu ,. - Lei-38. - Lei 31.92suta de ca 
Orz 29. „9436. 
“Porumb „29. „24.36 A 
Ovăz .. „29 „2436. 
Mi o „31. m 2604 
Fasole -  ,„ 47. 89.48 , 
Rapiţăe 65. e n p- 5460, 
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Cestiunea aceasta se cade a fi relevată cu prile jul - 
despăgubirilor ; ea merită să fie luată în seămă ală- 
turi de întreaga problemă a exportului de produse 

- româneşti, care s'a înfăptuit. contrariind: hotăririle de 
drept internaţional, în folosul consumațiunei germane, ă 
dar în paguba producătorului român. 

Intr'adevăr, după statorhicirile de drept internaţio- 
nal, ocupantul - victorios are. dreptul să rechiziţioneze 
din. produsele ţărei” ocupate: cele .trebuitoare pentru | 

„nevoile armatelor sale de ocupaţie. Atât şi nimic mai 
"mult: Germanii, contravenind însă acâstei prescrip-. 
iuni “de drept internaţional, au rechiziționat întreaga 
producţiune agricolă a ţărei ocupate pentru a salis- 
face nevoile populaţiunei -sale civile. A 

* Gravitatea faptului rezidă acolo că de „unde româ- 

    

nul producător ar fi avut, dreptul. să obiie pentru: | 
produsele ce prisoseau prețurile rezultate din liberta- 
tea comerțului, i s'a impus prin forţa militară să-şi 

„vânză întreaga producţiune agricolă populaţiunei ci- 
vile a ocupantului pe preţurile derizorii ale rechizi- 
țiunei, -scăzute. în ultimă consecinţă. cu disagiul, pre- 
văzut în convenţia de valută. 

O îugitivă socoteală, făcută pe: temeiul arătărilor 
lui Mann 1) ne 'va plasticiza însemnătatea problemei. 
După arătările sale, germanii ar îi ridicat şi trecut în : 
cuprinsul puterilor centrale dela 1» I)ecembrie 1916 
—31 Decembrie 1917, o canțitate de 1.577.000 tone 

i 
d Dr. Fritz Karl Mann, „gospodăria de răsboiu âin România, Bu- 
cureşti 1918, DR 

  

.. 

Paguba pri- 
cinuită popa- 
„rului român 

-prih plata dari. 
zorie a pradu. 
selor luate din 
România,
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de cereale, din care- 1.223.000 tone grâu, 227.000 
tone porumb, restul alte . cereale, nutreţ şi oleagi- 
noase, în care-nu intrau cantităţi considerabile de 
îructe, ouă, brânză, “vite, păsări ete. 
„„Dacă facem media preţurilor” plătite pe aceste ce- 
reale (în cea.mai mare parte. grâu şi porumb) la ca. “= 
220 lei tona “obţinem cifra 'de-345.840.000 în: bilete: 

„de ale Băncei Gerierale plătite pentru aceste cereale. 

» Vânzarea o- 
biigaterie a 

produselor Ro. 
“mâniei pe cre- 
-dit, şi peiitica 
germană de 

dovize, 

"Socotind însă. acelaş export cu preţul mediu plătit în 
Bulgaria: de 1000 lei. tona contravaloarea lui ar fi lei: 
1.577.000.000.. - - | 

1917 numai peniru produsele cereale exportâte de 
România în Germania şi Austro-Ungaria, cu diferenţa 
de peste un. miliard lei care ă intrat în folosinţa po-: 

„porului german. Socotim că nu este nedrept ca.po- 
porul german să restitue poporului român echivalentui 

- „adevărat al produselor obiinute cu sudoarea frunței 
"şi hrăpite lui prin uzurparea: celor mai elementare. 
dispozițiuni- de. drept internaţional. 

XR 

Strâns legată de chestiunea contului curent a fost 
şi chestiunea mijloacelor de plată în străinătate. . Ro- 

“mânia mai avea ăngajameite şi în afară de Germania 
şi Austro-Ungaria, | 

Cum, însă i șe impunea vânzarea întregei 'sale pro-, - . . Y- 1. u . .. - , ducţiuni acestora, tot disponibilul său creditor se 
” strângea aci. Se impunâa dar „preocuparea. să-şi păs. ' 

treze o acţiune. liberă în ce priveşte comerțul, de de. 
„ Vize,. pentru a dispune de soldul. creditor aşa cum o .- . : . . ave: „cereau raporturile sale financiare cu alte ţări în afară - 
„“de cele centrale... Aci s'a dat însă peste obstacole de. 
. neînchipuit; vor rămâne clasice discuțiunile ce 'au a.-. 

vut loc în jurul acestei chestiuni care desvelesc toată 
„. Cugelarea neonienoasă a năzuinţei Germane şi Austro- 

Ungare în ce priveşte. raporturile, lor comerciale cu” 
“9 

Avuţia naţională a fost dar. păgubită pentru anul 

.. 

  

   



Ersatz-uri de o structură slabă sototite cu preţurile ce 
ar fi binevoit a le fixa, 'şi care, având în vedere si 
tuaţia lor de furnizori fără concurenţi, ar îi fost de 
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România. Ei se gândeau ca în. schimbul prodiiselor 

valoare — produse de ale lor în cea mai mare parte 

bună seamă: majorâte. fără descernământ. 

„„ noastre hrăpite.să ne vâre pe „gât — penttu 90%/, din: 

Pentru a şi apăra voluta lor, ei nu “admitea ca 
„Roimânia “să: poată dispune de eventualul: său sold 
creditor “astfel cum .o povăţuiau interesele. De aci or- 
ganizarea unei centrale de devize pusă sub controlul 

” Austro-Ungar şi German, care avea să supravegheze 
tot comerţul tării limitându'! numai. la importul” arti- 

„colelor “germane şi austro- ungare. “Insistenţele mari 
ale Corisiunei romtneşti. mau putut să obțină — 

p-
 

după cum 'am arătat —— decât făgăduința ca din tot' 
soldul .creditor numai 10%, vâ' putea „îi alocat co-.. 
merțului cu devize, Dar întrebuinţarea + “acestei mici 
părţi din disponibilul nostru avea să se facă prin cen- 
„rala de divize controlată de germani şi austro-un- 

„Sari şi prin Banca Imperiului German, care avea să 
ne procure aceste devize. 

- Trebue-'să arătăm aci că în. vederea unei i slabe ex» 
portaţiuni. în România, Guvernul german a: acceptat 
dintr un: început să figurăm ca debitori. ai. acestui pont 
„curent :cu : 

1. Costul: întreţinerei prizonierilor. 
„2. Despăgubirile. pentru: materialele distruse) pier- 
dute, dețerioate (material de drum de fer, „de navi- 
“sație, etc.) | 

3. Costul lucrărilor: publice efectuate în Romei 
de. puterile, centrale. ... :, 

4. Anuităţile în . restanţă. 
- 5. Cele 180 milioane mărci Care se  1uase din « a- a. 
vutul Băncei. | Naţionale -la Reichsbank. - 
“In schimb s'a trecut în creditul contului nostru « COS=. 

tul întreţinerei prizonierilor inamici.. e 
- ie Ro 

NI



- | Ie _ 69 

Su Pa 
„ Punctul culminant âl discuţiunilor Comisiunei Fi-- 
nanciare dela Berlin a fost în jurul Băncei Naţionale, 

„şi anume pentru stabilirea conlucrărei Comandamen- 
- tului: militar. german cu: Administraţiunea acestei insti- - 
suţiuni, care după. dânşii trebuia să ia asupra sa. 
în ultimă instanță financiarea tutulor. obligaţiunilor 
izvorite din tractatul-de pace. Da i 

__- Dar Banca Naţională mai' era şi un regulator al | 
- întregei vieţi economice şi financiare a țărei. Germa- * - 
„nia năzuia să-şi împlânteze aci o influenţă: constantă . -: 

şi de mai lungă durată, peniru ca opera. de aservire . d 
| economică, ce trădează a o-fi urmărit în tot tractatul |! 
„dela Bucureşti, să fie efectivă, . - . Pa 

| Şi care anume erau: propunerile germane în refe-. 
A „„* „rire la conlucrarea. Comandamentului militar cu Banca 

Naţională ?. Spicuim aci numai dispoziţiunile esenţiale: , .. 
In anexă publicăm în“extenso âcest document de na- . - 
tură să rămână un monument destul, de- vorbitor de- | 
spre intenţiunile germane urmărite în România. 1). 

„ Administraţia forţată a Băncei Naţionale avea să se 
„. desființeze: numai în schimbul. recunoaşterei din par- 

„tea Băncei Naţionale. că obligaţiunile. încheiăte sau ac- 
„ceptate de. admiinistrațiunea coercitivă sunt în. drept. 

“ valabile. - EN a . - 
„In art. 8 se stipula că funcţionarilor care âu fost - 

„în serviciul administraţiunei forţate şi implicit a Casei 
„de Imprumut pe. gaj, să nu li se creeze neajunsuri . 

„prin faptul că au adus servicii acestora. -  , 
. a: " Pentru contrelarea operaţiunilor Băncei, Comanda- 
sea mele mentul Suprem impunea ca să se alăture Băncei Na- 
33 controleze ţionale şi Filialelor Sale diverşi împuterniciți civili. . i 
mată? Nîl% Acestor imputerniciţi civili şi ajutoarelor lor să li se o. 

“pună la dispoziţie încăperile necesare : în localurile 
" Băni Naţionale ; lor sau înlocuitorilor lor aveau să 

N - „se prezinte la cerere toate actele şi.registrele Băncei 

PN
 

  
1. 1) Vezi anexa No. 9. NE    
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Naţionale ca şi-ale Filialelor şi să li se. dea.ori când 
toate informaţiunile cerute cu privire la operaţiuni. 
Aceşti împuterniciţi trebuiau să fie invitaţi, la timp la 

„toate şedinţele Direcţiunei,: ale Consiliilor,” precum şi 
-” la Adunarea: Generală a Băncei' Naţionale, cu dreptul 

pentru ei să ia parte la. desbaterile acestor organe de, 
_“ administraţiune. - Mai departe, trebuiau să li se supună 
“spre aprobare ::: : y 

1). Operațiunile de credit şi de scont ale Băncei 
„întru cât trec pentru o singură persoană sau firma 
peste 100.000 lei; SE | 

2). Toate operaţiunile interne şi externe de schimb ; 
3). Ori 'ce operaţiune cu străinătatea. 
Modificarea de statute să nu se poată face. fă 

"consimţământul lor şi numai atunci când interesele 
“ Comandamentului Suprem. ar îi cerut-o. . = 

N 

In al 5-lea aliniat al art. 6 al Convenţiunei se 

- 

mergea chiar: mai departe ; se dădeau împuterniciţilor 
civili drepturi ce depăşeau pe cele directoriale. 
„„Intrucât pentru aducerea la îndeplinire a obliga- 

țiunilor financiare şi - economice“, glăsueşte aliniatul 
„care rezultă pentri România din tratatul de pace şi 
-convenţiuniie complimentare, mai/este nevoie şi de 
“concursul. Băncei' Naţionale. (ca. pentru achitarea bile- . 
telor Băncei Generale, punerea la .dispoziţie a bilete- 
lor de bancă pentru întreţinerea armaței-de: ocupaţie, . 

„sau pe baza art. 10 al convenţiunei.econoriice, strân- 
gerea recolței prin Băncile Populare), Comisarii. civili 
sunt. în drept să supravegheze executarea şi la trebuinţă 
sa ja dispoziţiile necesare“, Cu alte cuvinte Comanda- 
mentul militar îşi rezerva dreptul de a lua" dispoziţiile 
necesare în toate cestiunile aşa ziselor obligaţiuni fi- 

“nanciate ce decurgeau din tratatul de pace, care după 

a lor chibzuinţă ar fi putut fi rezolvate cu concursul 

+Băncei- Naţionale aşa după cum ar fi găsit ei cu cale, 

indiferent de consecințe. ... . 
Dar nici administraţia propriu zisă ă. Băncei nu rămâne. 

RA. Ia “



Deviza aut Mai departe se prevede o Centrală a devizelor. la 

. 

'cruțată.. Articolul 7 cerea ca ad-ţiunea Băricei Năţio= 
„„nale şi -Casa Centrală a Băncilor: Populare să fie o- 

bligate a corespunde dorințelor Comandamentiilui 
„„ Suprem în ce. priveşte numirile sau concedierile func: 

ţționarilor, întru - cât e vorba de persoane 'care : au 
lucrat contra intereselor Puterilor Aliate sau al căror, 
trecut politic inspira bănueli de acţiuni contrarii ace- 
lor” interese. Era vorba de 6 închizitorială. îngrădire 
a conşiiinţei publice şi naţionale fără precedente. în 
analele istorice, | 

. * Lu , | . * 3 . . 

controlul ger. care să se concentreze întreaga . mişcare de plăţi. în 
ame austria sirăinătate, în care avea însă “să funcționeze. câte un, - urma să. ve- 
sheze. plăţile 
externe, 
7 
ji 

J 

Atitudinea 
Băncii Naţie- 

nale, 

4 
> 

Comisay german şi austro-ungar. Se. specifica cu. tot 
„dinadinsul că „contra, voturilor acestor do: Comisari 
nu se: vor putea. încheia transacţiuni de devize“: Se ur- 
mărea aci să se limiteze schimbul comercial al. Ro- 
mâniei în- cadrul raporturilor . comerciale româno-auă- 
îro-germane, pentru a. nu se prejudiţia interesele va=" 
Intei germane şi austro-uugare, ca şi pentru'a ţine: . 
Rorânia în sttânsura. cercului” de exploataţiuie comer- 

-„Cială a' Puterilor Centrale. - e . A . £ - . - . "Banca Naţională conştientă de valoarea, - dar mat 
cu 'seamă. de rostul său, în complexul vieţei noastre, 
economice şi: financiare, rezemându-se pe jegea şi 
staiuiele ei constitutive ce o clasează în rândul înstitu- 
iunilor particulare şi îi garantează sprijinul legislației” 
internăţionale, a luat dintrun început poziţia pe care: 

“-i-0 indica caracterul 'său. Astfel ea, care n'a putut să 
„aibă nimic de comun cu Statul asupra cătuia. învin- 
"gătorul după prescripţiile; dreptului internaţional avea , STII , . au PRI > toate crepturile;'rămânea liberă stăpână pe. mişcăriie 4 - . . a. . “ , : . sale. | o Că Se 

Rezemându-se pe drepturile sale garantate prin le- 

. 

„gislaţia- de drept internaţional, ea n'a înţeles nici ua 

, 

a 
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“moment să” abdice dela nici -ună“ din prerogalivele 
sale. statutare, nici în ce priveşte operaţiunile şi ma 

puţin încă în ce. priveşte orgânizaţia ci administrativă 
care- îi: asigurase un trecut atât de -glorios şi o pro- 
păşire atât de evidentă încât a recunoscut-o şi ina- 
micul “în diferite ocaziuni. ÎIntmucât  coniorm actului _ 
său constițutiv, nu Statul, ci Consiliul » săi general . 

„şi în “ultimă şi hotăritoare „instanţă. actionarul: 
prin - glasul adunărei generale avea . "căderea să. 
statornicească. valabil “ asupra tutulor cestiunilor ri 
dicate de' Comandamentul german,” Banca Naţională 
sa pus dintru început pe acest teren de. legalitate. 

:Era firesc ca punctul de vedere al Băncei” să nu. 
a poată. fi altul decât acesta, „căci în afară de anihilarea 

" organizaţiei sale administrative de până atunci care îi 
chezăşuia. propăşirea, pentru a o înlocui cu necunos- . . 

„cutul izvorit din patimi. politice ce avea să dea Sa 
- tisfacţie ' orgoliului militar german, se mai. impunea 
„Băncei să calce în picioare temeliile politicei sale-de 
emisiune şi să devie o fabrică: inconştientă: de hârtie . 

„de bancă, pentru a. înlocui prin 'bileiele: Sale emisiu- | 
nea Băncei Generale, de mai multe miliarde, fără să: 
mai numărăm celelalte sarcini precum : cheltuelile ar- 
matei de ocupaţiune, despăgubirile şi altele, care prin 
forța: faimoasei clâuze a art. 6 care dădea Comisari- 
lor civili dreptul de a-lua toate :dispozițiunile * nece: . : 
sare în Bancă în măsura nevoilor Comandamentului 
militar, ar fi putut urma una după: alta. E 
__lată de te acest consimțământ ce s'a impus Sta-. 
tului să-l obție dela Banca” Naţională, fie pentru a a- 
coperi actele de samavolnicie. „săvârşite de. adminis- 
ifația coercitivă | în sarcina esenţialelor. interese : ma: 

„_teriale ale Băncii, fie. Pentru a lua asupra sa sarcina. - 
“ obligaţiunilor. fi nanciare ale . Statului prin emisiune 
„de hârtie “a  Băncei. Naţionale, nu: a'putut * 
fie dat. de „oonsiliul de. administraţiune : al Bancei 

- Naţionale, * „tot “cursul : dureroaselor - frământări 
ale aşa - zisei i păci dela Buicureşti,, “care : făcuse 

A: | 
-
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din Barita. Năţională obiectivul principal al storţărilor 
lor întru distrugerea vieţei. economice naţionale a Ro- 
mâniei, 

Punctul. de vedere “al Biucei îl rezuma luminos a- 
dresa sa din 17 Mai 1918 către Ministerul de Fi- 
nanţe din laşi, din care lăsăm aci să vorbească câte. 

„va rânduri : 
„Banca Naţională a României a îost în totdeauna 

0 Insţituţie privată, în virtutea -chiar a legei. sale con: 
stitutive. Dela” 1901, prin legea din acel an, Statul a 
incetat chiar. de a inai fi printre societarii ei. 

: Ca atare averea Băncei Naţionale depusă la Berlin 
la Reichsbank în 1916, nu poate îi considerată decât 
ca avere „particulară protejată de dispoziţiile formale 
ale convenţiunei dela Haga“. 

In ce priveşte deslegarea de răspundere a admini: 
Straţiei forțate cu. privire la angajarea disponibilului 

e. 

'Băncei la Reichsbank în: „care voia” să se substitue - 
Statul. şi care. punea în joc însăşi “politica de emisiune 
a. Băncei; de: oarece pe baza. aurului şi disponibilului 
ge imărci dela Berlin Banta emisese bilete, Barica Na- 
țională' bizuindu-se pe dreptul său a răspuns Guver- 
nului că- nu-l recunoaşte cu nimic dator Băncei, dar 
că ţine atât pe. Reichsbank cât şi pe Guvernele ger- 
„man şi austro-ungar. juridiceşte răspunzătoare față de 
Bancă. . . 

In această privinţă mai sus citata adresă explica 
guvernului lămurit punctul său de vedere 

; Chiar după prescripţiunile ordonanţei” germane pri- 5 | 
vitoare la supravegherea întreprinderilor străine, - 
scria adresa, '— ordonanța din Septembrie 1916, —a- 

„ tribuţiile secheştrilor numiţi. asupra unor -asemenea. 
„ "întreprinderi, de altiel “tontorme cu principiile . gene- 
"zale de drept, nu poate exceda. anumite margini; ele . 

sunt țărmurite la actele de coritrol şi de administraţie 
asupra averilor puse sub sechestru ; nu pot: însă nici 
„odată. merge -până la acte de dispoziţie, 
pe ”    
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Când dar, “sechestri numiţi pe depozitele Băncei | 
Naţionale a României 'la: Berlin, au dispus distragerea - 
a 180. milioane. mărci. şi trecerea lor în creditul Băn- 
cei .Generâle, din Bucureşti, pentru acoperirea împru.. 

“ mutuluii impus de administraţia de ocupaţie a judeţelor o- 
“cupate, precuni, şi când ei au dispus” 'coniversiunea .a. 
51,9 milioane din aur în mărci, acei „secheşirii au de- 

păşit: căderea lor“. E | 
i e. i 

Cât priveşte emisiunea de bilete ce se, cerea, din în- 
demn german cu insistență Băncei. şi pentru care ope- 
rațiune. bdministraţiunea.. coercitivă.. comandase hârtia 

în Germaniă, Banca Naţională se, rezima pe imposibili-. 

” tatea, de a face această operaţiune ne mai având aco-: 
„ perirea cerută de art. 12 al legei şi statutului. său, dela 

care nu. putea: să deroage fără să nu se, pericliteze, ba-, 
„%ele de exiştenţă ale Băncei Naţionale. RE 

Şi în această privinţă adresa s sus citată compnica mu- 

„vernului următoarele: 
“In acelaş timp, 'crodem, Domnule Ministru, “drept” o. 

stântă ! şi imperioasă , datorie a;'noastră dea atrage se- 

"- rioasa D-voastră, atenţiune asupra gravului, pericol ce 
vedem clar:că 1] prezintă O: circulaţie: prea mare, de bi- 

lete pe piaţa. românească. De aceia stăruim în repetata: 
i „ noastră rugăminte cala prima ocaziune fi worabilă care: 

var. permite rombursarea unei părţi din împrumuturile: 
“Statului la Bancă, să:0 faceţi, spre a înlesni retragerea 
unei. părți din emisiunile ei;, prin aceasta am contribui. . 
„impreună la. întărirea creditului atât de necesar mai: a-- 
les azi, şi nu. mai puțin. la uşurarea traiului populaţiei.. 
Orice nonă. emisiune mai, mate. de bilete, „peste, emi-- 

„-siunea actuală care. deja a atins cifra. enormă. de 2 mi-. 

Miarde şi 200 milioane, ar fi pornirea în haos, jar ca re- 

zultat .discreditarea sigură a valutei cu tot cortegiul i ine=- 

vitabil al mizeriilor . cunoscute din alte vremuri În. țări 

mult mai mari : ' falimente, turburări, toamete, ete. 

_ Insistăm asupra acestui :punct, Domnule Ministru, sub. 

a Sa De aia 

| 

4
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| “impresiunea ce ne-a! lăsat: lectura art.'5 al. Convenţiunei- 
„duridico-polilică, relativă la relragerea emisiunei făcută 
“d€ Banca Generală Română, cu atât mai mult cu câta- . 
"ceastă: emisiune prin trăctat nici nu se. limitează.“ | 

Dar cuvântul hotăritor al'Băncei să dat atunci când 
„Guvernul i-a prezintat textul convenţiunei încheiate la 
: Berlin înire delegaţii financiari români şi delegaţii ger- 
mani în executarea. trâtativelor juridico- -politice în Ger- 
mânia şi Austro- Ungaria, convenţiyae CE avea să capete i 
aprobarea definitivă a Guvernului. : - .” 

„«. Referitor la aceasta Banca prin adresa sa din 25 Iulie 
1918 ia poziţie hotărită Şi” comunică guvernului urmă- 
toarele: o 

„Asupra art, 2 din 'convenţiunile cu- Germania ș şi AQ- 
stro-Ungaria “pentru asigurarea: obligațiunilor României 
din tractatui de. pace și a despăgubirilor Puterilor Cen- .* 
trale (convenţiunea- I şi 1) Guvernul Român se îndato-.. 
reşte a pune la „dispozilia celor două piteri la Banca 

- Naţională sumele. necesare întreţinerei armatei de ocu- 
paţie, precum şi sumele” stabilite de, oficiile de 'despă- . ” 
gubiri. ă i a 
„Articolul -prevede că cele două puteri. pot ridica ori 

“ când aceste sume dela Bânca Naţională... za 

* Avem onoare a „vă aduce la: cunoştinţă “câ Ju putem 
lua asupră-ne această 'obligaţiune, decât în marginele 
vărsămintelor ce ne-ar -fi fost ficute anterior de Guvgre 
nul Româh în acest scop. 

; - Articolul 3 din aceleaşi convențiuni prevede ca sumele 
_pentau plata: despâgubirilor de răsboiu şi civile pot fi a- 
chitate în bonuri de tezaur 5%, cu scadenţa 'de cel mult” 
un an şi că aceste bonuri să fie scontate de Banca Na- 
ţională în orice moment pe valoarea lor nominală. - 

Asupra acestei dispoziţiuni ne permitem.a vă atrage 
atenţiunea că. aceasta ar fi pentru Banca Naţională “% 
Sarcină care ar trece: peste puterile ei. A 

Pe lângă că Banca 'n'ar putea face o emisiune fără a-. 
„ eoperire, apoi şi guvernul Sar obliga la cheltuieli mari 

N , - . . 
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= . . o a PE ! | ” - 
-penttu imprimarea de' bonuri de tezaur „valabile numai 
un an. Pentui îndeplinirea acestei obligaţiuni de. către 

_ guvern; am recomanda ca: mai uşor şi chiar mai folo-: 
"- sitor contractarea unui împrumut: extern de mai lungă 

durată. . pa 

NR In ce “priveşte cântul curenţ reciproc con. ID, a- 

_dresa referin du- se la punctul d „care enumără sumele _. 

"ce intră în debitul acestui cont curent, între care fi- „7 

“gurau şi cele 180 milioane ridicate din avutul Băncei 

Naţionale de către: administraţia coercilivă, adresa sla=. 

bileşte următoarele : : Ci 

„Vă rugăm, să binevoiţi a observa că poi Fam cedat 

nici o sumă şi mâi puţi? cele 1$0 milioane. pentru fi- 

“nanţarea obligaţiunilor judeţene şi deci cerem nu numai, 

"restituirea celor 180 milioane, “dar şi dobânda, lor de 

dela depunerea lor” şi până la” restituire, cum era pre. 

văzut în convenţia noastră cu Reichsbank.. Această 0- 

_ bligaţiune priveşte negreşit pe. Banca Imperiului, şi nici 

de cum pe Statul român“, 

„Și în explicațiunca mai amănunţită a “punctului său 

e vedere, adresa specifica : , 

„Cât pentru garânta ea pe timp de 5 ani și eventual | 

pe 10 ani:cât prevede tractatul 'pentru. servieiul datoriei 

„publice, Banca Naţiorială, cum rezultă din scrisorile vei Da 

“anterioare adresate D-v. şi delegaților dela Berlin, pri- 

„-- meşte să garanteze până în marginea sumei depuse, mai" - 

puțin însă. aceste . 180 mil. mărci, sumă redusa cu. care 

guvernul german era, mulțumiț, „de vreme ce o prevă- 

zuse în tr actat, cu obligațiunea însă pentru Reichsbank 

-de a-i restitui eventual, "dacă - Banca Naţională i-o vă 

„cere, partea, alicotă a fiecărui cupon “îndată ce va [i fost 

plătite | d 

Daţi-ne voie să vă atrage tot aci atenţiunea, find 

în-legătură cu depozitul nostru la, Berlin, asupra sumei 

„de 51: 900.000 aur din depozitul nostru la Berlin care a. 

fost transformat în.mărci producătoare de dphânzi. 
- , |
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„ ÎN Ie, ————— , r . . N . 7: ri [NR m . , | RR Ă „„. Yinem, cum este dreptul nostru, formal ca acest aur 

* să” ni se restitue în aur efectiv, e Să 
„ Tot asemenea ayem' dreptul ca cele 35 milioane aur. 
de care se vorbeşte la par. 2 al protocolului încheiat la 
“Berlin la 8 Iulie 1918, să ni se restitue efectiv în “aur. 
întregindu-se astfel depozitul nostru la, Reichsbank cae - 
constă din M.: 62.110.000 :4- coroane 932.000 -+- '1rs, 
2.764.200 'sau în total lei, 50.469.000 aur .care ne servesc .. 

“ca acoperire metalică. A, . a 
„= Cât pentru dispozițiunea Conv. a V-a privitoare la... 
„controlul ce, se voeşte a se stabili asupra Băncei, nu gă- 
„Sim destule cuvinte de a ne împotrivi, de oarece Banca, | ' 
Naţională nu înţelege-a fi mai limitată în drepturile și 

„Jibertatea. ei după' pace, decât a putut fi în timpul răs= 
„Doiului. | E 
„Ea ya primi valorile dela administraţia coercitivă pe 
baza bilanţurilor ce i se va prezenta, pe care îşi păs- 
trează dreptul de. ale discuta, mai cu deosebire că 
secheştrii au angajat afaceri care exced: mult limita man- 
datului: lor. “ ii - 
„» Referitor la cei 2 delegaţi care să facă controlul :asu- 
„pra.administraţiunei. și chiar asupra deciziunilor Adună- 
vei Generale, nefiind. prevăzuţi în stătutele şi legea noa- 
stră, nici nu ne permitem-a crede că ar i posibil să ni 4 
se ceară o asemenea obligațiune. i e „. 

După statutul şi legea noastră , Adunarea "Generală e: 
forul suprem al Băncei şi nu putem să supunem deci. 

“ ziunile ei controlului 'şi aprobărei unor persoane care 
nu au nici un fel de raport cu Banca; mai ales că după . 
statute şi legea comercială deciziunile „Adunărei Gene- 

„zale 'se impun chiar acţionarilor care nau luat parte la 
“Adunare, necum să : mai poată fi controlate de cineva, . | . - u E - | b 

" fărăinici o chemare în cauză . . 

DOI ., 
. - - 

i In lăpta aceasta pentru a fi şi a'nu. fi, Banca a atlat 
sprijinul cel mai efectiv în ființa sa- d bâncă cu ca- « | 

z. AŞ N 

i
 

„a
 

? 

  

    

   



i. “ 

269 fi a 

  

| “vacter parlizalar, astfel cum o precizează legeal şi sta- 
batul să. a o "Sunt “fâră „Pretedent presiunile pe: care le exercită 

"guvernul german şi aliaţii săi, pentru a transforma Banea 
Naţională. într'un instrument - al intereselor germane: Intre altele ele. au ' culminat şi în rechiziţiile sălbatice . - - care s'au făcut în perioada, tratativelor: financiare “care 
aveau de scop că' prin exasperare: a pe care ele o'produ- 
ceau,. să. impingă la „acceptarea de câtre Bancăa'tutulor 
condiţiunile. sale, 'ca să se .poâtă ajunge asttel mai 're-" 
pede la_ratificare, singura: cale care âr fi putut să pună 
capăt acestor rechiziţii. . . Na 
"Faţă de persistența. Băncei Naţionale în' modul său ” 

„.., „de a edea, care nu putea. fi altul decât unul, aeela is- 
vorât din lege şi statut, Comandamentul militar german . 

“s'a „văzut nevoit, să se mulţumească ' cu mai: puţin şi a- 
nume cu contactul: delegaților săi. civili; cu comisarul: | 
Ministerului de Finanţe pe lângă Banca Naţională care 
avea. să fie. legătura între Bancă, ——- Minister şi Coman- 
dament i a 

Se pare însă că Guvernul a. luat obligaţiunea faţa de : 
Comandamtntul militar german. ca să modifice legea. . 

. Ri 

coustitutivă a Băncei atât pentru a elasticiza capaciţatea * 
ei de emisiune, ca să se poată-folosi.de ea pentru ermi-, „siunile de “care 'avea „nevoie, cât şi” pentru. a asigura. 
Guvernului german o. infinenţă mai efectivă în direcţia . 

“.
 

Băncei prin înființarea de noui posturi directorale care - „urmau să fie încredințate unor persoane ce sei bucurau de - încrederea lor, o i m 
„Acest proect, de legea văzut din "nenorocire lumina. “zilei. EI a fst.supus. Camerei satisfăcând astfel Coman» 

„ damentil militar german. Sa născut însă mort - pentru 
"că ma eşit din consultaţiunea Adunărei Generale singura 
în drept să chibzuiască şi să: hotărască, * - e 
„„Fericitele evenimente.care au 'dat marilor noştri ali- aţi ilustra isbândă 'contra forţei şi brutalităţei germane, . : 

pi
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au L încheiat: şi pentru Banca Naţională a României bi- 

Janţul zilelor de, restriște, şi “de dureroasă amintire. 

Conştientă de misiunea ei întru activarea veţei: naţi- 

onale a României, ea nu s'a plecat vrăjmaşului 'ci a în- 

“ fruntaț turtuna cu bărbăţie şi credință. Increzătoare în * +: 

dreptatea cauzei sale; care îşi găsea isvorul în actul ei 

constitutiv, ea a aşteptat cu resemnare: ziua mari ju- 

decăţi care- na întârziat să fvie. II ie _ 

pr ” 4 ; ÎN * % * _: N DI 

IN CONCLUZIUNE 
N 

” Conform principiilor de drept. i internaţional, armata 

de ocupaţiune a unui teritoriu inamiă este în, drept să 

ia măsurile necesare pentru a restabili şi păstra ordinea în 

şi viaţa publică!) Măsura, Ipată de armata de ocupaţi- 

une de a creia o altă Instifuţiune în locul, „Băncei Naţi-. 

onale însărcinată cu emisiunea unei hârtii-monedă spe” - 

cială, violează dispozițiunile legei din 1580 privitoare - 

_1a crearea Băncei Naţionale, căreia această lege îi a- / 

cordă' dreptul esclusiv al emisiunei biletelor de bancă . 

la purtător, i - .. =. 

De altă parte armata de ocupajiune nu putea să pnie 

sechestru asupra Băncei Naţionale şi a averei ei, eă, fiind 

-.o Bancă: particulară, având acest drept n numai pentru . 

averea Statului inamic. | 

Astfel fiind, socătim că Banca: Naţională a României 

“are “dreptul să ceară daune- -interese Statului, german 

pentru paguba ce i s'a cauzat şi lipsa de câştig de care _ 

a fost privată prin măsura ce sa luat de armata de 

ocupaţiune. . - 7 

Socotim însă că această cerere de despiigubireetrebue 

“îndreptată, şi asupra Bâncei Generale Române pentru 

„motivul 'Gi această Bancă constituită în ţară, conform 

legilor xomâne, nu putea să primească însărcinarea dată 

de „către aa mată de. ocupaţiune, dacă o asemenea însăr- 
- 

  

1) Vezi art, *43 al convențianei de la “Haga din 18 Oct. 4906, SR 
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cinare i sa dat fără să,o ti cerut, ştiind că prin acea-- 
sta contrariă dispoziţiuniea categorică a unei i legi. a Sta-- 

» tului Român. Za 
.Banca Generală nu poâte . invoca nici o. 'scuză că ar. 

_fi fost forţată de'a face această emisiune, de oarece nui 
ştim să ţi prezentat vre-un protest în contra acestei si=- 

“ luiri a voinţei sale;. din contră, demisiuriea Preşedin-. 
telui Consiului de Administraţie, care nu a voit să pre-- 
zideze' la această operaţie, ne indică* dorința chiar a: = : 
Băncei Generale de a ajula inamicul substituindu-se-. 

_Băncei „Naţionale în rolul de Bancă de' emisiune, : 
Qr , prin aceasta Banca ' Generală Română a cauzat: 

-nu numai Băncei -Naţionale o pagubă pe care trebue' . 
să o repâre, dar chiai: și Statului” Român, de preciindu-i 
valuta naţională pri aruncarea pe “piaţă a hârtiei-mo- 
nedă specială: emisă contrariu ari. 1 al legei Băncei 
Naţionale; cure garantează: numai acestei instituţiuni 

priveligiul exclusiv de a, emite bilete de bancă la par 
tător, .- | A 
“Perturbările pe care le : determină emisiunea celor! 

2.114.127.957 bilete ale Bincei Generale, în organismul 
„vieţei . noastre economice şi sociale la care asistăm de 
vre-o câtă-va vreme, impune serioasa atenţiune-a Bâncei 

. Naţionale. : , ,, 
Ea trebue să-şi. încordeze toate puterile ajutând ca 

„circulaţiunea monetară să intre în cadrele sale norm ale, 
Până atunci, pe temeiul arătărilor oficiale, de care ae 

ne-am folosit şi noi în expunerea precedentă, reese că: 
la baza emisiunei „Băncei Generfle ar sta 'o acoperire 
în mărci de-1:691. 732 „366,47 la Reichsba nl; - se impune “ 

„credem, ca Banca Naţională să intervină pe lângă Gu-' 
vernul țărei pentru “a se face „demersurile necesare 'ca 
armatele aliate de la Berlin - să pue sub. sechestru la-. 
teichsbank suma mai sus citată: „care reprezintă acope- | rirea emișiunti Băncei Generale. - - « .. 
"Din cele arătate mai. reese evident” “ca administraţia 

coercitivă ă * călcat statutele. şi “regulamentul: Băncei 
Da Ă N po . : ia 
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Nae ga 

“ pentru funcţionarea Caselor de Imprumut, 

drepturi la timpul „Opârtun. Sa 

. A 

» : - 

când a efectirat o serie de operaţiuiii ce nu sunt” ingă- 
„duite de legile aj constitutive. ' - - 

„Aceste operaţiuni ce se rezumă în bonurile de Cassă, 
împrumutul! pentru acoperirea: impozitului judeţean de 

„2950.000.000 lei, împr umutul comunal şi operaţia , oficiu: 
lui de Cassă: de. Consemnaţiuni ce a fost impusă" Băncei. 
Naţionale pentr u a deservi cauza Cassei de Imprumut 

pe gaj (L. D. 1) fiind ilegale. şi trecute în. registrele 
Băncii prin violență nu- pot fi: recunoscute. , 

In consecinţă se . impune .intervenirea: la locul com-: 
ă petent pentru reintegrarea Băncei î în tot disponibilul său 

. de la Reichsbank, cum și despăgubirea 'Băncsi de toate. ! 
sumele ridicate, din disponibilul” Sucursalei de la: Bucu- _ 

- reşti împreună. cu, cheltuielile şi aobânzile aferente. 
„Dar. ocupaţiunea a mai prejudiţiat Banca. Naţională 

și în altă directiune. : ; > 
„Aceste prejudiţii provin: | a 

din: trecerea operaţiunilor Bincti asupra Casei de 'Im-. 
"prumut L. D. K: care în loc-să se. ţie, în cadrul opera- - 

ținnilor pentru! care. fusese creătii (împrumuturi agricole) 
şi-a însuşit efectuarea mai -tutulor operaţiunilor regle- , 

E mentare ale Băncei, : Li 
din utilizarea” palatelor Dăncei pentra care n'au plătit 

nicio chirie, „e 

din intrebuințarea personalului Bănci iără a-l i pi 
tit şi . 

din, utilizarea fariiturilor IBcânomatuliiv Băncei,- care 

Je- a pus la dispoziţie, «din ordin; ; parte din cele necesare 

-Trebue să mai amintim că Banca va, avea să reven- 

dice şi restituirea banilor şi “valorilor ce i-au fost ridi- 

„cate la Brăilă, “Călărași şi C.Lung, ca şi restituirea. „ce- 

lor circa 1.300. 000 în-bilete de 2 lei, care au fost con- 

” fiscate de Comandamentul militar german din Sevastopol. 
Banca Naţională va trebui. să- “şi valorifice toate aceste 

. ! 
- 

LI Bucureşti, 6 Decembrie. 1918 
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„„ mittags, irafen zunăchst sămitli- 

Anexa No..1. 
., 

E '37H. 
Si 5) Aus 3969 . 

| Babelm. a A 

 Kriegsministerium, 
Allgemelnes Kriegsdepartement, , 

Nr 109. A. 16. As. 
  

Belin, den 30. Oktober 1916, 

, Dettrirri : DR , 

Nilitărischa Verwaltung * N . 
in Rumânien. a . . 

“ ăorschritt iber dio Bosâre-" 
chungen în Berlin 

am Soniiabend, den 28. Dxtober 1916 und 
. Sonntag, d den'23. Oktober 196. 

  

a : Gegenstand. 

Gegenstand. der - Beratungen 
„bildele ein Uebereinkommen iiber 
Verieilung âller Waren,' die im 

- Ealle der Besetzung rumânischen 
Gebietes nărdlich der Donau in 
den Besiiz der Verbiindeten ge- 
langen sollien. 

Ă  Teilnehmer. 

Zugegen waren Verireter der 
&sierreichisch-ungarischen, bul: 
„garischen,, tiirkischen und. deut: 
„schen Obersten Heeresleitungen 
und Kriegsministerien, 

Verzeichnis' der. Teilnehmer 
ssiehe umstehend. 

Verlauf. 

An 28: Oktobăr, 4 Uhr nach- 

-che Teilnehmer zu einer allge- 
meinen Vorbesprechung des zu 
-verhandeinden  Gegenstandes in 
Berlin fim  Abgeordnetenhause,. 
Silzungssaal 14, zusammen. +, . 

Es wurde ibereinstimmend be- 
schlossen, die. Einzeiberatungen 
„der Fachabieilungen  gesonderi 

 -abzuhalten, um auf diese Weise 
îi 

  

m 

TB 

“Dunăre. 

“Traducere. - ! - _€ sa4 
$) Din D395, 

„a Seoret 

Ministerul de Război 
Departamentul mi ce Război . 

„No. 13053, MA6.A 8. . - . 

  

Rerlin, 39. Octombrie 1916 

Priveşte : 

"Administrația Bilitară O. = 
sei i România E : 

Extras din. consfătulrile 
ce au avut loc în Berlin 

să Sâmbătă 28 Oatombria 1916 . ps 
7 și Duminică 29 Octorabrie 1915 - 

  - , 
.-, _ 

Obiectul. ÎN 

Obiectul consfătuiritor. a fost 
o înțelegere în privinja împărțirei 
măşiurilor care ar cădea 'în 'mâi- 

=. 

vu 

- nile aliaţilor în - cazul ocupaţiunei 
teritoriului român la nord de - 

ai 
, Părtaşi. | , 

Au fost presenţi sepresentanţi 
- ai: comandamentelor. supreme ale 
armatelor şi Ministerelor de Răz- : 
boi ausiro ungare, bulgare, lur- 
ceşti şi germane. Aci alăturat.se, 
găsește o listă a părtaşilor, 

Mersul. desbaterilor | . 

La 28 Octombrie, ora 4 după 
'amiazi, s'au întrunit mei întâi toţi - 
părtaşii la o consfătuire generală 

-a obiectului de discutat, în Berlin 
în Cameră Deputaţilor, sala de 

! şedinje No. 44, 

S'a hotărât cu unanimitate să se . - 
fină consfăiuiri pe grupe separate 
de specialităţi, pentru ca în' acest 

> 

. , og 

7 
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„„ von Bâhlendorif, Major, Kănig- 

/ Vorsitz: Exzellenz 

N IN 

pr 

mâglichst schnell zu einer Eini- gung zu gelangen, - 
Am 29. - Oktober, 4 Uhr. nach. 

mittags, fanderneut cine gemein- schafiliche “Sfăung alter Beteilig- ten siait, in7der die Ergebnisse 
der Einzelberatungen festgelegi 
wurden. Siehe Anlage, ! 

gez. ven Sthoeler? 
Generalleutnant, -- . 

1 Abschr. - 
aa. . 

Wachht, 
Obltni 

a “ 3, u, - 

| Abschrift Ne. 357, von 1016 |] E Aug. 17, 
von Original i KT Abt... Nr... von       "-Nerzoichnis der Toilnshmer 

an den Siizungen im Abgeord-. 
petenhaus Bsrlin* . 7 

i anr88.:und 29. Oktober. 1916. : 

  

von Schăler, 
Generrileuinant, | „i 

Exzellenz von Schleyer, Feld- 
zeugmeister, k. u. k, Kriegsmi- 
nisterium. da 

Ziler, Obersi, k.u.k. Armee: 
Oberkommando. 

Gantschew, Oberst, Kăniglich 
Bulgarische :Oberste Heeres- 

 leitung. . . - 

Ghiikri Bey, Oberst, Raiserlich, Oilomanische Oberste Heeres- 
- leitung. îi 

lă 
Giessler,. Oberstieutnant, 'Kă: |: 

nigiick Preussisches Kriegsmi- 
nisterium. e 

  

von Kessler, Major, Deuisthe 
Oberste Heeresleitung.: 

  

'Weitere Teilnehmer în 
lischer Reihenfolge :' 

“Dr. Albrecht. o. 

“alphabe- 

lich Preussisches Kriegsminis-   ierium (KRA). . i, 
. + 

” - 

| = 

za + ii Da 

î . 

N . 

, 7 . 
i ga. Ă | 

74 
—————— 

“Listă do părtașii la şedinţele din, 
|. Gamera Dogutaţilor din Berlin»! 

- Smentul supreri al 

"mod să se ajungă cât mai 
la o unitate de vederi. : 

La 29 Octombrie, ora 4 d.a. 
a avut-loc din nou'o şedinţă 
plenară a tuturor. părtaşilor, în 
care, s'au statornicit rezultatele 
consiățuirilor separate. Vezi-a.- 
nexele. - . 

repede 

| ss." von Schoeler, - 
DA Locotenent-zeneral 

ss. |. Ahscher. 
a. a, . 

ss. Wachht.. 
„:. Locotenent, 

N Cople No. 3771 din 1946 ||! Aus. i 

N E] “+ 

  

upă originalul 
LR, M, Secţia....No, Din...) 

  

de la 23 şi 23 Octombrie I3I6. - 
  

Președinte: Exc.! von Schăler, . : * 
Locotenent gcnerel, 

  

Exc. - von “Schleyer, Feldzeng- 
meister, dela Minist. de Război 

„ auştro-ung,: . 7 , 
Ziller. Colonel Comandamentul iba 

„ superior al. armatei austro-un- ! -: gare, DR 

Gantschew! Colonel. .dela Cos: 
mandamentul armatei bulgare. . , 

Şiirkri Bey, Colonei, :dela Co- 
„ mandamenjnl armalei turceşti, 

în /   

"Giessler, loc. colonel, din Mi- ” 
ist. de Război prusian. 

——— a ” 
von Kessler, “maior, Comanda- 

“armatei ger- 
 mane, „a N 

ai r i. 
  

- . - e 4 3 . 

Alţi -părtaşi în ordine afebelică: « 

Dr. Albrecht. Ne 
von B6hlendorit, maior, din 

Minisi. de Război prusian (K. 
R A.): „o 

po. 

    

   



Bâhning, Director. 
Brosig,  Geheimer  Oberregie- 

rungsrai, Kâniglich : Preussi- 
sches Kriegsministerium. (B 1). 

Deichmann, Major, Kâniglich 

. 
N 

Preussisches Kriegsministerium 
(KRA). 

Delion, Oberingenieur, K5nig- 
-lich Preussiche Feldzeugmei- 
terei,” -. 

Dous, Hauptmann, Generalinten- 
*dant des Feldheeres. 

-Egger, Oberleuinant, Vertretung, 
des k. u.k: Kriegsministeriums 
zur Sicherstellung von Armee. 

- bedirinissen 
„Eiber, Wirklicher Geheimâr 

Kriegsrat, Kăniglich 'Preussi-" 
sches Kriegsministerium (B 2). 

„ Ertheiler, Haupimann, Kâniglich 
Preussisches Kyiegsministerium 

, (B 6). 
Dr. Fobrster, Kapitânleuinant. 
Franke, . Hauptaann, k. u. k. 
Kriegsministerium, Zentral- 
transportleitung. 

Frischmuih, Haupimann, Kânig- 
lich Preussisches Kriegsmini- 
sterium (KRA). - 

Freiherr von Gall, „Major, RO- 
niglich Preussisches Kriegsmi- 
nisterium (A 1); 

, Gerstenberg, Geheiiner Baurat, 
KSniglich' Preussisches Kriegs- 
ministerium (U 4 H ) 

Graf, Haupimann,- zugeteilt*dem - 
Bevollmăchtigen 'des. E. u. k. 
Kriegsministeriuras. 

Baron, Haymerle, THeupimann, 
Vertretung des k.u. k. Kriegs- 
miniSteriums-zur Sicherstellung 
von Armeebediirfnissen. ; 

von Heeringen, Haupimann, K5: 
niglich Preussiches Kriegsmi- 
nisierium (B 6). 

Heimann, kKriegsreferent, K&nig- 
lich Preussisches Kriegsmini- 
sleruium (KRA). .: 

„von Hellermanp, Major; Kânig- 
lich Preussisches „Kriegsminis- 
teriunt (ZK). _ 

Hendrix, Oberinginieur, Kăânig- 
lich Preussische Feldzeugmei- 

""sterei. 
 Herbrich, Major des Generalsta: 

Băhning, Directăr. 
Brosig, Consilier intim, “Minist, 

de Război Prusian (B. 1.) 
Dă 

Deichmann, Maioi, Minist.. de 
„Război Prusian (E. R.A.) 

Delion, Inginer, de la Atelierele 
de câmp Prusiene. + p- 

Ă Dous; Căpitan, Intendent general 
al armatei de câmp.  -. 

Egger, Locotenent, Din Repfe: 
“  sentanţa Minist:de Război aus 

lro-ungar, pentru |, aproyizio- 
narea armatei. 

Eiber, Consilier intim, A răze   boi; Minist de Război „Prusiân 

(B. 2) 
Ertheiler,; Căpitan, Cons. int. de 

„ sian (B, 6) - 
Dr. Foerster, Căpitan lt, . . 
Franke, Căpitan, Minista de răz- 

boi austro-ung. Direcţia centrală 
de iransporturi. 

război prusian &. R. A. ) 

de arhitectură, Minist. de Răz- 
boi Prusian (U. 4H.). A 

ungar. 

representanța Minist. de Răz- 

zionarea armatei. 

1 de Război] Prusian (B. 6).. 

Minist. de Război Prusian (ZK.) 

de câmp prusiene.     
pi a 

război, Minist. de Război Pru- ” 

Frischmuth, Căpitan, Minist. de 

Freiherr von Gall, Maior, „Mie 
nist. de război prusian (A.l.) - 

Gerstenberg, Consilier! intim , 

Graf, Căpitan, ataşat--delegatu: : « 
lui” Minist. de Război Austro-, 

Baron, i1dymerle, Căpitan, din 

boi austro-ung. pentru aprovi, 

„von Heeringen, Căpitan, Minist..:,. 

Heintann, referent de război, din .. 
Minist de Război Prusian (KRA) | 

"von  Hellermann, Maior, din. 

Hendrix, inginer, de la atelierele 

Herbrick, maior. de Stat major, : 

- 3
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bes/k. u. k. Kriegsministerium, 

-Dr Herz, | Referent; K&niglich ?  Preussisches Kriegsministerium ” TV). 
- Hubrich, Hauptmann, “Adjuiani des Bevollmăchtigtep, k. u. k. 

„ Rriegsministerium, -.. 
Jandl, Haupimann,k. u, k. Kriegs-. minislerium (7. Abt.). 

* Karpathy,: Obersileuinant des 
Generalstabes, k. u. k.-Kriegs-. 

"mihisterium. 
Knoblauch, Haupimann, Kânig-' „N lich Preussisches Kriegsminis- 

terium (B. 5). 
von Knobloch, Hauptmann.: 
von Kornatzki,: Oberstleuinatt, 

Kâniglich. Preussisches Kriegs- 
ministerium (Veriretung), Wien. 

„+ vonLangenhan, Haupimann,Ver- 
ireluna- des -k.u. k. Kriegsmi- nisteriums . zur Sichersiellung 

1 von Armeebediirinissen, 
Lehmann, Ritimeisler'der Reser- . ve, Husaren-Regiment 10, 

- Leverkus, Ritimeister; Kăniglich 
Freussisches Kriegsministerium A ' icg: 

Baron Liebig. RR 
-Lindenberg, Assessor, Hilisre- „- ferent,' Kâniglich Preussisches Kriegsministerium. (ZK)., + 

ayer-Kruse, Hauptmann,. Kă- + niglich Preussisches Kriegsmi- nisterium (A 8). ! . 
Melchior, Hauptmann. : Freiherr von Mor, Oberst 'des 
“Generalsiabes, Bevollmiăchiig- 
«ter des k..u. Kk. Kriegsministe- 
riums. - - 

Oilinger, Hauptmann, k. uk, 
Kriegsministerium,Zeniraltrans: 
portleitung. A " 

Dr. Papenhausen, Kriegsrefereni - Kâniglich Preussisches Kriegs- ! minisieriuni (KRA). | , Petersen, Generaldirector der * Banca Generala Romana. - 
„. Pospieczalski, Regierungsbau. ".. "Meister,  ... . E Postinger, Major, k.u.E. Kriegs- „ministerium (5 M Abt.),- .. Graf Praschma, Major. 

1 

"Dr. Herz, Referent. din Minist, 
„de Război Prusian (4, 7. V). 

Herbrich, Căpitan; asisient al 

Război. austro-ungar, 
Jandl, Căpitan, din Minist, de 

-Karpathy, Locol. 

„__ austro-ungar . . Ai 
Knoblauch, Căpitan, Minisi. de 
:_Război, prusian (B. 5) 

on Knoblochk, Căpitan , 
von Kornatzki, Locot: Colonel, 

Război 'prusian la Viena., 
von Langehan, Căpitan, din .re- presintanja Minist. de 'Război 

armalei, : a - Lehmann, .Căpii, de cavalerie 

No. 10... : 
Leverkus, - Căpil. 

Minisi, de Război prusian (A.8) 

Baron. Liebig. : | N 
“Lindenbtrg, assesor, Referent aj   de -Război prusian (A. 8)   
Melchior,. Căpitan 
“Freiher von Mor, Colonel de ” 

- Stai major, împuternicit al Mi- * nisierului de război. ausiro- 
ungar. a | 

Ollinger, Căpitan, Minist de răz- 
boi, austro-ung., din Centrala 
de: iransporturi. a 

„Dr. Papenhansen, refereni 'de 
război, Minisi. de Război pru- 
sian (K.R A.) - 
elersen, Direcior General al . 
Băncii Generale* Române. 

Pospieczalski, arhitect al'guver- 
nului. . -, 
Postinger,, Maior, din Minist. de 

război auslro-ungar (5 M.) e. Graf” Praschma, Maior,   
. > 

+ 

„din Minist, de Război austro- 
ungar. .-: ro 

” împuternicitului Ministerului de . 

Război. austro-ungar (Secj. 7-a) 
Colonel de .. 

Stai Major, Minist.: de: Război | 

din represintanța Minist, de.+ - 

austro-ungar p. aprovizionarea : 

din reservă, Regim. de Husari - 

de cavalerie, - 

- Minist. de Război prusian (Z.K) : 

Mayer-Kruse, Căpilan,, Minist, - 

se
. 

v, 

  

     



, Raymond, Leuinant, 

7 

Preyer, Haupimann; Oberbefehis- 
- haber Ost, Verwaltung.. 
Ptacek, Oberintendani, k.u. &,. 
Armee-Oberkommando.  - 

tendant des Feldheeres, :, 
„“Dr.-Reik, Oberleuinant, k. u. k. 

, 

2 

Kriegsministerium (7 P Abl.).7. 
Prinz Reuss, Major, Stab Siell- 

vertretendes Generalkomando 
IX, Armeekorps. : ” , 

Dr. Schenker, Generaidirektor. 
""Sichler, Referent; Kâniglich 

Preussisches Kriegsministerium 
(AZIS]). 

Generalin- 

Dr. Spiero, Refereni; Kâniglich: 
”. Preussisches Kriegsministerium 

(KRA). 1 . 
- Tenschert;: Obersileuinant, k. n, 

k. Kriegsministerium,... , ! 
„ Thieheuer, Riltmeister.. . , 
Tiburtius, Leuinant, Kâniglich 
Preussisches Kriegsministerium 
(AZIS]).: A Da 

Tiller, Hauptmân, KSnig. Preussi- 
sches Kriegsministerium (A 8). 

Tchurn; Oberintendant, k/u. k. 
Kriegsministerium. - A 

von YVahlkampf, Major im Gene- 
_raistab, Bevollmăchtigter, Wien. 

Wilke, Oberst, Kâniglich Preussi. |! 
sches Kriegsminislerium (B 6). 

- Wolffhiigel, Major, Kâniglich 
.». Preussisches Kriegsministerium, 

“ . „e (KRA). Na 
- Wolfrum,. Oberteuinant, Verire- 

'tung des f.u. k. Kriegsministe-. 
+ fiums zur - Sicherstellung von 

- Armeebediirînissen. a 
Wutsdorif, Geheimer Obe:bau- 

rat, .. Kâniglich  Preussisqhes' 
Rriegsministerium (Ul 4). 

„-  Vorteilungsplan, * 
„. Oesterreich-Ungarn | 

zu Hânden des Herra Oberst 
„ Freiherr v, Moor, Berlin 30 Ex, 

„ Bulgarien PI 
zu Hănden des Herrn Gant- ..! 
schew, Pless 

77 

  

  
  e 10 Exa 

„. arhitectură, din Minist, 

" Preyer, Căpitan, Comandant su- 
prem în Răsărit, Administraţie. 

“Ptacel:, intendent col. din Co. 
mandam, sup. al armatei austro- 
“ungare, ” , 
Raymond, „Locot. „intendant ge- 

_ neral al.armatei de câmp, : 
Dr. Reik, Locol. Minist de Răz- i 

boi ausiro-ungar (Secţia 7 5) 
„Prinţ Reusă, Maior, din . Statul . 

> majpr. al Comandam.. general 
al corpului IX de, armată, 

Dr. Schenker, Disector General 
Sichler, referent, din Minist, de. 

Război Prusian, (A.Z.(S]) 

Dr. Spiero, referent, 'din Minist, - 
de Război' Prusian (K.R.A), 

Tentsckert, Loc. col. din Minist. | 
de Război austro-ung. : 

"Thieheuer, căp. de-cavalerie. 
Tiburtius, Locot, din Minist. de 

„ Război prusian (A.Z.1S]) ” 

Tiller, “căpitan din: Minist de. 
„Război prusian (A:8) „.. 
Tschurn, intendant col. din Mi- 

nist. de Război austro-ung. 
„von, Vohlkampf, maior de: Stat" 

major, împuternicit a u. Viena 
Wilke, Colonel, Minist. de Răz- 
boi Prusian (B.6) : , 

W'olifhiigel,' maior, + Minist: “de 
Război Prusian (K.R.A.). : .) 

"Wolfrum, locot., din. 'represen- - 
tanța. Minist.. de Război austro- 

» ungar p. aprovizionarea armatei : 

Wutsdorif, Consilier intim” . de 
| de -Răz- 
"boi prusian (U.,4) a 

„Plan de distribuție. - 

Austro Ungaria, a, 
In mâinile D-lui. Colonel Freiherr 
„u.: Mor, Berlin, . . „30 Ex, 

Bulgaria,  - a pr 
In măifile colonelului . . 

Gancef, Plass, -. .-. 10 Ex. 
7 . - 

e
.
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“ — LE ” 

Bale, s 

 Tirkei Turcia, | 
.„.zu Hânden des Herrn | În mâinile colonelului Şu- 

Oberst” Chiikri Bey, 10Ex. | „cri Bey,-Berlin. . .:. 10'Ex. 
erlin “ i AP: i 

Ss 7 Germania, AN 

Deutschland Prin Ministerul de Război —-—: 

, 

N 

durch Kriegsministerium A 
i 8 nach besonderem Ver: 

Ex. „_ teilungs plan. ., 
Vorrai (bei A 8 -aufzube- | 

*— wahren) . „19 Ex] 

ab 150 Ex. 

Geheim. 

” Antăge zu ke. 15053710, I6,/A 8. 

"ioderschrift = 
iiber die Vorbesprechung 

“am Sonnzbeng, den 28. Oktober I9I6, 
. 1 Uhr nachnmittaga. | 

. . . “ . : 

Der Vorsitzende ersiinete die 
'Siizung und ktgriisst die Verire: 
er der:verbiindeten Măchie. Er 
gibi den Gegenstahd der Bera- 
tung, bekannt und beauitragt Ma- 

jor von Kessler, die'geplanie Or- 
ganisation - fiir' die Ausnulzung 

„Rumâăniens zu schildern. ! 
Major von Kessler: Die Ober- 

ste Kriegsleiiung beabsichiigt, das 
"-zu beselzende rumâănische Gebiet 
von. vornherein unter militărische 

»  Verwaltung iu stellen. Sie geht 
-dabei von der Anschaung aus, 
dâssdieses Gebiel in ersier Linie 

_“militărisch zu sichern ist und des- 
wegen ciner einheitlichen milită- 
rischen Verwaltung  unterstellt 
werden muss. Es haben dariiber 
zwischen .den varbiindeten Ober- 
sten  Heeresleilungen 'Verhand- 
lungen stattgelunden. Dabei ist 

N 

  

„ Einigung dariiber erzielt worden,"| 
dass an die Spitze dieser militări- 
schen Verwaltung ein deutscher 
General gestellt werden soll, dem 
ein enisprechend  zusâmmenge: 
setzter Stab fir Verwallung und 

* wirischaflliche Ausnulzung des 
zufallenden Gebiets beigegeben: 
MA “ 
„Der Gedanke, der der Ausnu- 

. - . 

pe
 

Ț. premergătoare 

„A. 8după un plan;șeparat 
„8 __ de distribuţie .. . Xe 

în« depozit (la A. 8. spre: 
păstrare) + . . . , 19 Ex, 

Să Total 159. Ex. 

- - Secret, 

“Extras tin. constătuirca 

te Sâmbătă 28 Octombrie 1916, 
""* oral cupă amlazi . 2 

  

| 
4 

| 
| 
i 
| 

Preşediniele deschise sedinţa 
' şi salută pe reprezentanţii pute=!; 

biectul consfătuirei și dă.cuvân- i 
tul Masiorului von: Kessier să 
vorbească despre organizaţia pro- 
ectata peniru exploatarea: (pro: 
duselor) României. - . 
Maiorul von Kessler : Coman- 

| 

Anexa Îa ko. 45053. 10. 10, A. 8..." | 

rilor aliate. El face cunoscut o- |     damentul suprem al armatei are. 
intenjiunea să pună, de la începul 
sub administ?ajie militară torito- 
riul român'ce se va ocupa. El : 
_porneşie.de la punctul de vedere: 
că. acesl teritoriu trebue asigurat . i 
“milităreşte- în. prima. linie şi de; 
aceia trebue pus “sub o adminis- 
traţie militară unilară, În această 
-privinţă au avut loc fraiative între 
Comandameniele 'militare supre- 
me ale aliaților. Cu acea ocazie 
s'a conveni, de comun acord, ca 
în capul acestei. adminisiraţiuni 
militare să'lie pus un genera! gar- 
man, căruia să i se alașeze un stat 
major alcătuit aşa fel casă cores- 

“pundă necesilățitor administraţiei 
Şi exploalărei economice a terito- 
riului ce va fi ocupat. Exploalarea., 
ferltoruilui ocupat urmează a se 
face după principiul ca “fie-căruia   dintre aliajisăiţse dea ceia ce îi 

   



ț 

“alle verbiindeten Măchte 

- 

* 

2 

, 

izung der beseizien Gebiele zu: 
grunde tgelegt werden soli, ist 

"„dass jedem: der Verbiindeten das 
zugeliihri wird, dessen er zur 
Foriseizung der Kriegfăhrung und 
îiir seine Volkswirtschaft am drin- 
gendsten bedari Zu diesem Z-seck 
sollen in der Militărverwaltung 

durch 
Bevolimăoutigie vertreten sein, die 

- ihrerseils unter dem 
General die Interess€n ihres Hee- 
es und Landes wahrnehmen. 

- Nach dieser Richtung hin haben 
mit den k. und k. &sterreichisch- 

„ ungarischen Militărbehărden Ver. 
handlungen - stettgefunden. Es 

” “Sind. hereits vorliuiige Vereinba: 
rungen erziehit, nach diesen wird 
dem.Stab des Militărgouverneurs 
ein K. und k..Bevollmăchtigler zu-: 

„geteilt, In: gleicher Weise werden 
„nach Vereinbarung zwischen den |. 

: Obersten Heeresicitungen ein hă-: 
herer bulgarischer und ein hă- 
herer . tirkischer Oilizier dem 
Stabe zugewiesep werden:, 

„Bei den jetzigen Beraiungen 
handeli es.sich daher daruni, das 
Zusâmmenarbeiten :der verschie- 
denen Bevollmăchiigien sowic die 
Verieilung” des bus Rumărien an: 
fallenden Gutes festzusteilen. - 

" Die gemeinschafiliche Arbeit in 
„* dem Stabe'deș Militirgouverneurs 

zu fegeln wird Sache des Mililăr- 
gouverrieurs und der, Obezsien 
Heeresleiiungen . sein.. Dariiber 
vird ohne Aweifel, ein durchaus 
befriedigendes -Binvernehmen er- 
ziclt werden, wie es ja auch mii 

= der k. und k. Obersten Heeres- 
leitung bereiis efreicht ist,” 

ie jeizigen 
werden daher haupisăchlich auf 

+ den zweiten Teil der:Auligabe, die 
Verieilung des von Rumănien zu 
erwarienden Guies auf die ein- 
zeÎnen verbiindeten. Staaten, zu 

"_ erstrecken sein. 
» Die Oberste Heeresleitung steht 

„Zu dem! Standpunkt, dass diese- 
- Verteilung in 'erster Linie Sache 

der heimischen Behârden isi, 
„Gass aber der Militârgouverneur 

9. Ea 
N [| | E 

deulscken. 

  
Verhandlungen”|” 

„anume - asupra repariijiei 
t . 

statele aliaie a produselor ce se 

  

, este absolul necesar pentru conti- 
nuarea răsboiului cât şi pentru 
economia sa națională: 

In acest scop oaie. puterile. 
aliate vor fi reprezentate în ad- 
-inisiraţia militară prin împuier- 

» niciţi, cari sub: conducerea ge- 
- neralului german vor avea misi- 
unea să sprijine jnterestăe armate; . 
şi țărei lor. : - A ÎN 

1 =. 

. 

loc tratative cu autorităţile mi- 
litare ausiro-ungare; după înțe- 
legerile provizorii stabilite, se va 
atașa pe lângă siatul.. major al: 
“guvernatorului> militar un împu-' 
ternicit a! Austro-Ungariei. In 
acelaş mod se vor alaşa stalului - 
major după înţelegerea între Co- 
mandameniele militare supreme 
câte un ofițer superior bulgar şi 
unul turc, * ie 

“La: aceste conslătuiri este deci 
vorba să se stabilească modul =: 
de conlucrare al diferiților împyu- 
terniciți precum și repartiția pro- 
dușelor din România. ; , 
. .. . aa 

_ Guvernatorul railitar precum şi 
Comandamentele supreme _ur- | 
mează a reglemen!a conlucrarea 
în statul major al guvernatorului. 
mititar ; fără îndoială se va ajunge 
la o înțelegere. salisfăcăloare, 
după cum. s'a şi ajuns cu: Co- 
mandarteniul suprem ' austro-un- 
gar. - ” . 2, 

Discuţiile actuale se vor extinde 
mai ales (în deosebi) asupra 
părței a'doua a problemei și 

între 

vor obține din România. |. 

= Punctul de' vedere 'al Coman: 
damentului supefior este că în 
primul rând repartiția incumbă 
autorităților locale, însă Guver- “ 
Palorul militar are. obligăjiunea 

7 - ca . 

In această direcjiune “au avut = 

a



die Verpilichtung hat, mit allen. 

"Krăften dafiir zu sorgen, dass aus 
dem Lande das herausgeholt wird,. 

"was herausgeholt.werden kann. 

Das Gut soll .auf dem kiirzesten, 

Wege demjenigen zugetihrt'wer-. 

den, der der Waren-am dringend-. 

„sten bedari. Die Unterverteilung 
wire der Vereinbarung. der. hei- 

__mischen “Sțellen zu iiberlassen. 

Obersticuinant Giessler: Im 
“Preussischen Kriegsministerium 
haben Besprechungen iiber. den. 
Verteilungsschliissel stattgefun- 
den, der auf die vorgelundenen 
Waren zwischen den,verbiindeten 
Staaten angewendet werden kânn- 

"te; Es ist allseitig „anerkannt wor- 
„ den, dass es sich, nicht empfiehit, 

_einen generellen Verteilungs-“ 

schliissel anzunehmen, etwa wie 

„.. “er.in dem seinerzeitigen Abkom- 
men zwischen. Qesterreich-ln- 

gara und Deutschland hinsicht- 

“jich des rumânischen - Gelreides 
oder im lanuar Abkommen zwi- 

schen den Kriegsministerien Wien 

- und Berlin faștgesetzi worden ist, 

Vielmehr ist es als zweckmăssig 

* _erachtet worden, die Verteilung 

der vorgelundenen Waren so xor- 

zunehmen, wie es das Bedirinis 

der einzelnen Verbiindeten erfor- 
dert und wie es die Transporimit- 

“el gestalten. Der . Verteilungs- 
schliissel wird . ferner innerhalb 

der einzelnen Warengruppen un- 

ter Umstănden nach den Bediri- 

-nissen der einzelnen Staaten ver: 

“ schiedenarlig fesizuselzen. sein.. 

Als 'wichiigste Warengruppen 
sind in den .Vorbesprechungen 

-festgestelit. worden: Mineralăl- 

produkte, Nahrungs- und Futter- 

mittel, Kriegsrohstolfe im alige- 

meinen,  Holz, .Maschinen, Ar- 
- beitskrăfte, unter Umstănden auch 

-- Pierde. . , 

" “Ein” weiterer sehr weseallicher 
Punkt, iiber den Einigung erzielt 
»ierden muss, ist die Verrechnung 

“und Bezahlung der beschlagnahru-: 

ten sowie der gekauften Waren. 

Es ist angeregt worden, nach 

- einer grunăsătzlichen, vielleicht 

- Das 

80 
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E N | | 
_să-îngrijească prin toate mijloa- 

"cele ca să .se scoată din. țară 
(ot ce se poate scoate. ! 

Produsele vor îi dirijeaie. pe 
drumul'cel mai scurt aceluia din- 
tre aliaţi, care are cea mai grab- 

„nică nevoie. Subimpărlirea, ar 
trebui să se lase pe seama “ofi- 

"ciilor locale. . 

N 
: “Colonel Giessler: In Minis- 

_terul de Răsboi prusian au avut 
loc“convorbiri asupra scărei de 

repartiție 'după care. urmează a 

„aliate a mărfurilor ce se vor găsi 

în România. S'a recunoscut în 
mod unanim că nu se recomandă 
„să se adopteze o scară generală 
de distribuţie, cum de exemplu 

se: făcuse între Dermania, şi 

venjiunei 

terele de Răsboi din - Viena şi 

aliat şi după cum o permite. mij- 

loacele de transpori, Scara de   distribuţie s'ar stabili apoi pentru 

diferit după împrejurări, avându- 

S 
„Stat. | ” 

- cele mai importante s'au stabilit 

toarele; | 

* ! 

„ Produse petrolifere, : articole 
-alimeniare. şi furaje. ' materiale 

prime de răsboi în genera!, lemne 

„împrejurări şi caii. 

Un alt punct iarăşi foarte în-   
4 

* 

Austro-tingaria cu ocazia .con-. - 
relativă la cerealele. : 

româneşti, sau în convenția în- . 
„cheiată în lanuarie între Minis: 

Berlin. Ceva mai mult s'a crezut 

că ar îi mai “nimerit; ca. distri-. 

buiia mărfurilor ce se vor găsi. 

- să se facă după : nevoia fiecărui -. 

se face distribuţia între ţările; 

x 

_ diferitele grupe de mărfuri în mod 

se în vedere nevoile. diecărui 

“Ga grupe de "mărfuri dintre . 

în convorbirile anterioare urmă- 

maşini, braţe de muncă şi după 

“semnat asupra căruia - ar “trebui | 
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kiirzeren Aussprache hiet die be- 
treffenden Verireter in einzelnen 
Gruppen beraien zu lassen. În 
diesen Einzelberatungen sol! der 
Verteilungsschliissel festgeste]lt 
werden. Das Ergebnis bliebe 
dann 'in einer- neuen Sitzung ge: 

_meinschaitlich zu besprechen. 

. 
. 

Exzellenz von Schleyer, O- 
berst Gantschew, Oberst Chiikri 
Bey schliesen sich den Vorschlă-, 
gen an und bestimmen ihrerseits 

„ die Vertreter zu den Einzelbera- 
tungen. MR - 

Es wird ferner allseits "festge- 
stelit, dass die gegenwărtigen Be- 
ratungen sich nur auf das G&biet 
ngrdlich der Donau, nicht aber 
au die Dobrudscha beziehen; 
„Weber dieses Gebiet schweben 
gegenwărlig noch Verhandlungen 
zwischen den Obersten. Heeres- 
leilungen: Es sollen aber.die Be- 
diirînisse Bulgariens tind der Tiir- 
kei in erster Linie durch Zufiih- 
ren aus der Dobrudscha Deckung 
finden. . 

Major von Kessler,eVieileichi 
werden sich noch :einige Worte 
făr die Schlăsselbildung u.s.w. 
empfehlen. : „- , 

Die 'ganze Frage der Ausnu- 
izung wird sehr wesentlich von 
den vorhandenen Transportmit- 
teln abhhăngen. Auf einen grăs- 

„ seren Abiransport aus dem Lande 
wird ersi zu rechnen sein, wenn: 
die Donau frei ist. Man wird da-: 
her zu Anfang auf die Eisenbah- - 
nen angewiesen bleiben, die nach 
Siebenbiirgen hineinfihren. De- 
ren Leistungsfăhigkeit ist aber 
mit Răcksichi auf die militărische. 
Inanspruchnahme ausserordent- 
lich beschrănkt. Es wird sich da- 
her zunăchst darum handeln, dus 

7 abzufahren, was wirklich eine Le- 
bensnotwendigkeit fir die einzel- 
nen Siaaten ist, und den Schliis-: 
sel von vornherein hlernach ein- 
zustelien.: in der Zwischenzeit 
miăssen iiberall.im Lande an. geî; 

Î.. 

    

e. CC ! „Să se-ajungă la o înțelegere esle 
„chestiunea “lichidării şi plăţei 
mărturilor rechiziționate, precum 
şi a celor cumpărate. “ 

S*a propus după o discuţiune în 
principiu ca reprezentanţii să se 
consfătuiască în grupe aparie, 
consfătuiri în care se va ștabili 
scara de. distribuţie. Rezultatul 
urmează a se discută în .comun 
într'o nouă şedinţă. E 

Excelenţa Sa von Schleyer, 
Colonelul Gancev şi Col, Chii- 
kry Bey sunt de acord cu aceste 
propuneri şi desemnează fiecare 
reprezentanţi în consfătuirile se- 
parate. .. E 

Se stabileşte -de as&menea de 
toți că.aceste consfătuiri se fe- 
fera numai la ieritoriul la Nord 
de Dunăre, nu si la Dobrogea. 
Asupra acestui teritoriu sunt tra- 
tative în curs între. Comanda- 
mentele militare 'supreme. 
Trebuinţele Bulgariei şi Turciei, 
trebuesc a se acoperi în prima 
linie prin importul din Dobrogea. 
7 , 

« Maior von Kessler: poate că 
mai e nevoie de câte-va cuvinte 
cu privire la facerea  cheei etc. 

Chestiunea exploaiărei-va de- 
pinde'foarte mult de mijloacele 
de transport existente. Numai a- 
tunci 'se va pulea conta pe un 
“transport mai însemna! din |ară,: 
când Dunărea va fi liberă. Din a: 
ceastă cauză la început va irebui 
să ne limităm numaila lransporiul 
pe căile feraie, care duc spre: 
Transilvania. Capacilalea de tran- 
sport a acestora este însă foarte 
restrânsă din cauza cerinlelor. 
militare.. Din “această cauză la 
început va, trebui să se transporte 
numai ce este imperios cerul 
pentru necesiiăţile de irai ale 
jie-căreirtări, stabilindu-se în con- 
secinja scară de repartijiune în 
„acest 'sens. .. „* . 
“Intre timp se vor depozila pro-: 

dusele din tot.cuprinsul ţărei în 

E
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cigneien: Stellen Waren zusam- 
* mengebracht werden, um sie nach 

” - Freiwerden der Transporisirassen 
“in 'grossen Mengen von den La- 
gersiellen forischaiien zu kânnen. 

Weiierhin wird es nolwendig: 
"sein, einen einma! beladenen Ei- 
senbahnwagen - ohne Aufenthalt 
unterweds :seinem Ziele zuzuluh- 
ren nndihn dort sofori zur Entla- 
dung zu bringen. Der. Wagen-- 
mangel, unter dem alle zu leiden 
haben, wăchst stândig. Er. wird 
bei dem neuen umfangreichen Ei- 
senbahnnelz,- das belrieben wer- 
den muss, weiier -zunehmen. Es. 
muss also von allen Siellen da- 
rauf hingewifhi werden, jeden be- 
ladenen Wagen schnelli zur Wie- 

". derrerwendung Îrci iu :machen. 
Ein Aufenthali unterwegs zur Ver-. 
teilung der Wlare durch Kommis- 
sare vird daher.unmâglich sein. 
Es ist der Wunsch der Feldeisen:. 
bahwbehărden und der Zeniral- 
Transporlleilung in Wien, derar- 
"tige Aufenihalie beim Abiransport 
zu vermeiden. , 

Die Măglichieil hierzu ist durch 
ein System von Aulschreibungen 
iber jede einzelne abzulranspor- 
ficrende Ware  gegehen. Es be- 
stehen bei den denlschen Șiellen 
bereits șogenannie ,Versandan- 
zeigen“, die „ăberall in den bes- 
seizien Gebieten gefiihrt werden. 

“ În diese. Versandanzeigen wird 
"die . Nummer des Eisenbahn- 
wagens eingetragen, ferner der 
Ursprungsori der .Ware, ihr Ge- 
mich und ihr Wert, weiier” von 
»elchem Besiizer sie siammi, ob 
sie : bezahl! :oder requirieii isi, 
schliesslich der Name des' Emp- 
fângers, die Emplagsslation und 
„die- Fahrinummer des. Zuges, 
„mil dem der Wagen abgerolii ist. 

isi eine vollkommene 
Kontroile gegeben iiber das Gui, 

- das dicsem Wagen anveriraut ist, 
„und iiber den Lauf, den es nimmi. 
Es miisste also von ailen Stellen, 
die in dem besetzten Gebie! ehwas 
zum Versand -bringen, eine sol- 
che Versandanzeige auigestelii   

a 
. 

“anumite 'puncte, dezunde, apoi se 
“vor transporia în cantități mari, 
îndată ce căile de corgunicajiune 
vor deveni libere. ? ” 

a ” o... - 

De asemenea esie necesar ca 
un vagon - odată încărcat să fie 
„fransportat la destinaţie, fără o- 
“prire pe.drum, iar la. sosirea la 
destinaţie să fie imediat descărcal. 

Lipsa de vagoane de care su- 
feră toţi, este mereu în creștere. - 
Ea va creşte !încă în proporţie 
cu mărimea nouei 'rejeli de căi 
ferate, care trebue deservită. Tre... 
bue. aşa-dar ca oficiile să lucreze. . 
în sensul 'ca. fiecare vagon în-: 
cărcat să fie cât mai repede liber 
pentru -a putea fi din' nou între- - 
buin!at. Așa dar oprirea vagonu- 
lui pe drum pentru ca marfa să .: 
iie împărțită de. comisari va fi 
“imposibilă. Dorinţa autorităjilor. 
Căilor Ferate de răsboi precura - 

"şi a oficiului central de transport. 
din Viena este ca în .decursul : 

* lransporiului să se evite asifel de 
“opriri. E _ 

La aceasta se va pulea ajunge 
printr'ua sistem de înscriere a 
fiecărei mării în .parle, ce urmea- 
ză-a sc lransporia. Există deja - 
la oficiile germane aşa numitele 
„avize de expediţie, care se între: 
buințează iîn toate părțile în te- 
ritoriul ocupat... . . 
- În aceste avize de expediţie se 
va trece numărul vagonului, lo-.- 
cul de origină al mărfei, greuta- 

'şi valoarea ei, de la ce propri- 
elar provine, dacă este plătită 
sau rechiziționată ; în sfârşii nu- 
mele destinatarului, staţia de pre-. |. - 
dare şi numărul trenului ca care 
s'a transporiat vagonul. Asifel 
'se obiine un conirpl desăvârşit 
asupra mărfei transporlote, pre-: 
'Ctim şi asupra drumului de. par- 
curs. Prin '.urmare ar trebui ca 
asiiel de avize de expedilie să. 
fie emise' de toale oficiile care. 
fac expediţii-în teritoriul ocupat. : 
“Acesle avize apoi se vor aduna 
la un oficia. anumit al Siatului 

1%.;o0s al Guvernatorului, de unde 
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-werden. Diese Anzeigen wiirden | 
dann zweckmăssig an einer Sielle 

"im Siabe des Militiirgouverneurs 
gesammeli und -dort der Einsicht 
der betrefienden Bevollmăchiig- 
ten zugănglieh gemacht. 

Diese Versandanzeigen werden 
ausserdem noch durch Aufschrei- 
bungen ergănzi, die die Feldeisen- 
bahnbehârden an:den Grenziiber- 
gangsslalionen vornehmen. Dort 
wird jeder Wagen aul'richtigen 
Lauf iiberwachi und aulgeschrie- 
ben. Auch diese Auischreibungen. 

„wiirden der Zentralistelle im Sia- 
be zugiingiich gemachi!. werden. 
Sie bilden die Ergănzung zu den | 

" einlaufenden Versandanzeigen. 
Auf diese Weise besteht die Si- 
cherhei!, in wâchenitlichen Zu- 
sammenstellungen genau. fesizu- 
“stellen: was ist aus-dem Lande 
herausgegangen, wie isi sein 

. Wert, ist es bar bezahlt oder re- 
quirieri, wer ist Empfânger und 
wohin ist es gegangen, 
Auf Grund" dieser: wăchenili- 

chen Zusammensteltungen kann 
: dann die: Verteilung năâch dem 
nun fesizusteltlenden Schliissel im 
einzeln durehgetiihri verden. iai 
eine Machi în der einen Woche 
von ciner Ware mehr bekommen, |: 
als ihr nach dem Schliissel zu- 
steht, so wiirde schon in der năch- 
siecn Woche der Ausgleich her- 

*beigefiihrt . vwerden k&nnen. - 

Durch 'dieses System der Auf: 
schreibungen wird sich der Schli-, 

« ssel jederzeit . aulomaiisch ein- 
stellen ' lassen, ohne  dass die 
Ware unterwegs aufgehalten oder | 
"umgelenkt werden muss. Auf diese 
în Aussicht genommene “ Organi- 
sation solle bei den Besprechun- 

„gen iiber den Schliissel Riick- 
"sicht genommen werden. 

Eine weitere Frage ist die Be- 
zahlung, die auch in den Vorbe- 
:sprechungen erărteri worden ist, 
Es-ist Einverstăndnis dakin er. | 
zici! worden, dass unter gewissen 
Voraussetzungen wird  bezahlt 
werden miissen, so besonders bei 
Hâuten einzelner „Heeresangehă- 

y ” Ţ 
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„VOT fi accesibile împulernicijilor 
Jărilor respeclive. . 

Aceste avize ge expediţie se 
vor complecta prin notări făcuie. 
de autoritățile căilor ferate de 
'răsboi la trecerea frontierei. A- 
colo :se va Ssupreveghiă ca fiecare 

„vagon,să fie îndreptat la adevă- 
raia sa destinaţie şi înregistrat: 
De asemenea și aceste notări se 
vor. aduce la cunoştinţa oficiului 
Central din Siatul Major. Acestea 
compleciează datele din avizele 
de expediţie trimise. In acest mod 

| tea stabili cu exactitate. în. situ. 
ațiile. săplămânale: cea eșii din 
jară, ce valoare are. dacă a fost 
plătită în numerar sau rechizijio-- 
rată, cine e. primitoul şi. locul. 
de destinaţie. , 

Pe baza acestor tablouri săp- 
“tămânale se poate face împărțirea 
după scara ce se va stabili. 

“ Dacă un Stal.a primit în de-: 
cufsul unei Săptămâni” mai multă 
mariă decăi i se- cuvenea după 

toare se va face egalarea. 

. i 
, IE e 

irărilor' se poate aplica automat . 
„cota în orice moment, fără să fie 

drum, sau înapoiată. N 

se proeciează, trebue ca la dis- 

cotă de: repartiție. 
O altă chestiune este: modali-" 

iaiea plăjei care a [ăcui obiectul 
"“disculiilor anterioare. 

Sa ajuns la înțelegerea că sub 
anumile condijiuni, ar. trebui să- 
'se plătească, îndeosebi când este . 

dividual de oamenii. aparținână . 
„armatei..   

a 

se obline siguranja că se vapu. 

cota stabilită, săptămâna urmă - 

"Prin acest: sistem al înregis- - E 

neyoie'ca maria să fie oprilă pe 

Asupra! aceslei organizări ce 

cujiile viitoare să se ţină seamă de . 
4 

s 

"vorba de cumpărături făcute in-.€



    

riger, Ferner muss iiberali da, wo 
die Bevăâlkerung selbst an He- 
ranschauffung und Erzeugung von 
Waren interessiert werden soli, 
Bezahlung in 'Aussicht gestelit 
werden und diese auch wirklich 
erfoigen. Mit dem System. der Re.- 
quisitionen kommt man zu Anfang 
”ganr gut aus; aber es zeigt sich 
daan sehr bald, das die Quelle 
versiegt. Mann wird schliesslich 
doch .zu Bezahlung gezwungen. 
Deswegen herrschte bei den bis- 
herigen  Vorbesprechungen die 

„ Meinung vor, das er zweckmăs- 
siger ist, von vornherein den Weg 

-freiwillig zu: gehen, den man spă-' 
"1er gezwungen wiirde gehen miis- 

* sen. Durch eine derariige Bezah- 
lung werden allerdings erhebliche 
Zahiungsmittel in Anspruch ge- 
aommen werden. Diese wiirden 

* den verbiindeten! Siaaten zur Last 
fallen. Wenn z. B. heute eine Mil-: 
lionen Mark deutsches Papiergeld 
“nach -Rumănien geht, wiirde es 
unserem inneren Verkehr enizo- 
gen werden. Infolgedessen wiirde 
die Reichsbank gezwungen sein, 
eine neue Million Noten auszu- 
geben. Diese wiirde viederum der 
Golddeckung zur Last fallen und 
sie in unerwiinschter Weise. be- 
einflussen. . i - 

Est isi deswegen als wiinschens- 
prert erkannt worden, diese Ge- 
fahr so schnell wie măglich aus- 
“Zuşchalten, Bei den Vorbespre: 
chung in Wien wurde .dieser 
Wunsch seilens aller beteiligten 
„Behârden geteilt. SI 

In Berlin haben îiber die Frage 
der Schaifung eines besonderen 
Zahlungsmiltels inzwischen. wei- 
tere Verhandlungen 'siattgefun- 

"den. Es ist ein Weg gelunden 
worden, um diese Frage einer ge: 
deihlichen: L5sung 'zuzufiihren, 
und zwar dadurch, das man. der 

“Banca Generala Romana von vorn- 
herein “eine .Noteausgabe auf. 
zwingt. Einer der Herren. Direk- 

- teren dieser Bank hat seine Krăite 
» bereitwilligst. der Finanzabteilung 
zar Verfăngung gestelit. Er hat 

3 
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De asemenea ar irebui să se: 
promită plata, şi chiar să se.e- 
feciuze în realitate, în scopul de 

şi producerea. de mărluri, 

Sistemul rechizițiilor merge bi- 
ne la început, însă imediai după 
aceasta incelează a mai da re-' 
zuliaie bune, astfel câ la urma 
urmei vom fi siliți a face plăţi. 
"Din această cauză;în convor- 
birile anterioare, ideia predomi:- 
nată.a fost'ca ar fi mai în con- 
formitate cu scopul urmărit să se 
aleagă dela început, de bună voie, 
sistemul plăţei, la care chiar în 

"caz de neaplicare a lui dela în- 
ceput vom fi siliți să recurgem 
mai târziu, N 

- De sigur că pentru aplicarea 
acestui sistem, trebue mijloace 
enorme de plată care vor cădea 
în sarcina statelor aliale. Dacă 
de ex. se transporta azi în Ro- 
mânia un milion mărci în 
de bancă gerniane, acested as fi 
"sustrase circulaţiei noastre inte- 
rioare şi ca urmare Banca Im- 
periului, ar fi silită să emită un 
alt milion de bilete. - 
Acestea ar aduce din nou în 

discuţie chestia acoperirei mela- 

mod care nu ar fi de dorit. 
De aceia este necesar ca a- 

cest pericol să fie cât mai cepe- 
de înlăturat, dorinţă care de alt- 
fel a fost împărtăşită de toţi par- 
ticipanţii cu ocazia discuțiunii an- 
terioare avute la Viena. 

În Berlin au avut loc, îatre timp, 
alte -convorbiri relative la.procu- 
rarea unui mijlot special de plată. 
S'a găsit o - modalitate pentru a 
soluţiona în mod favorabil acea- 

Generală Română să fie conslrân- 
să să: emilă bilete de Bancă. Unul 

- din Diţectorii acestei Bănci . s'a 
declarat gata a se pune .la dis- 
pozijia acestei secţii linanciare. 
“El a avut în acest scop. con: 

vorbiri cu Banca Imperiului şi cu     serviciul de trezorerie a! Imperiu- 
. * 

Da aa! ” ” . i 

, . - 
“4 

stimula populaţia la procurarea 

bilete | 

lice, pe care ar influenţa-o intr'un * 

stă chestiune şi anume ca Banca | 
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Verhandlungea in diesem Sinne 
mit der Reichsbank und dem, 
Reichsschatzam! gefiihri, und es. 
ist bereiis dafiir gesorgt, dass ein 
derariiger Notendruck in Angriii 
genommen.vird, Es .stehi zu hof- 
ien, dass vielleichi schon in 4 
Wochen eine: ganz erhebliche 
"“Menge derartiger Zahlungsmittel 
vertigbar sein vird. Die: Noten 
„werden durch Kredite bei der 
Reichsbank ordnungsmăssig fun- 
dieri werden. ao 

„.. _ Dieses Zăhlungsmittel wird in 
„Rumănien fiir die von den Verbiin- 
detea "in cânspruch genommenen 
Leislungen zu verausgaben sein, 

__Wenn eg dabei umlauifâhig blei- 
ben soli, so muss es auch seitens 
des Bescizenden in gewissen Um- 
fange als Zahlungsmittel der Be- 
vâlkerung fiir. Steuern, Kontribu- 
“tionen usw, ângenommen werden. 

- Die Schalfuag eines solchen 
Zahlungsmittels wiirde auch noch 
einen weilern grossen Vorieil. 
bringen. În :einem vorlăuiigen” 
„Befehl des - Armeeoberkomman- 
dos 9. ist angeordnei, dass.tdie 
militărischerseits in Anspruch zu 
nehmenden Waren gegen Requi- 
silionsschein entnommen werden, 
das aber Leisiungen, die der ein- 
zelne Heeresangehiărige von der 
Bevâlkerung fordert, bar zu be- 

„zâhlen sind. Schon auf Grund 
" dieses Befehis werden im Laufe 
der năchsien Wochen sehr erhe-! 
bliche “ Mengen von : deutschen, 
&stefreichisch-ungarischem,. bul. 
garischem und vielleicht auch 

” „iiirkischen Geld in das Land hin- 
einkommen. Es liegt also im In- 
teresse!' aller verbiindeten, dies 

„so schnell als mâglich abzustel. 
len. Dies ist bei Vorhandensein 
des neuen Zahlungsmitiels mă. 
glich dureh Einrichtung von Wech- 
selstuben, wfe sie in 'Nordirank: 

„Teich bestehen. Jedem Heeresan-- 
„gehârigen, der .etwas im Lande 
kaufen will, wird dadurch iiberall 
„Gelegenheit gegeben, mii einem 
kleinen Vorteil — vielleicht 2 bis 

- Von Hundert — scin Landesgeld 
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lui şi s'au luat.-măsuri pentru în- 
ceperea lipărirei acestui fel:de 
bilete. Se speră ca în 4 săptă- 
“mâni să fie disponibilă! o mare . 
cantitale de aceste mijloace de 
plată. - , - 

- s ! ” a 

e, . 

Biletele vor îi acoperite prin 
credite la Banca Imperiului. „A-. 
cest mijloc de plată va fi între- 
'buinţai de aliaţi pentru , exploa- 
“tările ce vor! avea de făcut în 
România. Pentru. menţinerea pu- 
terei circulatorii, aceste bilete se 
yor primi de ocupanţi într'o a-, 
"numită măsură la plata impozite- 
lor, contribuţiilor, etc. 

Crearea unui astfel: de mijloc 
de plată va avea şi un alt mare 
avantagiu. îi „ 

Astfel printr'un ordin Comanda-: 
mentul Suprem a! Corpului 9 de : 
"Armată dispune că măriurile cari 
Vor fi necesare Armatei se vor 
rechizijiona, iar cele de care are 

- nevoie individual fiecare om. a- 
parjinând armalei, trebuie plătite 
în numerar, + | 

- ? 

Ca consecinţă a acesiui ordin, 
în decursul săptămânitor urmă- 
toare vor intra în ţară mari can- 
tități de bani-germarii, austro-un- 
gari, bulgari şi chiar turcești. 

Este in interesul tuturor alia- 
jor să oprim cât mai. repede .ca 
acești bani să ajungă în posesia | 
populajiunei, iar aceasta e po- 
stbil numai prin crearea de Case 
de schimb, după cum sunt în 
Nordul Franţei. Asiiel se' oferă . 

"ocazia fiecărui militar care vrea 
să. cumpere din fară; că cu un, 
mic avantagiu de 2—3%/, să schim- 
be banii țării sale cu acest nou 

= .



* xorher gegen das neue Zahlungs-- 
miitel einzuwechseln und die Be- 
v5lkerung' dâmit zu bezahlen. 
Vorbedingung fir die einheit- 

liche Verwendung 'dieses Zah- 
_ lungsmittels ist aber, das die ge- 

samte Finanzierung der Ankâufe 
in eine Hand gelegit wird. Es ivird 
sich 'deswegen empiehlen, 'die 
ganze Finanzierung bei der Mili- 
lârverwaltung zu vercinigen, so 

-- dass also nicht die einzelnen Sta- 
aten fiir sich selbst mit eigenen Za 
„hlungsmitiein "kaufen. Durch die 

. geplante Finanzabieilung der Mili- 
tărverwaltung ist die: Mâglichkeit 
gegeben, iiber dieses Zahlungsmit: 

"> tel unbeschrânkter H5he zu ver. 
figen:und es jeder Sielle, auch 
den Heereskassen im besetzien 
Gebiei, jederzeit nach Bedari zu- 

" zuweisen.. - . 

Weiter ist mit: der “Monarchie 
Einigkeil dariiber erzielt worden, 
dass' diejenigen. Sachen, die im 
grossen Lagern gelunden werden, 
sogenannte. : Massengiiter, zu- 
năchst nicht bezahit werden. Sie 

. verden: ohne Riicksicht auf den 
Eigentiimer nach Bedari în An-. 
spruch genommen. Dem Besiizer 
wird . ein: Anerkenninis  ausge:- 
:stelit. Weiteren - Verhandlungen 
bleibt es iberlassen, ob ihm Be- 
zahlung zuteil werden. soll, in 
welchem Gelde und in .welcher |. 
Hâhe. Es wiirde dabei so zu ver- 

- fahren sein, das Angehărige der 
- verbiindeten Staâlen nach dem 
“zu findenden W/erle mit sigenem 
Landesgeld zu bezahlen sind, Neu- 

„trale nach einem besonderen Ver- 
iahren entweder voll oder bis zu 
einer gewissen H5he, feindliche 
Siaatsangehărige - zunăchst iiber- 
“haupt. nicht. Die Regelung von 

- deren Bezahlung muss den Frie- 
- densverhandlungen 
bleiben. . Ps | 

Im Anschluss an diese Darle- 
gungen .iiber die Schaifung eines 
Zahlungsmiiiels 'wird nach Be- 
sprechung der einzelnen Punkte 

- Einigkeii dahin erzielt, das diese 
Frage in einer besonderen Sit 

7. 

  -ocupat, după trebuinţă. 

.iiberlassen   

mijloc de-plată,. cu care apoi ve 
plăti populaţiei. , 

Condiţia ptimordială. pentru o' 
- unitară întrebuințare a acestui 
"mijloc de piată este ca înireaga 
finanțare a cumpărătorilor să fie 

concentrată .într'o singură mână. 
Se recomandă de .aceia ca în- 

treagă finanţare să fie reunită la 
administraţia militară, aşa că fie- 
care Slat să nu cumpere separat 

“cu propriile sale mijloace de plată 
Prin aceasta proectată secţie fi- 
nanciară 'a administraţiei militare 
se obţine posibilitatea, să se dis- 
pună de acest mijloc de plată în 
măsura nelimitată şi a-l pune la 

"dispoziţia fietărut oficiu, precum - 
.şi Caselor miliiare din teritoriul 

1 

De asemenea s'a ajuns- la o 
înţelegere cu Monarchia că acele. - 
mărfuri care se vor găsi în mari 
depozile, aşa numite mărfuri în 
masă, la început nu'se vor plăti. 
Ele. se vor lua, după necesitate, 
fără a ţine socoteală de persoa- * 
na proprietarului. Proprietarului 
se va elibera o adeverinţă. La 

- discuţiunile ulterioare se va vedea 
„dacă i se va plăti, în ce monedă : 

"şi în ce proporlie, 

-S'ar avea ca normă, câ su- 
„puşilor statelor aliate să se. plă- 
iească valoarea cu monedă ţărei!” 
lor, neutrilor, după un -procedeu 
special şi anume:. sau plata in- 
tegrală, sau până la-o anumită 
„sumă, iar supuşilor statelor ina- 
"mice deocamdată absolut nimic. 

Modalitatea regulărei plăţei a- 
'cestora rămâne să se stabilească 
la conferinţa păcei. * i 

„“ 
| , 

In legătură cu această expu- 

nere asupra procurărei. mijloa- 

celor de plată, după discuţii a 

supra fie-cărui punct în parie, 

"s*a obținut asentimentul ca acea- 
i 
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zung am 29. Oktober, 10 Uhr Yor- 
- mittegs, weiier. „geklări werden 

solle. 
Exzellenz von Sccâleyer und 

Oberst Gantschev erkiiren sich 
im Prinzip.mit: der beabsichtigten 

„ Massnanme ihrerşeits einverstan- 
“den, wollen aber ihre 'endgiiliige 
Stellungnahme bis nach Erledi- 
gung 'der Einzelberatungen vor- 
behalien. 

Exzelenz von Schleyer ersucfit 
um Auskunit, iriwieweit die sei- 
nerzeit in Rumânien tâtigen Eine 
kaufsgeselischaften zur Organi» 
sation herangezogen werden. 
'Major von Kessler: Es ist in 

Aussicht genommen, diese Orga: 
nisalionen, die mit:Erfolg gear- 
beitet haben, in den Dienst der 

„ Sacle zu stel!en, sie aber in den 
“Rahmen der militărischen Orga: 
 nisation einzugliedern. Die ge- 
samtorganisațion der deutschen” 

” Zentral-Einkaufsgeselischaii z.'B 
istin verschiedene Stellen-zerlegi. 
Diese sind in dem railitărischen 

» Apparat” da eagegiiedert worden, 
wo sie sich: am besten: cinfiigen 

- liessen. 
 Durch. 
„schiiisse der Einkaufsgeselischaf- 
“ten war Rumănien “als .Arbeits- 
gebiet.fiir die Deutsche Zentral- 
einkanfsgeselischailt - 

„worden. In diesen Beschliissen 
ist ferner ausgesprochen, daess 

“elle Einkaulisorganișationen, die' 
in cinem Lande gegriindet wiirden, 
der fiihrenden Gesellschait unter- 
stehen sollien, in Rumănien also 
der Zentral-Einkaufsgesel!schafi. 
“An die Sielte der Zeniral-Einkauf- 
sgeselischafit triti jetzi die Milităr- 

.. verwaltung in Rumănien. Die Zen- 
"iral-Einkeuisgesellschaft. hat sich 
in dankenswerter Weise fir die 
OQrganisation.zur Veriiigung ges- 
tellt und ist auch bereit; die gesa- 

* rate Finanzierung i in der W/eise zu 
: îbernehmen; vie es friiher der Fall 
war, Sie wird damit lediglich zum 
Bankier. des ganzen. Unterneh- 

die verreinigten Be-. 

anerkanni |: 

37 

  

roagă ai 
"măsură suni chemăte-a parlicipa- 

„ceastă . organizare 

stă chestiune să fie lămurită -în- 
io şedinţă .specialăla 29 Oc- 
tombrie ora 10 dimineaţa. 
Excelenta Sa von Schleyer şi 

colonelul: Gancev din pariea , 
lor s'au declarat în principiu de 
acord cu măsurile 'iatenţionate, 
îşi rezervă însă dreplul a lua o 
atitudine . definitivă” după . termi- 
-narea discuţiilor pe capitole: 

p 

4 

" Excelenţa Sa von Schieyer 
se da lămuriri în ce 

la această organizaţie societăţile 
de cumpărare care în iimpul său 
funcţiontu în România. 

Maiorui von.-Kessler: :Se in: 
tenţionează ca aceste organizări, . 
cate.au Yucrat cu succes,:să se 
pună în serviciul: acestei afaceri. 
“însă vor fi încorporate în orga- - 
Rizaţia militară. - .. 

Intreaga “organizare a Soc. 
Cenirale germane de Impoii de 
ex, a fost împărțită în diferite 
„servicii; Acestea au fost încor- 
porale în aparatul militar acolo 
-unde. se adaptează mai bine, Prin 
hotărârile comune ale Soc. de im- 
pori, România a fost recunoscută 
ca un teren de. exploatare pentru 
Societatea. Centrală „germană de 
import. î. 

În aceste deciziuni « s'a mai men- 
jionat că. toaie organizajiile de. 
cumpărare care erau fundate în- 
ir'o ţară, trebuiau să lucreze sub 
ordinele Societăţii conducătoare ; 
în România prin urmare Societă- 
țile Centrale germane de import 
(Zentral Binxauisgeselischaft). la! 
locul acesteia trece acum 'în Ro-: 
„mânia Administraţia militară, 

Societatea Centrală - de Import 
s'a pus. la dispoziţie pentru a- 

întrun mod 
demn de recunoştinţă şi este gata 

. să;ia asupra sa întreaga finanțare : 
"în fetul cum s'a. făcut şi mai îna- 
inte. .
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mens. Hieriiber,sind noch Einzel- 
1 verhandlungen nătig.- ? 

  

Es werden darauf die Unter- 
abteilungen ausgesonderi, die die 

" Einzelberatungen weiter  fiihren 
sollen. „ . 

Gelegentlich der Bildung der 
Nahrungs- und Futiermitteiabtei- 
lung bringi 'Exzelenz von Schla- 
yer. folgendes -zur Sprashe: 

Oesterreich-lingarn hat einen 
grossen Mangel an- Broigetreide- 
Deutschland sei in einer gliick- 

" licheren Lage und veriige iiber 
cin bedeulendes Plus. Der Herr 
Kriegsminister. habe ihn daher 
"Deaufiragi,. zu beantragen, dass 
alles: in Rumânien greifbare Brot- 
getreide an Osterreich iiberwie- 
'sen wird. Osterreich werde in an- 
deren Dingen'Kompensation ein: |- 
“trelen lassen. Ebenso wăre es 
wiinschenswert, dass bei der Ver- 
ieilung: von Mais cin Modus ge- 
funden. viirde, der nich! allen 
Mais ausschliesslich Deutschland 
zuweisi. v | i 

Haupimann von Langenhan 
stelit weiter die Anirage, oh an 
den Einzelberatungen auch Ver- 
treter + der - Zivilressort wiirden,. 
Diese Frage wird verneint,das es 

„sich um eine rein militărische 
... Organisation handelt, . 

  

-Es werden darauf folgende Un- 
terabieilungen gebildet: , 

„+4, Nahrungs-und Fuitermitte] ein- 
schliesslich lierischer und pflanz- 
licher Ole und Fetle. “ 

2. Mineral5lprodukie, 
3. Kriegsrohstoffe, . . 

, 

„Als solche werde fesigesetzt, 
Chemikalien, - Metalle,  Baum- 

wolle, Wolle, Flachs, Hanf, Ali- 
gummi, Asbesi, Gerbstofte,Hăuie, 
Lumpen, Tierhaare, Borsten, Sei- 
de und teilweise Holz. 

Zu Holz bemerki Exzelenz v. 

  

  

= 

Ea devine asifel banchsrul în- 
iregei întreprinderi. MR i 

  

Asupra acesteia mai sunt dis- 
" cujii 'necesare, După aceasia. se 
“separă subcomisiunile care trebue: 
să conducă mai departe discuţiile. 
Cu -ocazia constituirei secției de 
alimentare şi furaje, Excelenţa 

“Sa von Schleyer, a adus în dis- 
cujie următoarele: Austro-lnga- 
ria are mare lipsă de cerceale 
peniru, facerea pâinei, Germaniă 
ar fi înir'o situaţie mai . fericită 

„Şi dispune de un plus imporiant, 
D-l Ministru de Răsboi, l'a în. 

sărcinat să . propună, ca toate 
cerealele ce se pot lua din Ro- 
-mânia să fie dale Austriei. 

Austria va da în compensație 
alle obiecte. - 

De asemenea ar fi d 

- 

. 

e dorit ca. 
la împărțirea porumbului să se gă- î- 
stască o modalitate ca nu toată 
caniilalea să fie. 
Germaniei. Bi 

, 

Căpitanul von «Langenhan a 
pus întrebarea dacă. la discuţii 
pot lua parte şi reprezenianţi ai 
resorlurilbr civile, * . 

“a răspuns negaliv de oare-ce 
este vorba de o organizajie pur 
militară. - 

, 

  

cedată exclusiv - 

„S'a format următoarele subeo- ; 
misiuni: . N 

Îi. — A mijloacelor de hrană şi 
furage cuprinzând şi grăsimile 
animale și uleiurile vegetăle. | 
„2. — Produsele de uleiuri mi. 
nerale, A | 

3, — Materii prime de răsboi, 

Din acest: fel se consideră: .-: 
chimicalele, metalele, 
lână, in,“cânepă, (cauciucuri ye- 
chi), asbest, maierii tanante, piei, 
cârpe, păr de animale; păr de 
poic, mătase și în parte lemne. 

In privința lemnelor remarcă 

N 

bumbac,” : 
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Schleyer, dass Osferreich-Un- | 
“garn în erster Linie Interesse fiir 
Eschen- und -Nussholz habe, an 
dem auch dort kein. Ueberfhiss 
bestănde. .- se 

4. Holz fiir den Armeebedarf. 
+5. Maschinen. - : , | 

6. Arbeitskrăfte. 
7„ Finanzwesen. 
Ueber die Verteilung von Pier- 

“den wurde Einigkeit dahin erzielt, 
” dass sie zunăchsi dazu Veryen- 
dung finden miissen, um im Lande 
selbst Kolonnen zur Abiuhr der 
Waren zu bilden. Ueberschiisse 
dariiber hinaus sollen der fech- 
ienden Trupp€ zugefiihri werden. 

- Die Schlusssitzung wird auf 
“Sonniag, den 29. Oktobeș 1916, 
4 Uur nachmiilags, anberaurat. 

4 + 

  

Hiecorsohrifi iiber die Solluss- 
„bosprechung 

2 Sonntag, den 29. Oktober 1916, 4 Uhr 
nachmittags. pf 
  

Vorsitzender: Die: Siizung in 
Einzelgruppen, die zur Klărung 
einzelner Fragen gebildei waren,. 
hat siatigefunden. Es isi, wie mir 
gemcldet worden isi, iiberall ein 
gewisser Abschluss erzieli wor- 
den. Zwckmăssig virde die Sache 
so gehandeli, dass von den Einzel- 
“gtuppen referieri wird, und dass 
dann dice” Herren ihre eiwaigen 
Wiinsche und Bedenken vorbrin- 
gen. Diese wiirden zu Protokoll 
genommen. Die Klărung siritliger 
Punkte wiirde dann weilerer Ver. 
handiung iberlassen bleiben. 

Exzelenz von Schleyer be- 
-merki vorausschickend dass in 
„Bezug aul die Nahrungs-und Fut- 
teripiilel. sowie in Bezug aui die. 
Rotstoife. Meinungsverschieden- 

"heiten, geblieben-sind, 

  

Es folgi die Besprechung der 
Ergebnisse der Einzelberatungen: 

SI 59 - 

"în 

  
  

Excelența Sa von Schleyer- că 
Austria are în prima linie nevoie 
de lemn de frasin şi nuc, din care . 
nu se ailă acolo nici un,surplus. 

4, — Lemn pentru necesităţile 
armatei, . 

5. — Maşini, | 
6. — Braje de muncă, A 
7. — Finanţe. . 
Asupra: repariijiei cailor s'a 

oblinui unitate de vederi ca a- 
ceşiia. să aibă întâi întrebuinţări 

jară la coloanele necesare 
transporturilor mărfurilor.. - 
Surplusul trebue dal trupelor, 

care luptă. : 
4 

.. 

Sedința de închidere s'a hotă: ” 
rât pe Duminică 29 Octombrie | 
1916 ora 4 p. m : 

n maaeteareee 
T 

Extras din Consfătuirea da. în- 
„ cnaera ținută Duminică 23 
„Bot, 3916 ora 4 d. a. 

————_—_ 

Președintele : Şedinţele în grupe . 
separate care au fost făcute pen- 
tru limpezirea chestiunilor sepa-. 
Tate, au avut loc. S'a obținut după 
cât am fost informat, pretutindeni 
un oarecare: acord. Chestiunea 
Sar trată potrivit scopului așa 

pe 

„fel ca grupele separate să refere" 
şi apoi Domnii să-și expună even- 

" taalele: dorinţi sau 'gânduri. Ace-. , 
„stea vor fi trecute în “ptotocol. 
Lămurirea punctelor în. dispută 
ar dămâne apoi pe scamu unor 
desbateri ulteripare,. 
Excelenţa sa von Schleyer ob- 

servă anticipând că, în ce priveşte 
articolele atimentare și de furaj; 
precum şi îi ce priveşte materiile . 
prime au rămas oarecari diver-.. 
ginţe de opinii. 

s 

- POI . 

Urmează dezbaterea asuvra re- 
zultatelor consfâtuirelor separate: 

Ei
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1. Finanzwesen.  î.. î 
„-, (Siehe Beilage A.) Ă 

.. Das Ergebnis wurde cinstimmig 
als den gemeinsamen Wiinschen 
enisprechend anerkannt. * 

p 2, Wriegsrokstofie, 
(Siehe Beilage B.) . 

Bei der Beratung des “Ergeb- 
nisses der Einzelverhandlungen 
bleiben Meinungsverschiedenhei- 
ten bestehen iber: 

7 

. 
a) Valonea. 

In dieser Hinsicht weist Ober- 
"întendant Placek daraul hin, dass 
„bei der Besprechung Osterreich- 
„Ungarn den Scliliissel 6:5 ver: 
“langt habe. Er erklărt, dass Oster: 
reich-lingarn allerdings in der 
Tiirkei eine grosse Menge von 
Valonea gelauft habe, weiche je- 
doch. infolge Verkehrsschwierig- 
keiten :schwer herreinzubringen 

„sei, Fir den Fall, dass diese Va-. 
lonea  herein gebracht werden 
kânnte, wiirde Osterreich-Ungarn 
eventueli auf die':von Rumânien, 
zu erwartende Valonea 'gânzlich 
verzichten. Vorliufig sei dies je- 
„doch nicht mâglich. - . 

b) Viehhăute, 

. Osterreieh-Ungarn beansprucht 
cine Vorabiirdung von 75.009 

. Grossviehhăuten.  Seitens. des 
Kriegsrohsioffabteilung desPreus 
sischen KNriegsministerium wird 
Wert daraut gelegt, dass auf diese * 

" Forderung verzichtet wird. . 
Eine Einigung iiber i und 2er- 

folgt nicht und bleibt weiteren 
Verhandlungen vorbehalten.? 

"3 Rahrung3- und Fuţtermittel, , 

"Die. Ergebnisse der Einzelbe- 
ratungen! haben nur: in folgen- 
cen Puntten zu ciner Einigung 
gefihrt: Bulgarien unâd'die Tiirkei 
sollen, .soweii sie hisher Waren 
dieser 'Gruppe aus Osterreich- 
"Ungarn und Deutschland emiin- 
sen, in Zukunii'mâglichsi aus Ru: ! 
mănien beliefert verden.. Bulga- 

. - ” ! s 

.. 

  

- t 

1. Financiare 

„vezi anexa A. d 

-Rezultatul-a fost recunoscut în 
unanimitate ca corespunzând da= 
rinţelor generale. . - ă 

2, „ Materii Prime de Război 

vezi anexa B. 

La dezbaterea rezultatulăi con 
sfătuirei separate rămân încă di- 

- verginţe de opinii, asupra: 

a) Valonea | . 

In această privinţă Intenidantul 
„Ptaczek atrage atentiuvea că, cn 
“ocazia. tratărilor Austro-Ungaria, 
„desigur a cerut Scara de repare 
tiție “%6 : 5: El declară că „Austro- 
Ungaria, desigur a cumpărat în 
Treia mari căutităţi de Valonda, 
care însă. din cauza, dificultăţilor . 

"de transport vor îi «reu de adus” 
în ţară. Pentru cazul, când .acea- 
stă Valonce va putea fi adusă în 
țară, atunci Austro-Dugaria. ar 
renunţa eventual cu țotul: la ae 
lonea ce așteaptă din România. 
"Deocamdată însă, nu e posibil a- 

„ ceasta. 

„+ „b)' Piei de animale | 

Austro-Ungaria pretinde 75.000 

țiunei de materii prime de război, 
din Ministerul de Război Prusian,. 
se contează pe acea că, se va re- 
nunţă ta această pretenţiune. 

Uu acord asunra punctelor i și 
2 nu se-obține şi rămân rezervate 
unor dezbateri ulterioare. 

3 Articole Alimentare şi 
„de Furaj 

ezultatele deliberaţiunilor se-.. 
parate au condus la o unitat= de 
vederi numai în următoarele vunc-: 
te: Buigaria şi Turcia.” întrucât 
până acum primeatu aceste măr- 

„fari din Austro-Ungaria şi Ger2 
mania, vor trebui în” viitor să fie 

„furnizate pe cât posibil din Ro-   
piei de vite mari, Din partea sec- | 

  

e
e
 

e 
a
 

p
e
 

  
  mânia. Bulgaria aşteaptă 1 mai ales -:    



* genommen: 

„„..€) Gerste . 

„.dass , zuerst: 35.000 : 
„Tonneh Deutschland : . : . ;, 

=
 

- eines CGesamt-Abrechnungsschlii- 
„ssels fiir diese Warengruppe zu 

"- tragsteil durch zufălige Umstin- 

" treide und keine Futtermiitel 

„Richt herbeigefiihrt worden. Es 

-den Beginn der Arbeiten bis zur 

- (Meais,. Hafer, Wike, 
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rien legt- besonderen Wert auf 
die Lieferung von Salz aus Ru- 
mănien. Es wird darauf hinge: 
„wiesen, dass in. der Gegend 'von 
“Sinaia ein Salzbergwerk vorhan- 
den sei. . | Pa 
Ueber die endgiiltige Schliissel- 

bildung zwischen Osterreich-Un- 
gara und Deuischland ist in den 
Einzelberatungen eine Binigung 

wird aber allerseits als. dringend 
winschenswert anerkannt, vor- 
lăufig eine Grundlage zu weiteren 
Verhandlungen zu: gewinnen,. Fir' 

endgiltigen Einigung wird daher. 
folgender Schliissel in. Aussicht 

 Deutsch= . Gstor.- 
x _ land.  Ungarn 

a) Mehlu. Brotge- . -. - . 
ireide (Weizen, Rog- : .. 
gen) ,. 5 7 
„_b) Futtermittel! -- 

Rade, Hirse, Futter-. 
mel, Kleie, Qlku. 
chen).. ... 

d) Hiilsenfriichie - - 
mit der Massgabe, „a

ta
t 

zugefiihri ferden 
e) ' Schlachivieh ; N: 

tierische und pilanz- 
„Liche Ole und Fette. 5 

3) Olsaaten .. 5. 

- Die Schliissel sollen den wei- 
teren Beratungen zugrunde ge- 
legt werden.- Diese hâtien sich 
vor:-allem auch auf :Festlegung 

; 

7: 
7 

ersirecken. Dadurch, -dass ein 
solcher  Gesamt - Abrechnungs-. 
schlissel. vorgesehen wird, soll 
vermieden werden, dass ein'Be- 

de benachteiligt wird. Dies,kânnte 
eintreten, wenn'z. B. nur Brotge: 

im   Lande gefunden wiirden. . 

. 

* 

4 

sarea din România. Pe relevă ap: 
tul că în apropiere de Sinaia e- 
xistă o mină de sare, 

In. ce priveşte alcătuirea unei 
scări de repartiție între Austro- 
Ungaria şi Germânia nu s'a putat 
ajunge la un. acord în consfătui=. 
rile separate. S'a recunoscut însă: 
de către toate părţile că ar îi im- -. 
perios. de dorit să se 'câştive de: 
o camdată o ' bază peniru viitoa= 
rele desbateri. Pentru începutul 
lucrărilor, până la un acord de-: 
finitiv, se ia în considerare urmă- 
toarea scara: : 

. 

Ger- "Austro= | 
, , mania Ungaria 

'„a) făină şi cereale | 
de pâine (grâu,secara) 5 : 7 

b) furaje (porumb,” ! 
ovăz, mei, tărâțe, tur- . 
te uleioase, şi altele) 7 5 
"C) OZ e... 5 5 
d) păstăioase, , . .7.:.5 

după ce mai întâi se ... -. 
vor trimite în Germa: N 

“mia 3.000 tone : 
e) vite de tăiat; u- 

leiuri şi grăsimuri ve- . - 
getale și animale . . 7: 3 

î) semințe uleioase 7 : 5: 

a 

Această scară vi trebui să. fore, 
meze baza viitoarelor detiberări, 

Acestea vor avea să se întindă şi 

asupra fixărei unei scări de soco- 

teală generală pentru aceste grupe 

de mărfuri. -Prin aceia că se va 

prevede o scară de socoteală ge- 

nerală, trebue să se evite caro .. 

„parte contractantă să fie nedrep- 

| tățită prin înprejurări întâmplă- 
icare. Această s'ar putea întâmpla 

când de exemplu ș'ar găsi în țară 
numai cereale de pâine şi nici un 

"articol de furaj. - 

e



N . „e 

" Es ist in Aussichi genomimen, 
die Verhandlungen bei einer Sit- 
zung im Kriegsminislerium în 
Wien demnăchst wefterzufiihren, 
um zu einem.abschliessenden Er- 
gebnis zu gelangen. Die. Einla- 

-“dung hierzu wird von dem k.u.k. 
Kriegsministerium ehestens erfol- 

„ “gen, . . 

A "4. Mineralăle, . 
V (Siehe Beiluge C) 

„Seitens der &sterreichisch-un- 
garischen Vertreter wird hierbei 
zur Voraussetzurig-gemacht, dass 
von deutscher Seite'. hinsichilich 
des Brotgetreides grâssles Ent- 
gegenkommen gezeig! wird, 

_ N ” 

5, Arbeiterirage. 
(Siehe Beilage D.) 

a 6. Maschinen, | 
. Bei den Einzelberatungen und 
der Schlussbesprechung wurde . 
folgendes vereinbart: N 

Alle in Rumănien vergefunde- 
„Den und vorzufindenden  Fabrik- einrichtungen, * Maschinen und 
„Werkzeuge werden in allgemeinen 
Osterreich-Ungarn zur 'Anferii- 
-gung des unmitielbaren Heeres- 
bedaris iiberlassea.: Jedoch sina 

„die  Wiinsche Deulschlands. in 
bezug aul Spezialmaschinen so- 

"wie die der Tirkei und Bulga- 
-siens fiir Maschinen zu beirtedi: 
gen, die zur Ergănzung der vor." 
„handenen  Munitionswerkstiitten 

. dienen. Die Wiinsche der Tiirkei 
„und Bulganiens hinsichilich der 
Maschinen zur "Herstellung von: 
Inianteriepaţronen sina beson: 
ders zu beriicksichligen. Ebenso 
die Wiinsche der Tiirkei in bezug 

„aul Maschinen zur Bcarbeitung 
von Textilien und Leder. 

7. Schnittholz, 
" Siche Beilage N 

Das Ergebnis blieb unwider- 
sprochen. , 

Das Ergebnis der Einzelbera- 
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S'a hotărât ca deliberările pen. 
tru ajungerea la un rezultat de . nitiv să se continue în curând 
într'o şedinţă în Ministerul de 
Război din Viena, Iuvitaţiile la 

- curând de către Ministerul de Răz- 
boi austro-ungar. 

4, Uleiuri minerale 

vezi ancxa C. 

. Din partea reprezentanţilor au- 
stro-ungari se face presupunerea 
în această privință că se va arăta 
cea mai mare bunăvoință din par- 

“tea germanilor având în vedere 
cele «stabilite pentru: cerealele de 
pâine. | 

| ” 7 

5. Chestiunea muncei - 
vezi anexa D. 

  
%6. Maşini | 
. | . 

La consfătnirile separate şi. în 
deliberarea de încheere s'a sta- 
bilit următoarele: 4 + - 

Toate instalaţiunile de fabrică, 
maşini şi unelte cari se găsese saa 
se vor găsi în România. se vor 
ceda în. general Austro-Ungariei 

. 

cesar imediat armatei. Totuşi se 
„vor satisface dorinţele Germaniei 
cu privire la la maşini” speciale, 

„precum şi ale Bulgariei şi Turciei 
pentru maşini cari sunt necesare 
pentru întregirea atelierelor: exi. 

rințele Turciei şi Bulgariei cu pri- 
vire la maşini pențru fabricarea 
cartuşelor de infanterie. Tot așa 
şi dorinţele Turciei cu privire la 
maşini pentru, lucratul textilelor 
şi pieilor. 

„7. Lemne tăiate 
vezi anexa E. 

. 

Rezultatul a rămas necontrazis. 
Rezultatul consfătuirilor sepa- 

„Tate se încheie prin aceasta,   

această ședință se vor face cât de. 

ag 

„Pentru fabricarea materialului ne- - 

stente de' fabricare de muniții. Se _ 
Vor avea în vedere mai ales do- 

s 

  

  

         



  

_„ tungen ist hiermit abgeschlossen. 
Allgemein wurde':noch die Frage 

der Anlage von Verteilungsstel: 
len besprochen, Es war angeregt 

„morden, gewisse zuriickzufiihren- 
de Giiter zunăchst nach Veriei- 
lungsstellen in Oeasterreich-Un- 
garn zu leiten und sie dor! erst 
auf die einzelnen Empfânger.zu 
verteilen. Es wurde. Ueberein- 
slimmung dahin erzielt,: dass ein 
derariiges Verfahren nur in Aus- 
nahmefăllen und nach vorheriger 
Vereinbarung mit. der Zentral- 
transportleitung Wien - zulăssig 
sei; es. kânne sonst leicht die 
Gefahr einer Verstoplung der Ei- 
senbahnen eintreten sowie unwirt- 
schaftiiche Ausnutzung des Wa. 
genparks. - - | 
Auf Wunsch des Obersien Zil- 

ler wird ferner die Gleichberech.- 
tigung der bei der Militârverwal. 
tung tătigen Bevolimăchtigien der 

€ 

verbiindeten Staaten. sovie die. 
ihrer Unterorgane fesigestelit. _ 

Exzellenz von _Schleyer bean- 
tragi namens des k.u, :” Rriegs- 
minislerius, dass die heute fir 

„. das rumânische Gebiet nărdlich ' der Donau vrereihbarte Regelung auch auf die în det Dobrudscha 
- vorgefundenen  Vorrăte ausge.- 
dehntuverde. --: 

Major von Kessler: trăgt hier- 
zu vor, dass iiber die: Frage der 
Dobrudscha-Vorrăte bereiis zwi- 
schen' den Obersien Heereslei- 
tungen Verhandlungen schweben 
und dass heute diesen Verhand- 
lungen nicht vorgegritfen werden 
Lănne; es wiirde aber der Wunsch 
des k.u.k Kriegsministeriums 
der deuischen Obersten Heeres- 
leitung iibermiitelt werden, 

“Zum Schluss wird festgestelit, 
dass alle in dieser Niederschrift 
niedergelegten . Vereinbarungen 
vorbehaltlich der Zustimmung der 
Obersten. Heeresleitungen der 
Verbiindeten getroffen sind, 

Der, Vorsitzende. schliesst die. 
“Silzung. mit seinem Dank fir die 
"Arbeil aller Beteiligten, xworauf ,  Exzellenz von -Schleyer seiner- 

- 

9. EI 

S'a mai vorbit în general des- pre chestiunea depozitelor şi lo- "curilor de distribuţie. Sa relevat că unele. bunuri să se ducă mai întâlu în anumite locuri de distri- 
buţie din. Austro-Uagaria “pentru ca.de acolo să se împartă la fie- „care din cei în drept a. primi. S:a - | obținut un deplin acord ca acest 
procedeu să fie admis. numai în cazuri excepţionale şi numai după 
o înțelegera prealabilă cu Direc-, 
țiunea Centrală a transporturilor din Viena; altfel sar putea în- tâmpla lesnc pericolul unei aglo- -merări a liniilor ferate precum şi întrebuințarea neeconomică a parcului de vagoane. - 

După dorința Colonelului Ziller. se stabileşte tratarea deopotrivă a tuturor, împuterniciților Statelor 
aliate care iau. parte la adminis- 
traţia militară, precum şi aceia a organelor subordonate lor. | ! 

Excelenţa Sa von Schleyer 
propune în numele Ministeralui de. Răsboiu austro-ungar ca regulele 
stabilite astăzi. pentru teritoriul 
român ja nord de Dunăre să se 
întindă şi asupra depozitelor află- toare în Dobrogea. ! 

Maiorul, von Kessler răspunde 
in această privinţă că în chestiu- 
nea depozitelor din Dobrogea sunt 

” în curs tratative între Comanda-, 
mentele superioare-ale armatelor 
şi că nu se poate astăzi anticipa 
nimic acelor tratative; se va trans. 
mite însă Comandamentului Supe- 
rior ăl armatei germane dorinţa 
Ministerului de- Răsdoiu austro- 
ungar, , | PI 

Ca încheiere s'a 'stabilit că toate 
punctele convenite trecute în az 
cest_ extras rămân a fi aprobate 
de Comandamentele Supreme ale 
armatelor âliaților. - 

  
_-Preşedintele * închoe. şedinţa. . 
mulțumind pentru munca depusă 
de cei ce au luat parte la desba. 
teri, la care Excelența Sa von 
A 
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A: ; - 

seiis dem Vorsiizenden den Dank 
der anwesenden fremden Vertre- 

„ter fâr die Leitung der Verhand- 
lungen aussprichi. -- o 

gez. von Schocler, | 
„Generallentuart. . »- 

  

Geheim. 

" Beslaven A his E zu Wr.15053. 116.4 3. - 
  

A, 

Schafia N. - 
Qginos Zahlungsraittels, 

Am 29. 40. 16, 10 vorm. fand 
im Kriegsministerium eine Sitzung | 
mit den Veriretern. Osterreich- 
Ungarns und , Bulgariens îiber 
Schafiung des Zahlungsmittels fir 
Rumâănien stati. 

Major von Kessler trigt die 
- Gesichispunkte vor, die fiir Schal-. 
fung des . „Zahlungsmittels mass- 

" gebead sein sollen. 
Es wird -festgestellt: 

„A. 1, Jeder Heeresangehârige 
hal fiir seine dem Lande eninom- 
"meneh Bediirînisse Bahrzahlung 
zu leisten; . 

2. grâssere jorhandene Vor- 
răle (Mussengiiter) werden gegen 
Gutschein requirieri; 

3. in solchen Fâlen, Yo die. 
Militârverwaltung ein besonderes 
Interesse hat, die Bereitwilligkeit 
des Verkăufers zur Hergabe zu 

“ “wecken, wird bar bezahilt. . 
B. Es soll ein voliwertiges 

Zahlungsmittel neu. geschafien 
vwerden, das jeder Rumine wie. 
jeder Heeiesangehărige anneh-: 

”- Men MUSS und das auch seilens 

der Heeresverwaliungen in Zah- 
ing. genommen wird. Ausierii- 

- gung în rumânischer Sprache. 
C. Dieses Zahlungsmiltel wird 

_dadureh geschallen, dass der 
“” Banca Generala Romana seitens 

cer zustăndigen. Militărbehârden 
" Defohlen vird, durch Angliede- 
Tang: einer Notenausgabeablei- 

„94 

  

Schleyer aduce ' mulțumiri dia IE 
partea . sa şi a representanților 
străini pr ezenţi, Președintelui pen- 
tru. conducerea desbaterilor. 

(s5) von Schoeler Locot. General ! 

| | Secret 

VAnexele A până la E la Mo. 15853 IL.I6 A. S.: 
  

Îi . . „ 
ph N 

Î : 

„A. - i: , 

„Groarea unui anijioe de plată 

La 29, 10, 16 orele 10 a. ra. s'a. 
ținui. la Ministerul de Răsbăi o; 
şedinţă pentru crearea unui mijloc “ : 

_de plaiă pentru România. 
„La această. şedinţă au participat 

delegaţi Austro- “Ungariei şi 
Bulgaria 
Majorul v. Kessler, expune punc- 

lele. de: vedere după cari ur- 
„mează“să se creeze mijlocul de 
“plată, , 

“Se stabileşte: ” 
A) 1. Toli cei care fac paris 

: din armată vor plăti în' numerar 
cumpărăturile făcute peniru ne-, 

- cesilăţile lor, . 
2. rezervele mai mari existente - 

se vor rechizijiona, liberându- -se: 
bonuri, : 

3. plata se-va face in numerar! 
şi în cazurile î în cari adminisira- 
ia militară are interesul: de a 
siimula bunăvoința vânzătorului. 

o B) Se va ctea peniru aceasta 
un nou mijloc de plată, pe care 
ori ce român precum și cei făcând 
parte din armată trebue să-l -ae- 

” cepie, şi care va fi primit pentru 
plăți şi de către administrajiunile 
militare. Textul în limba română 

C) Acest mijloc de plată se va 
crea în modul următor. Se va da 
Băncei Generale Române ordin 
de: către autorităţile militare eom-. 
petente, să înfitințeze o secție 
de emisiune care să pue în ci-. 

  
 



1urig Papiergelăd in Umlauf zu | 
seizen, welches duch Markdepot 
bei der Reichsbank Berlin zum 
Kurse von 80 Mark fiir 100 Lei 
gedecki wird. Die Einlâsung 'aller. 
ausqegebenen Noten .hăile bei 

" Fricdensschluss dadurch zu eriol 
gen, dass die rumânische Regie- 
Tung. die Ein!&sung iibernimmt. 
Dadurch fiele das genze gestellie 
Depot an die Einzahler zuriick; 
und die Verbiindeien hiiten die 
im  Lauie 'der Zeit eingefiihrie 
Ware kostenios erhalten. Miisste 
aber zur Einl&ssung der Noten 
das Reichsbankdepot in Anspruch 

» „genommen werden, so erwiichse 
dadurch deri verbiindeten Reichen 
auch kein Schaden, da diese vor- 
her fir den Gegenwert des Gel- 

* des Ware erhallen haben. - 
D. Die . Zentral-Einkaufsge- 

selischat Berlin hat sich. bereit 
crkiiri,. der Notenausgabestelle 
gegeniiber die Rolle des Ban- 
kicrs zu iibernehmen und jeder- 
zei! auf telegraphischen Abrui 
neue Deckung bei der Reichsbank: 
einzuzahlen, wodurch' die Noten- 
ausgabestelle den jeweiligen Be- 
diirinissen en!sprechend weitere 
Noten auszugeben in der Lagt sei. 
Dic: Zentral-Einkautsgeseilschait 

* hat sich ferner bereit erklărt, die 
gesammien ' Abrechnungen mil 
den verbiindeten .Reichen nach 
dem bisher iiblichen 'Verfahren.: 
vorzunehmen. | , 

E. Es wird einstimmig beschlos- 
sen, in Anbetracht dessen, dass 

- schon ein grosser Teil Rumâniens 

"ins Werk zu setzen. 

beseizi ist, die.Einfihrung dieses 
Geldes sobald als: mâglich iiber 
Armee-Oberkommando 9 und Ar- 
mee-Oberkommando Mackensen 

"FE. Um.fir die Abrechnung eine 
veitere Erleichterung zu schaifen; 
soll die Zentrall-Einkaulsgesell- 
schai -gegeniiber den Kriegsmini- 
sterien der vier verbiindelen Rei- 
che âls einzige Abrechnungs- 
steile aufireien. , . - 

Die zur Versendung 

, 

d ! 

gelan-" 
gende requirierte Ware soll von. 

95. 

  

  
Mackensen. 

acoperită prinir'un depozit 
mărci la Reichsbank - Berlin, pe 
cursul de: 80. mărci 109 de'lei. 
Retragerea biletelor de bancă 

român. :: 
„in acest chip depozitul ar de 
veni liber “la dispozilia depună- 

„torilor, iar aliajii ar îi primit gra-.- 
tuit toate măriurile importate. Şi 
în cazul. când : depoziiul de ia 
Reichsbank ar urma să îie înire- 

“culajie hârlie-monedă, care va [i . 
de * 

- emise ar urma să se facă la în. .. 
cheierea păcei, de căire guvernul : 

buinjat peniru retragerea bilete. - 

mit raariă 
banilor. 

: Societatea Centrală de Cumpă- . 
rări (Zeniraleinkauisgesellschait) 
din, Berlin a declaral că -e dis- | 
pusă să preia asupra ei rolul de 

„lor, nu s'ar aduce nicio pagubă. . 
aliaților, întrucât aceşiiă au pri- . 

pentru coniravaloarea 

bancher faţă de secţia de emisiune . 
„depunând la orice cerere 'tele-: 
grafică 'rioi acoperiri la Reichs- 

- bank, dând 'astfei Secţiei de e.-.. 
misiune posibilitatea de.a da în 
circulaţie—după necesitate — noi 
stocuri de bilete. , 
Zentraleinkauisgesellschaita de; 

clarat deasemenea că e dispusă | 
să preia 'asupra ei toate opera- 
țiunile de lichidare cu ţările ali- 
ate, această după normele obiş- 
nuite. ÎN DER : 

„, a Ă 

E) Având în vedere că cea 

a, se. aduce la îndeplinire pune- 
- rea în circulațiune. a “acesiei e- 
misiuni, prin iniermediul Coman: 
damentelor Armatei 9-a şi armatei 

E) Pentru înlesnirea operaji- 
„ unelor de lichidare, Zentralein- 
kauisges. va fi—faţă de cele patru”. - 
ministere de războialiate — sin: 
gurul oficiu de lichidare. 

'G) Transporturile, de mărfuri 
- vechizijionate urmează a se plăti 
"în numerar biuroului de lichidare - 

„zZ 

mai 
mare parte din România e ocu- . 

“pală, se decide în 'unanimitate,



cen vier verbiindeten Reichen 
"sofort zu einem festzusetzenden - 
Preise in bar zu Hănden der Ab- 
rechnungsstellen bezahilt werden, 
da hierdurch Schrierigkeiten bei 
der Spăteren Abrechnung am. si- 
chersten unterbunden werden. | 
„. Heber alle Punkte ist volle Ei- 
nigkeii erzielt, - . : i 

„gez.: von Kessler, 
A 

von Langenhan,.: 

  

LA 
B. 

Kriogsrohstofia, 
„Ani 28. 10. 16. fand im Anschluss, 

un die Vorbesprechuug cine Be- 
„_ Sprechung der Robhstoff-gruppe 

statt, ” , 
Es wurde folgendes festgestalit, 
1. lextilien; Beteitigung Bulga- 

riens und der Tărkei konamt nicht 
in die Frage, weil Versorgung mit 
Fertigfabrikaten-von Dentschland 

„aus geregelt. i 
Es wurden folsende Schliissei 

vereinbart: 

  

. 
r 

— după preţurile ce urmează a 
se stabili — aceasta pentru a se 
evita greutăţi la lichidarea 'defi- 

„nitivă, MR 
* Asupra punctelor de mai sus 

s'a ajuns ia: deplină înţelegere. 

van Kcasiar v. Langenhan 

i 

CB, 

Materii primo de răsboi 
: * , _ 

În legătuză cu întrunirea de mai: 
sus, a avut locla 28,1V,16 ocon- | 
ierință a secţiei materiilor prime 
de răsboi. 

S'au stabilit următoarele : 

1. Materii textile; Bulgaria şi - 
Turcia nu participă, întrucât cu 
articole fabricate aprovizionarea 
acestora se face de către Germa- 
mia, , ! 

  

1 3 . N 

33 588 „+ S'au convenit următoarele cote 
Su â€ :325.| de repartizare: . : 

2) Wolle und Wollfelle 
(Lamm e Schaf.,  Kitz- | 
.und Ziegenfelie) sowie G-nia A-U-ria 
„Wollsarae. .....,. . 5 ” ă * 

a) lână şi pelcele, | 
(oi, capre, miei și pi- 

„b) Baumivolle u-Baum- 
„wollvarne . . .. 

W
N
O
 

8 

d 

  c) Flachs und Hanf... 3: Sici o... . 6. d 
d) Seide. ....... 1 b) bumbac, și fire _ 

3. Tierhaare: , de bhmbac .... 6: 5, 
a)Zicgenhaare.. .. 5:95 c) cânepă şi in . -7 : 3 
b) andere Tierhaaro u. d) mătase. ... 2: 1 

Porsten , .,......,. 7: 3 2. Păr de animale: _ 
3. Asbest .,..,.. 7: 3 |n. apăr de capre, 5 d 
4. Lampen aller ârt. 6 :5. |” o) diverse... ., 7 3. 
5. Vishhâute. .....6: 3 3asbest .... 7: 3 
6. Metalle, und zwar 4.cârpadetot felul $ : 5 

Lager-, u. Altmeţall aller 5, piei ,1-..., 6 2.5 
Art eiuschliesslich me- „6. Metale de tot fe- A 
tallualtiger. . Bergwerks-. il inci, produse mi- , Ă 

. produkte ....,...-. 5: |mnerale .7.... 5: 9% 
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7. Zeugstolie : aller Art 
+ werden durch cine deut-. 

“ „Zisternen dberschgeitet, verzichtet 

„keton” ganz an Dentsch- 

cine Sitzung mit den Vertretern 

sche Organisation be. -.! 
scha!Tt mit der Massgabe, i 
dass bulaârischer Bedari 
durch die deutsche Or- . 
ganisation im voraus zu 
decien. ist. die .alsdann 
zwischen Deutschland u. 
der Monarchie teilt . . 5 

8 Edelholiz,u zwar: -. 
a) Nussbaumholtz roh 

und als Fertigware mit 
der Massgabe, “dass deut: 
scher . Bedarf in erster 
Rieihe  beriicksichtigt 
werden soli 

b) Eschenholz . . . .. 
€) Laub. Nadel- und 

Schneiderungholz 86: 
9, Altsumni « . ..5 

10. Chemikatien, u.zwar: 
„a Harz... 

b) Aceton, Ilolzeter, es- 
sigsauer Kalk î. 6: 

e) Schwefel, Schwefel- 
kies , . 

d) iibrige Chemikalien 7 
(Holzgeist u. Methylăthyl- 

a
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Na
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land). 
11. Cobra itziol) 
12. Gerbstoffe. , 

sez.: Wolifhiigel. 

Schliissel bleibt 
vorbehalten. ! *   von Langenhan. 

. + 

- C. 

ineralăla, 

Am 93. Oktober 1916 fand im 
Anschluss an die Vorbesprechung 

OesterreichtUngarns und Bulga- 
riens iiber die Verteilunu des ÂTi- 
neraloi-Vorkommens statt. 

Vereinbart wie folat: 
1. Iasoweit die Gesamtmenge 

der aus den fraslichen Gebietstei- 
len wiihreud eines Monats abtrans- 
portierten Meugen an Rohăl und 
MineralOlerzeugnissen nicht 2.000   

nuc brut şi 

i 

7. pânzeturi de tot 
felul cu observați. 
unea că Bulgaria ur. 
mează a fi aprovizi- 
onată de o organi- 
zațiune germană, ca: 
re va face apoi re- 
partiţia între Ger- 
mania si Austria 

8. Lemn, esențe | , 
superioare lemn de. : 

lucrat, 
avându-se În vedere - 
în primul rând .ne- 
cesităţiie_ Germaniei 

9. sumă, 
.10 produse chimice : 
a) reşină ,, 
5) aceton, smoală 

calciu ., 
c) pucioasă - 
d) diverse iroduse 

chimice . cc... 
ii vitripl urmează a se 

u
a
 . 

3 . 

ps 
7: 

73 

Cc. 

" Ulniuri minerale 
Ca urmare la conferința ante-' 

rioară a avut loc la 28, 10, 9i60 
ședință cu delegaţii Austro- Unga- 
riei şi Bulgariei, relativă la ule- 
iurile minerale: 

Sau convenit următoarele :- o. 

1 Cat timp cantitatea lunară de: 
transportat (ulei brut şi produse) 
nu va depăşi 2000 cisterne, Au- 

7
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Oesterreich-Ungarn auf cine Be- 
teiligung aus diesen abzeschobe- 
nen Nlengen. . r. 

2. Insoweit diese abgeschobenen 
- Mengen 2.000 Zisternen im Monat 
iibersteigen, hat Oesterreich-Une 
garn einen Anspruch auf 25 vom 

des Gesamtabschubes. 
Oesterreich-Ungarn soll diese Men- 
ge — soweit măglich — als Rohăi 
erhalten. Seitens der Verireter des 
k. u. k. Kriegsministeriums wird 
betont,: dess ihrerseits' grosser 
Wert auf den Bezng von Bustenari- 
ună Morenidl gelest wird. Es wird 
vereinbart, dass die Beteiligung 
Osterrejch-Ungarns vorzugsweise 

„in diesen- beiden Roh5lsorten er- 
folgen soll mit der Massgabe, dass 
der Ansprach 'Osterreich-"Ingarns 
an jeder dizser beiden Olsorten 
aus 25 von Hundert ihrer Gesamt- 
erzeugung begrenzi ist, 

3, Soweit der Bedart Bulgariens 
und der Tirkei an Alineraloler- 
zeugnissen aus den - fraglichen 
Gebietsteilen Rumâniens gedeckt 

„Wira, sollen die nach diesen bei- 
den fândern în cinem Monat aus- 
gefiihrten Mengen von der Ge- 
samtausfuhrmenge vorweg in Ab- 
zug gebracht werden.. Der ver. 
bleibende Rest fillt Deutschland 
und  Osterreich-Ungarn  gemiiss 
den Bestimmungen der Absătze 1 
und 2 zu. Der Vertreter des Ko- 
niglich Bulgarischen Kriegsmini- 
steriums ist nicht in der Lage, die 
Mengen die zur Deckunsg des bul- 
garischen  Bedaris crforderlich 
„sein werden, anzugeben. Er be- 
merkt, dass am wichiigsten făr 
Bulgarien die Beligferuna mit Pe- 
troleom sein wird. Er iibernimmt 
es, seine Regierung auf die Not- 
wendigkei: ăusserster' Sparsam- 

_Keit aufmerksam zu machen. 
4, Die Vertrete> des k. und k. 

Kriegsministeriums erklăren, dass 
Voraussetzang făr die vorstehende 
Verstândigang ist: . - 

a) dass die Erzeugung Galiziens 
nicht 'wesentlich unter den derzei- 
tigen Stand herabsinkt, ” 

D) dass fâr die Deckung des Be- 

  
  

u 

stro-Ungaria renunţă: la reparti 
ție _. pf 

2. Dacă cantitatea lunară de. 
" păşeşte 2000 cisterne. Austro-Un- 
garia are dreptul la 230%, din can- 
titatea totală transportată, Austro- 
-Ungaria urmează a primi pe cât 
posibil — păcură. Reprezentanţii 
Monarchiei, accentuiază ca can- 
tităţile ce li se vor preda: să fie 
de preferință păcură de Buştenari 
şi Moreni. Se convine a se satis- 
face această cerere însă numai 
până la 25%, din producţia aces- 
tor localităţi. 

2 . 

3. Se va scădea din cantitatea 
totală lunară exportabilă cantita- 
tea de produse petrolifere expor- 
tate în Bulgaria şi TParcia. Canti- 
tatea rămasă se va repartiza între 
Germania şi Aus.ro-Cngaria con- 
form cu dispoziţiunile dela punc- 
tul 1 şi 2. Reprezentantul bulgar 
nu e în măsură să comunice, can- 
titatea necesară Bulgariei pentra 
acoperirea trebuinţelor ei, spune 
însă că în primul rând Bulgaria 
necesită petrol. Va atrage aten- 
țiunea guvernulai său să ia măsuri 
pentru a se face cele mai mari e- 
conomii cu acest produs. 

-. 

4. Reprezentanți Austro-Ungari se 
declară de acord cu cele de mai 
sus, cu urmitoarele condiţii: 

a). producţia actuală a Galiţie 
să nu scadă în mod simţitor,. 

b) să nu se apeleze la Austre 

  

   



adarfs der în den îvaglichen Ge- 
bie!steilen operierenden Truppen 
und der Bediirinisse dieser Ge: 
bietsteille selbst jeinerlei Ansprii- 
che an Osterreich-Ungarn gestellt 
nverden. c 7 

goz.: Dr. Herz, 

von Haymerlc. 

” D. 

Arbeitsamt, 

Am. 28. Oktober 1916 fand im 
Anschluss an die Vorbesprechung 
cine Sitzung mit dem Vertreter 
-Osterreich-Ungarn iiber die Be- 
schalfung von Arbeitskrâften -aus 
tem zu besetzenden ru:niinischen 
Gehiet statt, 

Vereinbart wurde was folst: 

I. „Organisation. 

Bei dem einzurichtenden. Mili- 
tăr-Gouvernement wird ein die- 
sem unterstelites Arbeitsamt ciu- 
gesetzi. Die Leitung wird je cinem 

; Vertreter der Osterrcichisch uuea- 
rischen uud deutschen Ileeresver- 
“șaltung îbertragen. Das zur Un- 
terstiițzung beider Ilerren ndtige 

„„Verwaltunuspersonal an Referen- 
„en, Experienten usw., stellen die 

Rriegsminist erien in Wien und | 
___Berln , 

II. Beschaifung und Verteilung 
der Arbeiiskrătte. 

1. Sicherstellung der în Rumă- 
nien zu leistenden kriegswirt- 
schaftlichen Arbeiten. 

Das Arbeitsamt sorgt fur Auf- 
bringung der fâr die landwirt- 
schaftlichen und sewerbiichen 
Betriebe im kriegswirtschaitlichen 
inreresse der verbiindeten Staa- 
en 'erforderlichen Arbeitskrăfte, 
Ihm liegt die weitestgehende: He- 
xanzichuua und die Verteilung der 
Arbeitsfăhigen Einwohner des 
Landes ob. Desgleichen gehen alle 
-Gesuche ramânischer Betriebe auf |. 

99 

  

  

“ 

Ungaria peniru acoperirea nece- | 
sităților trupelor de ovcupaţiune 
sau a locuitorilor din aceste te- 
ritorii. 

D. 

Diiciui muncsi 
Iv legătură cu eonvorbirea an- 

terioară a avnt loc la 28, 10, 13 
în prezenta reprezentanţilor A- 
ust o-Ungari o consfătaire privi- 
toare la procurarea de brațe de 
munca în teritoriul român ce se 
va ocupa. | . 

„4, Organizarea 

Pe lânga guvernământul militar 
ce se va crea, se va înfiinţa ca 
biurou al muncei. Conducerea o 
vor ayea-o reprezentanţi ai ad- 
ministraţiunei militare Austro-Un- 
gare şi Germane. 

'2, Procurarea şi repartizarea 
braţelor. de mnncă.. 

1. Asigurarea efectuirei munci- 
lor economice în România. Biz- 
roul muncei va îngriji procurarea. 
braţelor de, muncă necesare ez-: 
ploatațiunilor agricole și iudur-- 

E / 
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Uberweisuug von Arbeitslriăiten 
, aus Deutschland oder. Osterreich- 

"“Ungarn durch seine Hand. 
| 2, Das Arbeitsamt organisiert 
die Anwerbung von Arbeits- 
krăften fir kriegswirtschaitliche 
“Betriebe der verbiindeten Lânder, 

" soweit sie fiir die unter 1. genann- 
ten Zweclie entbehrt weroen k$n- 
nen. Das Arbeitsamt wird Sorge 
tragen, dass die Anwerbung von 
Arbeitskrăften nach einheitlichen 
Plane ohne storende Konkurrenz 

, mehrever YWerbestellen  ertfolgt, 
1 Die Verteilung der Arbeitskrăfte 

erfolgt durch das Arbeitsamt in 
Wiirdigung : der  verschiedenen 
kriegswir ischaftlichen Bediirfnis- 
se der verbiindeten Liinder, 

3; Das Arbeitsamt iibt gleichzei- 
tie die Kontrolle iiber die in Ru- 
mănien vorhandenen deutschen 

DR und Osierreich-ungarischen 
Ra Wehrpflichtigen aus und ist 

Ă | allein zur Vornahme von Zuriick- 
- Stellung (Enthebungen). belugt. 

  

sez: Tiburtius. 

_von Langenhan. 
Pi 

  

E. 

.! Schnitthoiz, 

Am 28. Oltober"1916 fand îm 
Anschluss an die Vorbesprechung 
cine Sitzong iiber die Verteilung 
des aus Rum: nien zu er wartenden 

, Schnittholzes statt, soweit es fiir 
! Jieereszwecke brauchbar ist. 

Dar Ergebnis war folgendes. . 
In erster Linie soll das in Ru- 

mănien vorzufindende rumănische 
oder sonst in feindlichem Eigen- 
tum befindliche Holz zur Beliefe- 
rung der in Rumiinien stehenden 

 Armeen Verwendung finden. Ge- 
niigt dieses Itolz. nicht zur De- 
ckung von llecresbedari, dann 
werden die im Besitz oder Eigen- 
bun. der ăsterreichisch-ungari- 
schen Firmen befindlichen, in Ru- 
mâănien lavernden Holzvorrăte fir 
das Heer “angekauft, Die „Sosten 

  

  

  

triale precum şi de _Tepartizarea. 
acestora, , 

. Biuroul muncei, organizează. 
angaja muncitorilor, IN 

+ 

3: Biuroul muncei controlează . 
deasâmenea pe germanii și austro-: 
ungurii din Pomânia, supuși ser-: 
viciului . militar şi e singur : în- 
dreptăţită a acorda dispense, 

ss, Tiburtius, von Longenhană 

E. 
ÎN : , , | 

Lomno tăiate” 
La 28, 10, 164 avut loc o con- 

sfătuire privitoare la repartiţia 
lemnelor din România, întrucât 
vor: putea fi întrebuințate pentru 
scopurile răsboiului. 

Rezultatul e următorul : 

Lemncie găsite în România vor 
îi în primul rând întrebuințate de 
către armata de ocupațiune. Da:ă: 
aceste cantităţi nu vor fi sufici- 
ente, se vor lua cantităţile de lem- 
ne aparținând firmelor ausțro-un- ,. 
sare din România. Cheltuelile se - 
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-werden im Verhăltnis der Stârken | 
der Armeegruppen verteilt. 

Das nach der Deckunu des Hee- 
resbedaris ctwa iibriebleibende 

vrumănischen 'oder  sonst 
feindlichen ligentums wird nach 
"dem Schliissel 5; 5 aufgeteilt. 

Abiransport und Verwendung 
„bleibt den Monarchien iiberlassen, 

gez.: Tenschert, 

, 

* . 

vor repartiza în raport cu numă= 
rul armatelor. | i 
Lemnele ce ar mai rămânea 

. disponbile' după acoperirea nece- 
sităţilor armatelor se vor repare 
ţiza după cota 5:5: 

Transportul şi întrebuinţarea 
rămâne în sarcina Monarhiilor. 

ss, Tanschert Wutsdortt Geroteuberg . 

"Wutsdorif, Gerstenberg. 

ANEXA 2 Pa 
- i - București, 6 Martie 1947 : 

” a: Hotel Imperial „i . N PA . . . N e . 

a st 10? 

că 0 
Ss ste | 
ag 

, fi 

co 

" SCUMPE AMICE,: 

Am făcut tot posibilul să obțin „Gazeta Bucureștilor“ ca să văd de ce este vorba cu Banca noastră.. Dacă notija ziarului pe care. o alătur aci conţine tot, ar fi vorba să se pună Banca sub, seche- stru administrativ, 
Motivele acestei hotăriri ar fi două: . , - 4 „Penirucă părţi considerabile de ale averei Băncei Naţionale a României nu se află pe feritoriul român ocupat“ şi , 2. „Pentrucă majoritatea persoanelor administrative ar lipsi din i 

„A Bancă“, 
- Înființarea acestui sechestru adminislraiiv implică crearea fune- Hunei de „sechesru administrativ cu dreplurile . fostei direc[luni a Bâncei Naţionale a României ca să adminislreze după prescripfiile dreptului internafional, parlea din averea Băâncei ce se află în loca- ilățile stăpânite de Pulerile aliate:. : ! Este interesantă declaraţia ce însoţeşte această holărîre ca Gu- vernământul Imperial nu urmăre 

Naţionale, ea nefiind considerată 
sau ca o parte a acestuia. 

7 - : . 

șie sechestrarea averei Băncei 
ca o ÎInstituţie a Statului Român 

- 

e... 

la să vedem este această hotărire a Guvernământului Imperial conformă cu prevederile dreptului internaţional şi cu legile răs- boaielor de care se prevalează Guvernământul ? 

. . 

n N
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Inainte de a analiza molivele. invocate de Guvernământul Im 
_perial.peniru a-şi justifica hotărîrea, irehue să amintesc că Gu- 

" vernământul Imperial este: o autoritate cu caracter provizoriu a 
unei simple posesiuni de fapt ; conform art. 45 al regulamentului 
dela Haga din 1899 „şi 1907 „el trebue să ia toate măsurile care 
depinde de dânsul în vedere de a restabili şi asigura pe cât po- 
sibil ordinea şi viaja publică respectând afară de o împiedicare 
absolută, iegile în vigoare în țară“. 

In acelaş regulament vedem hotărindu-se în-art. 25 „este inter- 
zis orice distrugere sau sechesirare a proprietăţei inamice caie: 

-nu ar fi imperios comandate de necesităţile răsboiului“. Iar pe 
deasupra autorii de drept internaţional, pe care Dita trebue să-i 
cunoşti mai bine ca mine, proclamă „respeciul şi inviolabilitatea 
proprietăjei private inamice, inamicul invadant victorios neavând 

nici proprietatea nici folosința acestei averi“ . 

+ Pe ” RR Ă e. - - . 

. .. . 

„ Guvernul Imperial înființând sechesirul administrativ recunoaşte, 
cum văzurăm, că Banca Naţională este o avere pariiculară iar nu 
a Statulul. 

Motivele sale de intervenjiune sunt cele două de sus arătate 
„Că averea sa în cea mai mare partie n'ar îi în teritoriul ocupat, 
ca conducătarii ei şi majoritatea personalului său administrativ 
ar-fi intr'o altă parte a teritoriului“, 

e . A 

Averea și direcția Băncei nu puteau - să fie decât acolo unde 
este sediul ei.. 

Or sediul Băncei pe temeiul încheerei din 12 Noembrie 1916 se 
"află la Iaşi,” unde a fost mutat Tezaurul, averea şi'unde se află 

şi direcția principală a «ei. 
Faptul ca o parte a averei unui particular a fost transferată în- 

iraltă parte, „permite sechestrarea 'averei rămasă sau amestecul 
cuceritorului în administrarea ei ? In cazul nostru nu este nici 
"măcar alât; pe temeiul încheerei din 12 Noembrie 1916 luată pe 
baza statutelor şi regulamentului nostru, la Bucureşti funcționează 
o simplă sucursală a Băncei, căreia-în vederea importanței eii 
s'a alcătuit o direcțiune specială în persoana a 2 directori. 
-- Operajiunile aseslei. sucursale sunt delerminate prin încheerea 
sus arătală care stabileşte creiarea acestei sucursale. 

, . . 

Dacă este constatat că nu suntem decât o Sucursală şi nu pu- 
tem face decât operaţiunile prevăzute în încheerea Consiliului de 

- Administraţie la fel ca şi celelalte „Sucursale din țară,” ce dispo- 
zițiuni de drepi internațional pot să intervină să se substitue de- 
legaţiunei pe care Banca Najională Centrală a instituit-o ? 

Cum ar putea un sechestru administrativ să se substitue in a- 
- tribuţiunile direcţiunei generale a Băncei care există, este în fi-: 
' ință la laşi unde îi este sediul legal? 

Ce forţă legală ar avea faţă cu statutele Băncei şi cum ar pu» 
tea el iucra fără să violeze aceste statule ? 

. Li   
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In fond şi hotăritor nu este acest amestec într'o avere pariicu- 
lară o violare a regulelor de drept internaţional de care ei vor 
să se prevaleze. 

* 

__ Este adevărat că şi noi am înființat ni anuni- 
tor case şi institute de comerţ străine din țara noastră. 

Se poate face însă analogie între măsura luață de guvernul ro- 
mân de a numi conservatori ai averilor supuşilor străini, cu care 
țara intrase în răsboiu, o procedare justificată în drept şi recu- 
nosculă de dreptul internațional şi cu ceiace se. petrece la noi? 

"- Ce spune dreptul internațional ? Spune că una din consecin- 
țele declaraţiunei de răsboiu este interdicțiunea oricărei relațiuni 
comerciale între supuşii celor ce se răsboesc. Siatele beligerante 
sunt singure în drept să stalornicească asupra gradului de apli- 
care a acestei 'hotăriri: interdicțiune totală sau parțială. 

Stalul nostru dorind să împiedice în chip absolut orice fel de 
comerţ cu Statele cu care a intrat în răsboiy, a numit aceşti se- 
cheşirii sau mai bine zis controlori însărcinaţi să vegheze ca nu 
cumva institutele respective să facă afaceri cu supușii siatelor 
cu pricina. o 
Statul Român nu i-a împiedicat, nici nu i-a oprit în mersul 

regulat al afacerilor lor, el a supraveghiat numai înirebuințarea 
fondurilor, ca ele să nu servească la stabilirea de relaliunt ne- 
gustorești cu supuşii statelor inamice. 

Băncile Naţional! le rămase în teritoriul ocupat între care ne nue 
mărăm şi noi, nn fac comerţ decât cu supuşii români; raportu: 
rile cu striiinătatea suni de competinja Centralei. Ii 

Centrala este la laş:; 
Dacă Guvernul Imperial crede totuşi — şi nimeni nu-l poate 

opri să creadă ce și cum vrea — că sucursalele Băncei Naţionate .. 
fac acie de comer! nu numai cu românii, dar că ar inira în re- 
laţiuni. comerciale şi cu supușii alior state cu care este în stare 
de răsboiu, m'are decât în interesul controlului, ce nu-l pot.re- 
fuza, să înfiinţeze ca şi în Belgia un conirolor, ' fie el botezat 
chiar sechestru. . 
Nu putem însă accopla în nici un caz un sechestru care să se 

substilue în drepluile direcțiunei Băncei, Sechestrul care în loc 
să înlesnească continuarea operaţiunilor Băncei începe prin a 
“ordona închiderea ghişeurilor ei. 

Văd în această procedare cea mai samavolnică, cea mai abso- 
lută uzurpare a drepturilor Băncei; văd sechestrarea unei averi 
"particulare contrariu tutulor principiilor şi regulelor consacrate 
de dreptul internaţiorial şi de convealiunea dela Haga (textul a: 
cestei conveuliuni fe rog să treci şi să-l iei dela mine de acasă). 

Mai văd aci şi o desorientare, o dezorganizare, iar nici de .cum 
o resiabilire şi asigurare a ordinei şi viejei publice pe care o 
cere inamicului ocupani Convenţiunea dela Haga, convenjiune 
care a fos! semnată şi de Germania alături de resiul forului eu- 
ropean. 

(ss) C. 1. Băicoianu.
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„. . Anexa No, 3, , . 

Ordinul de înființarea sockestrului la Banca, ilaţională 

"are cuprinsul următor: 

„Administraţia militară - H. C. 5 Mârz 1917, 
în România 

L. E. No.3 gch 

A 
Din ordinul D-lui Guvernator militar General de Infanterie Tiilf 

von Tschepe u. Weidenbach din 22 Februarie 1917 Banca Naţio- 
-nală a României este pusă sub sechestru în conformitate cu par. 
1 C. a ordonanţei vrivitoare la Administraţii puse sub sechestru 
din 10 Februarie 1917 din foaia (Monitorul) de ordonanțe a Co- 
mandei supreme-a Armatei von Mackensen. - 

Ca Comisari administratori secheştri sunt numiţi D-nii Ajutor 
Referendar Bâhning și Locot. de Ini. Wengrafi, 

Administratorii secheştri trebue să se pue în posesia Băncei, ei 
sunt îndreptăţiţi şi autorizați “a executa toate acţiunile pe cari 
"Banca este. îndreptăţită a le face, a dispune de toată averea Băncei, 
„In timpul duratei administratorilor secheștri se „suspendă atri- 
buţiunile membrilor Consiliului de Administrațiune, a conducăto- 
rilor şi a tututor celorlalte organe şi persoane ale Băncsi la care 

- aceştia au fost îndreptăţiți. E “ 
* Membrii Consiliului de: Administraţiune, dirigiuitorii şi funcțio- 

"marii Băncei sunt datori a da orice informațiuni Administraţiunei 
" secheștrilor, a preda toate registrele, scriptele, cheile şi orice fel 

de valori ale Băncei; funcționarii. au a exezuta lucrările lor după 
indicaţiunile D-lor secheștri, . 

Directorii conducători şi funcţionarii Bănzei sunt datori a da 
întormaţiuni Administraţiei secheste despre operaţiunile și aface-. 

"rile Băncei, chiar când nu mai sunt în serviciul ei, Contravenjenţii 
se ipedepsesc cu severitate conform Ordonanţei. ! 

Din partea Administrațiunei militare în România. 

Henisch. * 

Colonel 
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| ANEXA No. 4 | 

Hiişcarea Fondului Gonsorţial şi Deposite: 

L.D.K. » Consorţiu . Depâsite | Total [ | 

1917: ' DI | 
Mai 12 Lei. . . .4.615.400]| 2.498.780 5.515.780 
„19 „ee e + 2.115.000): 2.792.280i 4.907.280 

lunie 9 - m [i 4.199.586 6.514.586 
Iulie 14. K „i 6.310.598 8.454.598 

„August 4 - » 1... 8.005.501 10.418.501 
Septembrie 15| „ . 12.314.129! 14.429.129 
Octombrie 50! , » 14.448.330 16.565.530 
Noembrie 10 || » N 1.254.572] 5.549.372] + 

„24 |» » 975.251: 5.090.234] .-- 
Decembrie 21|, - 1.288.228 3.403.228 
„2, . 1.291.228!  5.406.228| 
191S. | 

lanuarie 12 - ah & 007. 866 10.122.866 
Februarie 2 | 4 7 || 864-091] 10.279.091 
Martie 6 _] „Îi 5.258.595 7.373.395 
„22 - „|| 5.755.727 5.870.727 

Aprilie 10 - . 1.276.543] 3.391.543 
Mei 4! - . | 1.488.233] 3.605 233 
lunie 1 » 3 1.549.408] 3.664.408 
lulie 6 - » N » 1.839.766] 3.954.166] -: 
August 10 -|, » 1.870.647. 5.985.647]. 
Septembrie 7| , » 4.556.890] .. 3.426.890 
Octombrie 5 „ ram, dela 15 Sept.!! 1.489.767] 1.489.767 

„261 | 24.334,75744351.737         
Anexa “No. 5 

e Bucureşti, 3i Octombrie 1917 

'Circulara No. 24 

Emisiunea Bonurilor de Cassă 

In urma conferinţelor avute cu autorităţile competinte germane 
şi austro-ungare la Berlin, Banca Naţională (Adm. coerc.) a îost 
autorizată „de a emite bonuri de casă, : 

Precum se ştie Banca Naţională a preluat asupra ei financiarea 
contribuţiei de războiu de lei 250.090.000 impus ieritoriului ocupat 
contra depunerii de acte de garanţie (cambii) ale fiecărui judeţ în ,. 
parte, Această financiare S'a efectuat precum urmează: O sumă 
corespunzătoare disponibilului Băncei Naţionale în mărci a fost 
pus la dispoziţia lui Reichsbank din Berlin, care la rândul ei (Reichs-
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bank) a procurat statului major administrativ (Vervaltungsstab) | 
contravaloarea acestei sume în Lei: 

Abudenţa crescândă de numerar în România permitea proectarea 
- îinancierei. acestei contribuţii de războiu din mijloacele aflătoare 

în ţară, Spre a obţine 
1) ca disponibilul Băncei Naţionale la Berlin să rămână cât. se 

poate de neatins, 
2) ca cantitatea numerariului. în ciculaţiune să fie cât de re- 

strânsă posibilă, spre a nu înfluenţa valuta țărei în mod nzfavo= 
rabil, şi, oferind astiel publicului românesc un efect public, Circu- 
laţia” numerariului să devină scurtă, 
„Aceste sunt cauzele întiințărei bonurilor de casă; detaliile le" 

veţi vedea din alăturatul prospect. 
Pentru iritormaţiunea Dv. vă mai dăm următoaiele amănunte: 
1) Impărţeala 

(nu. interesează) Na - 
2) Sc adenţe i cupoane o 
"Extras, ) În “ 

Ă Bonurile nu poartă scadențele imprimate, de oare-ce nu se poate 
prevede dacă vânzarea lor va fi mare sau nu; de-aceea scaden- 

țele trebuesc sgrise cu mâna pe fiecare exemplar. De asemenea 
şi suma dobânzei produsă, - 

/  Bonurile cu o durată de 12 luni poartă 2 cupoane pentru ca, 
deținătorii ior să aibă ocazia de a incasa chiar după 6 luni dobânzi. 

Prima emisiune se ridică la Lei 150.000, 000,.—” şi cari au fost 
- împărțite după cum urmează: 

Albastre: 69 carnete ă 500 3000 bucăţi Lei _1.500.000.— 
10 » >» 1000 3500 » > 3.500.000.— 
60 > ». d000- 3000 > > 15.000.000.— 

” 60 > » 10000 3000 > » 30.000.000.— 
„Verzi * 60 a» 500 3000 > „» 1.500.000.— 

70 » - 1000 8500 > > .3.900.000.— 
„ 60 » > 5000 3000 >» *15.000.000.— : 

Ă 60 >» » 10000 3000 > » 30.000.000.— - 

Galbene 60 >> 5003000. » > 1.500.000.— 
- „70. >» > 1000 3500 >» > 3.500.000.— 

60 > > 5000 3000 > > 15.000.000.— 

60 > > 10000 3000 >». * 50.000.000.— 

- Lei 150.000.000.— 

  

S'au mai imprimat 10 carnete ă 50 bucăţi bonuri de casă în 
alb, cari au rămas în păstrarea Direcţiunei. 

(Instrucţiuni relative la numărătoare), | 
3) Manipularea, N _ 
(Instrucţiunile cunoscute personaluiui), . 
4) Reescomptarea, 

* (instrucţiuni identice cu par. 5 din prospect). 
(Instrucţiuni relative la manipularea bonurilor reescomptate cu- 

noscute personalului). 
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5) Dobânzi şi plata bonarilor, 
“ (Instrucţiuni relative-la bonurile scăzute şi plătite cunoscute pere 
sonalului). . A | 

6) Contabilitate. Ă . : a , . - 
(lastrucțiuni relative la contabilitatea bonurilor cunoscute per- 

sonalului), : - . 
- 

, 

Anexa No. 6 o N ț 

e Bucureşti, 13 Septembrie 1917 

Către Domnii Sequestri coercitivi ai Băncei Naţionale 

| a Bucureşti 
4 . . 

2 7 . . eee oa 
La deciziunca luată de Administraţiunea coercitivă a Băncii 

Naţionale ca să se ceară şi primească de la public depozite ram-. 
bursabile cu termen de 3, 6 şi 12 luni şi pentru care se va plăti 
'de Bancă un procent de 21/,, 31/, sau 4, la sută, (cea ce este 
un împrumut) pentru care Banca Naţională va emite, obligaţiuni, 
sau bonuri de.tezaur sau bonuri de casă, la purtător şi scomp- 
tabile, la care operaţiune se cere colaborarea npastră în calitate 
de Director Delegat, prin semnarea alături cu D-nii Sequeștri a 
titlurilor emise, am onoarea a. face următoarele obiecţiuni : 

1). Banca Naţională fiind pusă sub Administraţiune coercitivă 
- prin ordonanța din 22 Februarie 1917, contorm paragrăfului 6 al 

ES 

acestei ordonanțe, a încetat drepturile noastre:ca Director-Dele- 
gat; ele trecând în persoana d-lor Sequeştri. 

_ Din acest punct de vedere, semnătura noastră devine inutilă. 
2). Operaţiunea pentru care se' cere semnătura ngastră este 

absolut interiză de legea şi statutele Băncii Naţionale (Art, 9 şi . 
10 din Lege și Art. 25 & 27 din Statute. 

Obligat înlcalitate de Director a aplica legea. şi statutele şi a 
face să fie aplicate şi respectate, nu pot eu însumi să le vioiez. 

Din acest punct de vedere nu pot semna titlurile de împrumut. 
„ 3). Delegatunea ce ne-a fost conferită prin procesul-verbal din 
11/23 Octombrie 1916 al Consiliului General, limitează în mod 
precis operaţiunile ce putem face, şi interzice în mod absolut 
alte operaţiuni şi în special operaţiuni, ca acelea pentru care se 
cere să semnez. a - - : 

In nici ua caz, semnătura noastră nu ar putea obliga Banca 
Naţională peste limitele mandatului nostru şi. conform Art. 69 

din Statute, sunt personal răspunzător de executarea mandatului. 
Din acest punct de vedere nu trebue să semnez şi să iau parte 

la operaţiunea ce se propune. i 
„Alătur copie după procesul-verbal al Consiliului, General şi - 

traducere după amintitele articole din legea şi statutele Bâncei 
Haţionale. 

7 (ss) Delegat, N. 1. Bărbulescu. 

N
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Anexa No. 7. 

- Ă Aa 

Zwrischon den unterzeickneien Bevollmăchtigten Douisclands 
"und Rumănions ist dia nachstehenda Veroinbarung îiber 

Wechselsoitiga Bereiistellung von Zahlungsmiiteln 
a getroften vorden : 

Artikel t, 

„„Nach Artikel X des Wirtschaitsabkommens im deutsch-iisterr- 
eichisch-ungarisch-rumănischen Sonderabkommen iiber wirtschait- 
liche -Einzelfragen *zu dem Bukarester Friedensvertrage vom 7. 

"Mai 191% werden Deutscland und Rumânien sich gegenseitig die 
zur Bestreitung der Zahlungsverpilichtungen'aus dem Wirtschait- 
sabkommnn notwendigen Zahlungsmittel gegen Einrăumung von . 
Guthaben in der Wâhrung des 'anderen Landes zur Verfiigung 
stellez. - - | - 

- Denigemiss werden die hiernach angeforderten Zahlungsmitte 
von 'der Deutschen Regierung în Reichsmark bei der Reichsbank. 

“von der Rumiănischen Reigerung in Lei 'bei der Rumâănischen Na- 
ționalbank bereitgestelit werden. Die beiderseitisen Banken sind 
berechtigt, bei Anforderung der Zahlungsmittel den Nachweis 
dafiir zu verlangen, dass die Zahlungsmittel zur - Bestreitung von 

-- Zahlungsverpilichtungen aus:dem Wirtschaitsabkommen bestimmt 
sind, ” Ă - 

- Zum Ausgleich fiir die bei der Rumâănischen Nationaibank in 
* Anspurch genommenen ' Leibetrăge wird die Deutsche Regierung 
*der Rumănischen Regierung ein entsprechendes Mark-Guthaben bei 
der Reicsbank einrăumen, und umgekenrt erhiălt die Deutsche Re- 
gierung fiir. die .bei der Reichsbank in - Anspruch genommenen 
Reichsmarkbetrăge ein entsprechendes Lei-Guthaben bei der Ru- 
mânischen  Nationalbank von der Rumănischen Regierung ein- 
“gerăumt, -. . “ 

Artikel 2, 
Absesehen von den nach Artikel 1 bereitzusteilenden Zahlungs- 

mittein. wird Deutscland auf Wunsch "Rumâniens folgende Reichs- 
markbetrăge der Rumânischen Regieruria bei der Reichsbank zur 
Veriiigung stellen : Ea 

a) die in Mark zu zahlenden Aufwendungen Deutsclands fiir die 
rumănischen Kriegsgefangenen (Artikel 25 des rechtspolitischen 
Zusatzvertrages)' 

'b) die Betrăge, welche - erforderlich sind, um die aus deutshen. 
Mitteln in' Rumănien fiir Oifentliche Arbeiten gemachten Auiwen- 
dungen sowie den. Wert deutscher Verkehrsmittel, soweit diese 
"nicht zuriickgegeben' werden k&nnen, zu ertsetzen (Artikel 23 des 
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"Friedensvertrages “und Artikel 34 bis 37 des! rechtspolitischen Zusatzvertrages). . 
c) die Betrăge, welche fiir den Dienst der im deutschen Besitz 

befindlichen- Schuldverschreibungen der Anleihen des rumănischen 
 Staates ertorderlich sind. 

_ d) einen Betrag von 180 Milionen Mark, welchen die Rumânische: 
Regierung der Rumănischen Nationalbank mit Riicksicht darauf zu 
erstatten wiinscht, dass die Rumănische Nationalbank wăhrend des 
Krieges-den genannten Betrag aus ihrem Guthaben bei der Rei- hsbank in Berlin fiir die Finanzierung ruminischer Distriktsobli- gationen aufgewendet hat. Die Vorlage der 180 Milionen * Mark von Seiten Deutshlands hat zur Voraussetzung, ' dass der' genannte 
Betrag dem Guthaben der Ruminischen Nationalbank bei der 
„Reichsbank wieder zugefiihrt wird und dass die Rumânische Natio- 
nalbank damit eifiverstanden. ist, dass auf ihn ebenfalls die Basţi- - mmungen des - Artikel 42 des rechtspolitischen .Zusatzvertrages. - Anwendung finden,. | . „ 

Die zu a) bis d) bezeichneten Vorlagen der Deutschen Regierung 
bilien einen mit 5% jâhrlich zu verzinsenden Vorschuss in Reichs- mark bis zum 30. Juni 1919. Von letzterem Zeitpunkt ab erhălt die deutsche Regierung zum Ausgleich des - Vorschussses und der aufgelaufenen Zinsen ein Lei-Guthaben bei der Rumânischen Na-. „tionalbank, iiber welches zur Bezahlung des deutschen Einfuhr- - 

. , 

bedarfs aus Rumănien verfiigt werden wird, : 

i Artikel 3. 
Soweit Deutschland zur Bestieitung seines Einfuhrbedaris aus Rumiinien, abgesehen von den dem Wirtschaitsabtkommen unter - liegenden rumânischen Erzeugnissen, Lei benătigt, wird Rumănien „e erforderlichen Betrăge bei der Rumănischen Nationalbank zur. dieriiigung der Deutschen Regierung stellen. Zum Ausgleich hierftir Vrhălt die Rumănische. Regierung ein entsprechendes Mark-Guthaben hei der Reichsbank von der Deutschen' Regicrung eingerăurţ, 

Artikei 4, . 
Die aus Artikel 1 und 3 sich ergebanden Kursverrechnugen werden, nach falgenden Grundsătzen vorgenommen :werden : Fiir die bis zum 30. Juni 1919 entstehenden gegenseitigen Gu- thaben gilt das feste Verhăltnis von 100 Lei: 70 Mark (100 Mark= „= 142.85 Lei). Die Einfiihrung einer amtlichen Kursnotierung der Lei in. Berlin sowie der Reichsmark in Bukarest, wird  tunlichst : bald ir die Wege geleitet verden. Vom 1. Juli 1919 an ist fiir die Verrechnung der amtliche Leikurs in Berlin, und zwar der Dur-. chschnittskurs zwischen Geld-und Briefnotierung, massgebend, Solite: jedoch der Berliner Leikurs um mehr als î/,%/, von dem auf Lei . umgerechneten Bukarester Mittelkurs „jur Reichsmark abweichen,,- " so wird die Mitte zwischen der Berliner, Leinotierung und der-. Bukarester Marknotierung als Verrechnungskurs angenommen,
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Der  Ermittlung des “ deutschen Lei-Guthabens aus Artikel 2 

wird am 1. Juli 1919 vorlăuiig- das Umrechnungsverhăltnis von 

100 Lei =. 81 Mark zugrunde gelegt. Die endgiiltige Abrechnuns. 

der Lei-Guthaben aus” Artikel 2 'einschliesslich der aufgelauienen 

Zinsen erfolgst nach dem Durchschnittskurs sămtlicher Tagesno- 

tierungen în der Zeit vom 1; Juli bis 31. Dezember 1919. Fiir die 

Feststellung des Durchschnittskurses finden die vorstehenden Be- 

stimmungen Anwenduns. , : 

Artikel 5. 

Die gegenseitigen Guthaben werden mit 5%, jănrlich verzinst. 

— Artikel 6. | | 

Zum 31. Dezember jeden Jahres werden die gegenseitigen Gu- 

thaben zuziiglich der aufgelauienen Zinsen rechnungsmăssig festse- 

stelit, Der Unterschied.(Saldo) des Gesamtbetrages der. gegensei- 

ticen  Guthaben — berechnet nach den Kursbestimmungen des 

Artikel 4 — soll jeveils eine Miliarde Mark' oder deren Gegenirert 

in Lei nicht iibersteigen, ” ” 

Der endgiiltige Ausgleich der gegenseitisen Guthaben erfolgt .. » 

innerhalb eines halben Jahres nach Ablaui des Wirtschafisabhkom- + 

mens (Artikei [l daselbst), also spătestens bis zum 31. Dezember 

1927. Ă DI 

= 

/ Artikel 7. 

Rumănien wird îiber die inm aut Grund der Artikel 1 und 3bei 

aer Reichsbank zu bestellenden Mark-Guthaben nur zum Zwecke 

der Bezahlung deutscher Forderungen veriiigen. insoiern die Gu-, : 

thaben zum Ankauf von Wertpapieren Verwenduns finden solie», 

miissen die Wertpapiere der şteichen Verfiigungsbeschrănkung wie 

die Guthaben seibst unterworfen bleiben. Falls Rumânien auslân- 

dische Zahlungsmittel benâtigen sollte, wird die Reichsbank bereit 

sein, der Rumănischen Regierung in Anrechnung aui die Mark-Gu.- 

thaben, jedoch nicht iiber deren HOhe hinaus, zur Befriedigung 

_ notwendiger wirtschaitlicher Bediirînisse nach Măglichkeit Deyisen. 

zur Veriiigung stellen. | . i 

Die Reichsbank hofit, dass sie— eine angemessene Verteilung 

und rechtzeitige vorherige Anmeldung des Bedaris vorausgesetzt 

_— in der Regel în der Lage sein wird, - berechtigten V/inschen: 

Rumiiniens, soweit es sich um die Befriedigung notwendiger wir- 

+schaftiicher Bediirinisse handelt ganz oder zu einem erheblichen 

Teile Rechnung zu tragen. Sie muss sich jedoch im Himblick auf 

„die larige Dauer des Wirtschaitsabkommens und die Mogiichkeit 

" aussergewohnlicher Verhăltnisse, die Priifung dariiber vorbehalten, 

'.0b sie jeweils die angeforderten Betrăge in Devisen aus ihren 

Bestânden abgeben oder, ob und auf welche Weise sie segebenen- 

falls anderweit den Wiinschen der Rumănische Regierung Rechnuns 

tragen Kann. Unter allen Umstânden aber hat sich die Reichsbank 
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bereit erklărt, bis zur Hohe von 10%, des- gesamten im Lauie , 
des Wirtschaitsabkommens etwa zugunsten Rumâniens sich erge- - 
benden Guthabensaldos in Teilbetrigen, die nicht miehr als 5 Mi- 
lionen Mark betragen diirien, fiir die obengedachten Zwecke Devisen 

„zu den Kursen der in Frage kommenden neutralen Mirkte zur 
Veriiigung zu stellen oder zu beschafien, Bis - zum Ablaui eines 
Jahres nach Friedensscluss zwischen Deutschland und den West- | 
măchten beschrânkt .sich die Verpiichtung der Reichsbank aut die 

„ Bereitstellung oder Beschafiung: von Devisen bis “Zur Hâhe von 5 
%, des genannten rumănischen Guthabensaldos, 

3 
Artikel 8, 

Die gegenwirtige Vereinbarung soil gleichzeitig mit dem Frie-- 
&ensvertrags in Kraft treten, Di ” 

+ 

2 

Ba : Artikel 9, 
7 

Beiderseits wird die Genehmigung der Regierung vorbehalten, 

Geschenen in doppelter Urschriit zu Berlin am $ Juli DIS , P 

(gez.) JOTrIANNES m. p. „ (gez.) STEFANESCU m. p, 
(gez.) SCHROEDER m. p. . (gez.) GOLESCU m. p. 
(gez.) BERNDT m. p. (gez.) MALTEZIANU m. p. 

= 7 

_ v 3
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1918 - 

1919 

  

'Tunie 2 

Julie 8 

August 6, .. 
o. 8: , 

„9 . 

„18 
“Septemb. 5 

x 4. 
Octombr. 4 . 

„12, 
„4. 

i 22 

Noembr. 6 . 

” » 7. 

„8. 

pl, 

» 14. 

. 18 
„19 

» 25 . 

> 26. 

», 29, 

Decembr. 2 . - 
a 5. 

» 20 . 

ai 
» 25, 

„ "80. 
„" 31 

lanuarie 1 . 
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ANEXA No. 8 

-. Nota de cursul mărcilor 

Mai 17, 

. 

139 . 
„44117, 

133/ 
161 
1603/, . 
159 7% 
161%/, 
159. 
158%/, 
154 
153. 
152—154 
154 

147—148 
150 | 

152—155--160 
161—162 | 

161.—163 

nici un curs 

1214—196 - 

130 -135 
133 

125—130 

196—129 
128—130 

197—129 

125—126 

198—130 

132—133 

:133—185 
130—124 - 
130—132 

4 

  
    

  
   



dă 

PROECT 

'ntre Comandamentul suprem al Armatei de ocupaţiune și Gu- 
vernul Român, în baza articolului XVII al. 4 al tractatului de pace, 

-s'a încheiat. următoarea convenţiune cu privire la conlucrarea Co- 
" mandamentului suprein la regularea civculaţiunei monetare şi plă- 
ților : 

Par. 1. Conform art. 22 din tractatul de pace, Comandamentut 
Suprem va 'destiinţa administrația forțată a băncei Naţionale Şi a 
Casei Centrale a Băncilor Populare şi Cooperativelor sătești, pe 

„măsură ce administraţia' Centrală a acestor două instituţii se 
reîntorc la Bucureşti.. 

- ba desfiinţarea administrației forțate se vor preda Direcţiunilor 
registreie și valorile instituțiilor de sub administraţia îorțată, fără. 
prejudiciul stipulațiunilor de pace şi convenţiuniior ce'l complec- 
tează, Predarea valorilor urmează să se facă po baza unui bilanţ. 
brut încheiat de administraţiile forțate a Băncei Naţionale și a * 
casei Centrale a Băncilor Populare, Acministraţiunile Centrale ale: 
cestor instituțiuni recunosc ca obligaţiunite încheiate sau accsp- 

tate de administratorii coerciiivi sunt în drept vatabiie. 
Par, 2, Casa de Imprumut a agricultorilor de la Banca Naţio= 

nală preda -pe 'baza unui bianţ definitiv, activul şi pasivul ei unei 
administrațiuni care va îi indicată de Guvarnul Român, lao epoci 
ce va îi incă de stabilit. Comandamentul Suprem, dispune de be- 
nsficiul eventual ce va rezulta. 

Toate drepturile ce decurg din dispoziţiile ordonanţei din ziua 
5 Mai 1917 (Dispoziţiuni pentru populaţia Română pa „80 No. 
112) relativ: la Casa de Imprumut a Agricultorilor, rămân în fa- 
voarea Administrațiunei care-i va succede. .. 

Par, 3. Funcţionarilor, care au tost în serviciul administraţi- 
unei forțate, nu li se vor crea neajunsuri prin faptul că au adus 
acesteia servicii. 

* Par, 4, Se va delega pe lângă Comisarut Guvernului la Banca 
se pională precum şi pe lângă Casa Centrală a Bănciloa Populare, 
“până la evacuarea teritoriului ocupat, câte 2 comisari civili, Co- 
mi isarii civili vor primi peatru. ei și pentru înlocuitorii lor, încă 

perile de serviciu iiecesare, 
Par, 5. Imputerniciţii civi ili vor da explicaţiuni directurilor ro- 

mâni asupra dispoziţiunilor luate în timpul administraţiunei îorțate. 
Par. 6. Conlucrarea împuterniciţilor civili la conducerea Băn- 

cei Nationale şi a Casei Centrale a Băncilor Populare se va limita, 
dacă “hotărâriie şi măsurile âmbslor instituțiuni sunt în armonie: 
cu înteresele Puterilor Centrale, pe care are să le apere Coma 
dameiitul Suprem. Direcţiunile Române vor ține cont de dorinţele 
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exprimate în această „privinţă. la acest scop se va da infor maţiuai 
pleaipotențiarilor civili sau: înlozuitorilor for, în caz de împiedi- 
care, dându.ji.se la cererea sa vadă” actele referitoare, precum și 
registreie Bâncai Naţionala sau Casei Centrale a Băncilor Popu- 
lare şi Cooperativelor Sătești. 

Hotăririie direcţiunilor și. altor organe de administrații precum 

„şi Adunărei Generale se vor comunica fără zăbavă, după şedinţe, 
împuiesniciţilor.. civili. Aceştia, pot să facă obiecții ia Guvern 
contra hotăririlor acestuia. 

Inainte de a se tranşa cu obiecţiunea, mu se. pot aduce la în-, 
deptinire hotăririle” contra cărora s'a ridicat reclamațiunea. : 

intru cât pentru executarea “obligaţiunilor financiare şi econo-. 
mice care au îost_acceptate de Româsia prin tractatul de pace și 
conventiuniie complimentare, mai este nevoie şi de colaborarea 
Bâncei Naţionale şi a Casei Centrala a Băncilor Populare (achi- 
tarea bilstelor de Bancă ale Bâncei Generale Române, punerea la 
dispoziţie. a biletelor de Bancă „pentru întreţinerea armatei de o... 

= 
“cupaţiune, sau pe baza art, 10 a! convenţiunei economice, strân- 
„gerea recoltei prin Băncije Populare). Bi 

imputerniciții civili sunt în "dreptățiți să-și procure intormațitui . 
asupra amănuntelor execuțiunei şi la caz da trebuință, Guvernul 
“Român va lua, după cererea imputerniciților civili, măsurile cu- 

venite pentru. aducerea la. îndeplinire. 
Par, 2. Întru cât s'ar constata că orgaăele cooperativelor, bân- 

xilor populare şi iederalei or âr lucra: “contra dispozițiunilor trac- 
zatului de pace și convenţiunei economice, Consiliul de Adminis- 
tratiune al Centsalei Bâncilor Populare va ţine socot sață do even- 
îmalele obiecțiuni cu privire Ja întrebuinţarea unor asemenea organe 

Par. 8. Pontru conzentrarea traficu [ni total de 'devize ala Ro. 
mâniei, se va înstitui îa- Bucureşti o Centrală de Devize, La, Ceii- 
trala Dsvizelor va îigura câte un Comisar german şi austro-ungar, 
incheerea operaţiunilor de devize se va efectua de acord, cu acești 
Comisari. ; 

Măsuriie îndreptăţite potrivit împrejuzăriioc. internaționale față 
de cursul schimbului, pentru ridicarea valutei române nu vor putea 
îi combătute da Comisari. - 

__ Par, Ş. Casele de Schimb raitit are, su int socotite ca instituțiuni 
ate Armatei de- Ocupaţiune, - , 
“Par, 10. Activitatea imput: zrniciţilor civili şi Comisarilor ta Can- 

trala Davizelo:, se termină odată cu desființaraa Comandamentuiui 
Supram al Armatei de Ocupaţiune. . ' 
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