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INTRODLCERE
Din prăbuşirea Băncei Franco-Române, prin care a
fost lezate interesele materiale: a unui foarte mare
numer de persoane (circa 6.000), publicul ma văzut
decât cea ce i-a arătat presa şi hotărârea tribunalului.
Banca a fost declarată în stare: de faliment refuzându-i-se concordatul -prin care. direcțiunea acestei
instituţiuni propunea rambursarea a a 8090 din creanţe
în curs de trei ani.
Dela început direcţiunea Băncei a fost atacată de o
parte din .presa zisă îndependentă,. şi mai târziu
la aceasta se adăogă şi atacurile unora din creditori.
Decizia tribunalului venea oarecum să dea dreptate
acestor atacuri, deși hotărârea :juridică :nu era decât
rezultatul atmosferei creată de presa interesată, care
urmărea un dublu scop, și de un mic număr:de
creditori, cari şi ei urmăreau un scop pur personal.
Justiţia n'a văzut clar în toată această afacere,
şi i-ar fi fost greu să vadă limpede,. într'o materie
atât de complicată ca operaţiunile de bancăşi organizaţia unui institut de credit, când judecătorii
sunt
absolut inculți în această materie, căutând să se lămurească după pledoiriile "avocaţilor și rapoartele

unilaterale ale unor experţi mai mult sau mai puţin
capabili,

O

serie

de

persoane

care

au

putut

observa

toată

evoluți
unea
' prăbușirei
Băncei Franco-Române,
asociat ca să pue în adevărata ei lumină toate

s'au
cau-

zele care 'au determinat această catastrofă. Cetitorii
acestei brâşuri își vor putea da seama de spiritul.

de răzbunare, de răutatea, și în special de prostia
diferiților factori ce au lucrat la dărâmarea Băncei.
Prin publicarea acestei broşuri nu urmărim nici un
interes material, mulțumindu-ne să punem în adevă-

rata lor lumină

atât persoanele

cât

şi cauzele

care

au provocat căderea :Băncei Franco-Rornâne.
|
Se 'va vedea cum o: instituţiune, - curat
românească,
a fost :distrusă "pentru că directorul
ei general nu
simpatiza “pe jidani; -pentrucă 'Banca:
nu cumpărase
„pe oamenii politici, care au acaparat
toate mijloacele
financiara ale țării; pentrucă unii
din directorii Băncei
“Naţionale au căutat să se răzbune
pentru neajunsuri
personale;

pentrucă

lumea

e

aplecată 'să

:creadă caTomnia'fără să ceară. mai întâi dovezi;
şi
pentru
că magistraţii: nu 'sunt,

“Vasupra vulgului

în cea .ce priveşte mentalitatea,
comun,
O.

Se va vedea, de asemenea,
cum io altă instituţiune
“bancară
:în care elementul semit
predomină, pusă în
:aceiași situaţiune :ca și
Banca :Franco-Română,
a fost
Salvată 'dela -faliment din
cauză că s'a pus itot
apa-Tatul statului

la dispoziţia ei 3). Banca”
Naţională i-a:
zile

avansat în :câteva

aproape

..:
„contra portofoliu .pe
care:
mai pe

-asupră sa, astfel

ui

ca: pagubele :ce .vor rezulta:
din acest

portofoliu să le suporte
„contribuabilii; iar 'nu acţioBăncei. Mai mult, tot
statul cumpără “dela
această barică imobile
şi mașinării.pe un preț
triplu
e
E
LI
-narii

Îi

at
1) Aceste rânduri au fost
scrise în 1930,

-

:

Di

„le cum au :fost. evaluate, de, „experţi,.cu alte cuvinte
îi face un cadou important. din: banii contribuabililor.
Cetirea acestei broşuri va: lămuri persoanelor ce. se
iinteresează
de : evoluţia băncilor
din România, nu

numai partea .vizitilă al acestei evoluţiuni, ci şi părţile
invizibile,

care

sunt

bazate mai

ales

pe conruperi

şi

abuzuri. 'Işi vor.putea da seama de lipsa de moralitate
„ce

caracterizează

mai

toată

activitatea. economică . şi

„politicăa ţărei românești:
dela răztoi încoace.

ISTORICUL

BĂNCEI

FRANCO:ROMÂNE

Banca Franco-Română a 'fost creată în luna lunie
"1914, prin “urmare scurt timp în ajunul izbucnirii
războiului mondial;- Capitalul ei iniţial a fost de patru
“milioane lei, din care două milioane Sau vărsat inainte
-de

intrârea

României

în

acţiune.

“Până

la încheerea

“războiului, în 1919, Banca a fost nevoită șă stagneze,
neîncepând de fapt să Jucreze - în mod, activ: „decât
“după încetarea ostilităţilor,
Scopul urmărit de creatorii Băncei Franco- Române
„era +de a. consolida: prin fuziune. băncile “din provincie
-create de Tache !:Protopopescu, ' precum erau 'Banca
“Oltului, Banca Măgurele- “Giurgiu, Banca: Romanați,
“Banca

Roșiori,

etc. : Mişcarea

“bancară!

pornită

prin

creaţiuni de bănci mici provinciale: trebiiia să urmeze
-evoluţiunea -normală a băncilor, după-cuni se, puțea
constata în. ţările 'din occident, prin ' fuzionarea lor în
organizme. puternice cu sediul central î în capitala fărei.
„Astfel în Anglia- tot. organizmul bâncar a fost 'redusi
“la. cinci“'maări: bănci, fiecare din ele având peste 1. 500
de 'sucursale şi: agenţii răspândite pe. întreaga! “țară,
„şi . deţinând majoritatea acţiunilor :a: celorlălte bănci

ce :au' rămas ca. formă independente, . precum
băncilor coloniale. In Germania, de : asemenea,

şi „a
miş-

carea de concen
'a provoc
tra
at re
fuziuni bancare din:
care cea mai importantă e acea a lui Deutsche
Bank

cu Disconto.
Gesellschaft grupând
aproape 300 milioane de Mărci aur,
Planul. lui . Tache

Româneşti;'era

Protopopescu,

ca această

mai mare parte din micile
formându-le în sucursale şi
fuzionări sunt evidente, și
asupra lor aci.
Acest plan n'a putut fi

Protopopescu a
„moștenit Banca

un: capital
creato;ul

instituţiune

de:
|

Băncei

să absoaibă

cea:

bănci din provincie, trans=agenții. Avani'a:ele acestor
n'avem nevoe să inzistăm,
realizat

de. oare-ce

murit în mod prematur,
şi cel
Românească, Vintilă
Brătianu,

Tache
ce-a
avea:

altă concepţie în materi
e bancară. El: prefera
să:
menţină independente,
ca formă, băncile: din piov
incie,
„de oare ce consiliul de
administraţiune.a fiecărei
din:
"aceste instituţiuni
crificat evoluțiunea

„tru un interes

îi servea drept club poli
tic, A sanormal

electoral.

ă

a băncilor. ro mâneșt
i: pen-

dej
» ceeace era logic, suc
ursalele. băncei din
cureşti care le finanț
Bua, Banca Naţională
şi-ar. fi putut
„Testrânge. numărul
clientelei Sale la
marele. organizme bancare din
capitala. ţărei, putâ
ndu-şi menţine
"0 mai bună lichid
itate

a. portofoliului.
ele. mau fost des
ființate s'au
fiecare partid. pol
itic dorind să

Din cauză că

după băncile liberale au apărutla lumina zilei: băncile
conservatoare şi cele tachiste. După război au. apărut
şi bănci averescane și ţărăniste, toate - sugând din
4âța scontului .dela Banca Naţională, aceasta fiind
mai curând o instituțiune cu caracter politic decât
«economic..
-- Inmulţirea aceasta a bănculiţelor de provincie le-a
dat

un

caracter

parazitar,

ele

nu

numai

că

nu

ajută

-dar : chiar .strangulează viaţa economică a țărei. In
adevăr, cum capitalul acestor bănci este azi în “medie
de 10 milioane lei, cea ce reprezintă în lei antebelici
:250 mii lei, le este imposibil cu acest capital să
remunereze un personal de cel puţin: zece funcționari ,
şi un consiliu de: administraţiune nesăţios. Inainte de

„război o bancă de provincie,a cărui capital: era în
mediu de 1 fnilion lei (40 milioare de azi) si procura

ibanii în mijlocie cu 6%: şi îi: plasa cu 10—12%
făcând o diferență maximă de .6 0%. Azi ele îşi procură capitalul lor de rulment cu 12% şi-l speculează
cu 24%, pe. hârtie, bine înțeles, căci nimenea nu € :
în măsură să plătească o astfel: de dobândă. Creatorii Băncei Franco-Române au căutat să aplice;
"măcar în parte, planul :atât;de logic 'a lui: Tache
Protopopescu.: Ei au fuzionat cea mai mare. parte

“a băncilor din provincie create de el, şi anume Banca
-Oltului,. Măgurele-Giurgiui,-

Romanați,

Alexandria,. şi

Roşiori, precum şi alte bănci create: pe la 1911—12
de |. D. Protopopescu, şi anume B-ca Câmpina, 'Slobozia, . Ianca!

şi

Medgidia.:

În

urma

acestor

fuziuni

Banca: France-Română atinsese în 11920. capitalul. de
10 milioane. Profitând de inflaţiuneşi de dispoziția
publicului “de:a. subscrie -acţiuni, direcțiunea măreşte
>

:

8

capitalul.

la: 25 milioane care .e . complect
acoperit
chiar. în' toamna aceluiași an...
“-Direcţiunei îi se punea, însă, o problemă de mare
importanţă, şi anume: care sunt condiţiunile de trai
ale
unei mari bănci în România, de oarece prin
îamulțirea sediilor din provincie și mărirea
capitalului
Banca: Franco-Roniână. tindea să intre
în grupul ma-

rilor bănci: din București.
i
N
- In: general; O: bancă trăeşte nu din
capitalul ei, ci
din capitalurile ce îi se aduc de part
iculari. Capitalul
ci faţă

'de' totalitatea resurselor

sale repr

ezintă un:
procent 'care. în: occident variază între
8—1000. Astfel
""marile bănci -dela Paris pre
cum e -Credit Lyonnais,,
Societe Gâncrale,

Comptoir National” d”

Escompte, etc:
au capitaluri * proprii “dela 400
Ia 800. milioane, pe:
când totalitatea conturilor
creditoare Variază în mod.

respectiv între -10—16. miliarde.
La Londra MidlandBank; cea mai” pute

rnică instituțiune bancară!
din lume;
de fonduri: proprii de 20:
mili
oari
e
Lire, pe
când totalitatea: angajame
ntel
dispune

de 400: milioane: Lire,

băncile pot

face: față

or seale depăşeşte
cifra.
ceace -dă o proporţie
de mai

făr

ă; dificultate retrag
barii-în timp normal
erilor- de:
, In. timpuri” anorma
le, când se
produce O. restrânger
e de numerar: pe.
piaţă, ori când
se provoacă o pani
că în pu
7

blicul depunătorilo
r, banca,

“sau: băncile afectate; trebue să . găsească undeva o,
rezervă de numerar. Acest rezervorîl formează de
obicei institutul “de emisiune care scontează,;
în acele
znomente turburi, portoioliile comerciale ce îi prezintă
băncile.
.
Acestea sunt considerente de ordin general. pentru
băncile

din

lumea: întreagă;

fiecare piaţă

îşi

are

însă -.particularităţile ei. Astfel în. România, şi în
special în București, putem împărți băncile în două
categorii, şi anume: cele ce se. sprijină mai numai
pe Banca „Naţională, şi cele ce . găsesc sprijinul | cel
mai mare la o. bancă puternică „din străinătate. . ,
In prima categorie avem -băncile: Românească,:
Generală; . de. Scont, Agricola, printre cele ice dispun
de un capital mai important. Aceste bănci s'au'.bucurat tot dauna de' un mare. sprijin :'din :partea

institutului nostru

de emisiune, “care a intervenit
:în

momente grele salvându-le dela faliment, și la unele
substituindu-se aproape .complect celorlalţi creditori.
Astfel, după scăderea bruscă a leului din anul 1921,
Banca Generală, de . Scont:şi Agricola, :au suferit
pierderi mari ce depășeau la unele capitalul cu. rezerve cu tot. Publicul alarmat îşi retrăgea depunerile
“în: masă. Atunci .a intervenit „Banca Naţională: deschizându- le credite „de: scont care: depășeau . de patru
cinci ori capitalul. Astfel Banca Agricolă a .ajuns să
aibe un. scont de peste: 500 milioane; Banca. de .Scont
peste 400 milioane şi Banca -Generală tot cam .atâta.
“Cum sumele luate. dela Banca. Naţională nu costau
Scump (până la stabilizare . 60 0) şi cum susnumitele
bănci -percepeau dela clientelă, în medie 180, au
reușit să-şi acopere pagubele, în:afară de Banca Agricolă care „a rămas

chiar

după

stabilizare

cu o.-gaură
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de 200 milioane care trebue să fie suportată jumătate
de' Stat şi jumătate. de Banca Naţională, sau cu alte

cuvinte de 'contribuabilul și publicul

român, confornr

convenției încheiată o dată cu „planul de stabilizare.
Banca Naţională a umplut golurile provocate a
aceste bănci și de conjunctura generală
defavorabilă
şi de erorile făcute de direcţiunile
respective.

Banca Românească, care e cea mai important
ă din
acest grup de bănci, pe lângă largul sprijin
-al Băncii
Naţionale: a avut şi-“pe' acel al puterei
ligislative.

Astfel, când şi-a imobilizat mult fondurile

în industrii,
s'a crea
prin t
lege Creditul Industrial,
'care
a luat
asupra sa: cea: mai: mare “parte
.din aceste imoti'izări,
redând
lichiditate “sus: numitei:

Bănci,

De asemenea
crearea unei secţiuni bancare
pe'lângă Creditul Fun=
ciar. Rural, a. permis -.trecerea
la această nouă instituţiune . a: conturilor „agricole

Românească...

i

imobilizate : la

“Fără acest sprijin larg din
partea

i

Banca.

-

'institutulti nostru:
de emisiune:şi. a statului
,:mai
e
mul
t ca probabil că
"aceste bănci ar fi:fost dis
truse de vâltoarea variaţ
iunei:
leului şi a. erorilor:de
principiu “făcute: de' dir
ecţiile:
respective sau de cei. ce
le inspirau,:
.
- - Printre mijloacele întreb
uințăte de legislator pentru
a salva : aceste: instituţiini
e, şi” acela - ar“ blocărei depozitelor străine; forțând”
pe creditorii: exotici: să:
în-chee o 'convenţiune cudebitorii români; ca sum
e'e datorate să fie plătite înt
run termen'de 26 ani
.
“A. doua categorie
. de bănci mari “di
n: Bucureşti : e
acea “care” se- sprijină
pe “instituţiundei
- credit! din.
occidentul Europei:

Băncile

din această catego ie sîn
de fapt 'niște': afiliațiuni.
t
ale.
băncilor: străine şi
Sunt următoarel
ele.
'Bae:
nca de Credit. Român,
af.liata lui

|

!

|

Banque

de l'Europe

întră .și

Banque-de

.

Centrale şi a unui grup în care. .
Paris

et

des

Comercială
' Română, afiliata lui
Parisienne;

11

Pays:

Banque

Banca. Comercială,

Bas;

Banca: .

de, l'Union;

Româno-ltaliană

. afi-;

-liată Băncei Comerciale Italiene; : B-ca Chrysoveloni:
afiliată a unui grup de bănci străine în cap cu Niederâstreichische EscomptgeselIschaft; Societatea. Ban-.
cară, filiala lui. Dresdner Bank și în fine The Bank
of Roumania,. care de fapt nu e decât sucursaia unei:
bănci cu sediul la Londra. Aceste bănci în, momente
“grele, pe lângă scontul pe care- -L pot găsi întro oare-.
«care măsură la Banca. Naţională, au largul, sprijin.
-al băncilor. străine. care le finanţează și le controlează.
. Toate aceste bănci. mari din București, fie cele: ro- ;
-mâneşti, fie 'cele comanditate. de străinătate au un
lucru comun, şi: anume că. cultivă. speța polițicianilor

:stropind-o
. în. fie-care

an. cu ploaia

inviorătoare, a.

jetoanelor şi a tantiemelor. : Cele: româneşti
au. în,
consiliile lor. o majoritate „liberală cu. “ici ;pe ; colo:
câte un. naționalist
sau averescan..:
Cele străine ţin,
“cumpăna mai dreaptă, :considerând că e bine să .pună,;
politicianii mai.de vază a tuturor partidelor pe picior
de.egalitate.

.

......

eat

se

- In enumerarea. băncilor, făcută: mai -sus,: am omis
una din băncile cele .mai importante, nu numai: prin:

extensiunea afacerilor. sale ci:şi. prin. dibăcia cu' care:
„a cultivat elementele
. politice. Această: e. Banca' Mar-;

„morosch -Blank. & Co..'care:a început prin a' fi 'cţ
afiliaţiune străină şi acum e -în „categoria. băncilor:
ce depind de, .Banca . Naţională şi. de contribuabilul:
român, ptin -intermediul ministerului de “finanţe. :

Pe
Aului

la sfârșitul secolului .irecut
acesta, . Banca

și.;începutul seco-.

Marmoroş . Blank: & Co.

era

o,

12

afiliaţie a. Băncei' Comerciale din Pesta.

război,

cum

finanțeze,

banca

ă deverit

din

Pesta

nu

o afiliațiune

Imediat după

mai

putea

a “lui

Banque

să

o

de

Paris et des Pays Bas,.care avea ca director: general

un ovrei din Ungaria, Finaly. .: î
N
|
“Actualul director al Băncei Marmorosci, Blank
&
Co. D-l Aristide Blank wa: putut să admită:
ca el

să depindă 'de cineva, şi s'a: emanci
pat de tutela
B-cei de Paris et des “Pays-Bas,
rămânând ca în
cazuri grele să nu se bizue: decât: pe sprijin
ul Băncei

Naţionale Române. EL s?a arătat cu. deosebire
dibaci,
în

'a- cumpăra pe oamenii politici:
SI
a
Credem că ocuparea uriui loc în: consiliu
l: unei so-.
cietăţi

anonime s”ar' putea. justifica” în modul

următor ::
Acea persoană.ar: trebui să fie sau unul-di
n fundatorii
societăţei,:
sau un mare acționar, -sau::un special
ist
în comerțul sau industria peicare
o exercitează societatea. In: primul. caz, câ: fundator, prezenţ
a: lui: în con-. |
siliu- e justificată prin ' munca. depusă
'în' crearea. so-..
cietăței; în: al'
doilea caz, ca mare

teresul- material. ce: reprezintă,

acţionar,

şi în al

prin “in:

treilea

caz, ca.
specialist, p:in. îndrumarea
ca o“ poaie da societăţei,
mulțumită cunoştiinţelor .şi
experienţei sale: speciale.
::De fapt, aceste însușiri
-nu “se cer decât pentru
maxinium'

jumătate :din consilieri, cealaltă
: jumătate, cu.
deosebire la : marile: bănci
din Bucureşti, fiind ocu-.
pată de politicieni: care
îşi -trafică influeriţa "politică...
„Intro fără democratică,
ariviștii “de: tot''soiul “au.
foarte: mare şanse de 'a'pune
mâna pe guvern, mul- .
țumită talentului Oratoriz
și .lipsei: de sc.upul..
Când
poporul-unei astfel: de

ţări e pe o treaptă
nau
în cea ce priveşte evoluțiuneă:
socială
,
lipsă
de caracter
[a' oamenii politizi
e un: fenomen: foarte

comun.
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- politici din România,

Ori- cine a: observat oamenii
care

e ţară de

curând: democratică,

a putut

să capete

convingerea. că toţi oamenii ce sau perindat ca mi-.

niştri, cu: foarte puţine excepții, sunt persoâne' lipsite.
de: caracter, mânate de vanitate şi” de. interes. Intr'un

instituţiune” bancară

astfel de mediu, e natural căo

condusă

în

mod

cum

âbil,

Blank-&. Co:, să cumpere

Banca

e

Marmorosch,

cât mai mult din oamenii:

politici: care au: șanse: de' a se perinda la: guevrn.:
Cumpărarea: lor nu se 'face prinir'o : tranzacţie: co- :

mercială în genul

achiziţiei unei "perechide galoşi

zacţiile cu "marfa

politică.

: Modul:
în piaţă, sau dobândirei- unui titlu la “Bursă.
tran'în
înlăturat
este
directă
acesta de cumpărare

Cumpărarea

se făce -în

mod indirect, politicianul primind în toţi anii, pe o
perioadă de timp variabilă,o sumă însemnată de bani

ai

sub formă de tantieme. "0

“La Banca Marmorosch, Blank & Co, consiliul de:

administraţiune forma

o mică menagerie' potiică. "In

adevăr, în: acest consiliu se afla “reprezentată toată”

-sălfauna politică a României Mari. Aceste animale
presa dirt.
batece' care se sfâșie” între” ele “atât prin

țară cât şi în arena parlamentară, se' îmblânzesc de

:
îndată 'ce-și făcea: apariția dompteurul Aiistide Blank.

Intocmai. că: şi la circ, mijloctil prin care fiarele săl-:
batice. sunt dominate, e

bucata

de zahăr, care,

în

termeni ” bancari, se 'nuimeşte jetoane şi “tantieme.

“e dulceaţa făcătoare
Aceasta

tribuită ! cu. dibăcie, menţine

de 'minuni; care, dis-

armonia înitre fiarele

politice - şi: 'le “face să“ lucreze
dompteurului
vânzărei
almen
“Acest - feno

conform dorințelor
Sa aci

“oameniloi:

politici, nu
1!
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e, special :României,

el manifestându-se în mai toate

țările, democratice, cu :0o intensitate . variab
ilă, după
gradul de evoluţiune a. popoarelor. In
Spania, pe
timpul. dictaturei. lui Primo de Rivera
, acesta de-

cretase o lege prin care. se interzicea foştil
or miniştri,

şi personalităţilor politice, care au
ocupat funcțiuni
publice, să, accepte un loc. de
consilierla vreo
societate anonimă. Dacă. sar. intro
duce o astfel de
lege în ţara românească, ea
ar avea ca Prim rezultat,. desfiinţarea, consiliului
de „administrație . al

Băncei Marmorosch, : Blank: &

Co.: Să

speră

m, în
interesul . speţei „politicienilor,
că. o' astfel de cala=
mitate nu va avea loc.
|
NI Ma
„Politicienii, cu care. era împăn
at consiliul Băncei
Marmorosch, Blank &: Co.,
erau îngrăşaţi în timp
de opoziţie. pentru ca-să
lucreze : în favoarea băncei
.
când sunt la guvern. 'In
decurs de zece ani această
instituțiune a fost salvată
de trei ori dela faliment
de către „Politicieni, acești
a intervenind. cu -toată
autoritatea lor „ministerial
ă pe lângă .Banca
Naţională

as
o. treacă. statului Pe

-astroasă, banca a:
imaginat să.
preţul de 65. mili
oane: Iei.. Pre-.
Şedintele ei, un me
mbru marcant a]
partidului liberal
a intervenit cu. toată
autoritatea lui. ca sta
Pere acest hot
tul să cumel deficitar,
și
cum

în

acel

moment

|

=
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numai ministerul de război avea suma disponibilă,
hotelul a fost cumpărat de acest minister pentru ca
să-l întrebuinţeze ca sanatoriu pentru ofiţerii săraci,
suferinzi de rumaiizm, de oarece. Sinaia e.localitatea
cea mai scumpă şi cea mai. umedă din România!
Presa, care a fost unsă în: mod prealabil, ma scărțăit de loc când. s'a făcut această afacere remuneratoare pentru Bancă şi dezastroasă pentru ministerul
de războiu, care pe lângă perderea sumei de 65 milioane, mai trebuia să acopere în, fie-care an deficitul
hotelului. De altfel, Banca era. tot atât de dibace în
cumpărarea presei - ca şi în cumpărarea, politicienilor,
Această dibăcie. s'a -mai manifestat şi, în anul 1930
când . statul a fost pus din nou la contribuţie. ca. să
cumpere

de. la

Banca

Marmorosch

Blank,. &. Co.,

întreprinderea tipografică Cultura Naţională pe preţul
de 210 milioane Iei; când el m'avea absolut nici o nevoe de tipografie, şi când această întreprindere fusese evaluată; de experţii. Creditului Industrial la
suma de 70 milioane lei. Nici un. jurnal ma protestat
contra acestei afaceri prin care contribuabilul român
plătea de trei ori mai scump o întreprindere ce îi
era inutilă. Nici măcar Universul, care. de altfel
făcea o opoziţie crâncenă guvernului, m'a suflat un
cuvânt. Se pare. că şi pe la el trecuse oala.cu miere!
In Martie. 1930 Banca Blank sa. găsit întro situațiune foarte dificilă, rămănând „aproape, fără de nici, un
ban în casă. După moartea. bătrânului Mauriciu Blank,
creditorii Băncei au început să- şi retragă. treptat. Şulmele, de, oarece- nu prea aveau întcredere în capacitatea financiară. -a Succesorului Aristide Blank. Această
opinie: era. greşită, căci . deşi, e: adevărat că tânărul
- Blank e slab financiar şi bancher dubios, aplecat mai
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mult către speculă 'și-jocul de cărți de
cât spre operaţiuni comportând puţine rizicuri, totuș
i e unul din

oamenii cei mai dibaci în a se învârti
în mediul românes

c. Nu e reţinut de nici un scrup
ul moral și
“manifestă o' deosebită. maestrie
.în cumpărarea şi mâmuirea oamenilor politici. A: finan
țat, în timp de 0poziție un întreg partid politic, și acest
a, dobândind puterea,

îi a fost 'recunoscător punându-i între
g aparatul
„de credit al. statului la dispoziție
pentrua îi salva
banca

de la faliment,

-

„

Retragerile depunerilor au luato întor
sătură catastrofală pe la. finele
lui “Februarie 1930. Depunători
i se
îngrămădeau' cu sutele ']a ghişe
urile, Băncei-- cerând.
banii.
ce îi încredințaseră. Resurse
tau şi nu rămănea altă 'soluţiune: lichide nu mai exisde cât să închidă
uşile. Imediat s?a apelat, casă
salveze situațiunea, la
miniştrii care fuses
avuseseră: conturi

pustit asupra

eră în consiliul

remunerătoare,

Băncei, sau care

şi

aceștia

s'au

năBăncei Naţionale forţând-o
să: deschidă

larg baerele pungeiîn favoarea
instituțiunei a cărei
existenţă era periclitat

ă, Se spune chiar că
ministerul
de finanţe ar fi dat o
scrisoare Băncei Naţionale
prin
care îi garânta sumele
ce le avansa Băncei' Blank
sub

formă de scont de: portofoliu
. In ori şi: ce caz
în
câte-va zile: aproape
un

asupra băncei

miliard

leșinate: repunând-o

de

lei. s'au "revărsat

în picioare.
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de la Banca Naţională la ministerul de. finanţe la
contul imobilizărilor, conform planului de stabilizare,
cont ce va fi plătit de băncile debitoare la Sântul Aș
teaptă,

Prin
rești,

sau

chiar

urmare,
dacă nu

mai

o

târziu.

bancă

se. reazimă

mai. „importantă din
pe

o instituţiune

Bucusimilară

din occidentul Europei, trebue să se sprijine pe Banca
Naţională, şi cum aceasta este încăpută pe mâna 'politicienilor, se impune cumpărarea - acestora, fie prin
jetoane şi tantieme, fie prin deschiderea de: conturi ce

se soldează prin. contul de Profit și Pierderi.
Să

revenim acuma

la Banca :Franco- Română.

!
După

cum numele ei îl indică, ea ar trebui să facă parte
din categoria afiliațiunilor: străine. De fapt ea a fost
concepută

pe

această bază,

şi când

și-a sporit în 1921

capitalul la. 50 milioane lei, o bancă dela Paris, Credit
Francais, a! 'stibscris 23. 000 acţiuni, devenind, astfel,
comanditara ei. Peste vre'o doi ani, însă, Credit
Frangais intră în încurcături şi e obligată să lichideze
In 1927 pachetul de acţiuni Franco- Române, posedat
de Credit Francais, . este rescumpărat de un grup românesc, şi astfel Banca Franco-Română. trece! din categoria băncilor afiliate în cea a celor curat româneşti.
In 1925 făcuse o convenţie . cu Banca de' Credit

"GQ din Praga să fuzioneze cu filiala: acesteia dela Bu“s) curești, și în consecinţă îşi mărise capitalul la 120
Snilioane lei. Banca Ceho- Slovacă nu dete, însă, curs

a

acestei

convenţiuni, astfel că emisiunea

a fost luată de o societate românească,

de 60 milioane

Economia 'Na-

ţională. Emisiunea de 60 milioa e, deşi nu era plătită,
era balansată prin (i
PueO rezervă ascuns al
Băncei de 60 milioane.
U, ca /7o o
jar Frangăis
Prin: faptul că parisăgge ar
Cu naşii
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şi

nu

reușise

Credit.

din

să .facă

'Praga,.

combinaţiunea

Banca

cu

Banca

Franco-Română

a

de

rămas

. declasată.. Ea ar fi trebuit să procedeze ca Banca
Marmorosch Blank şi să cumpere pe piaţa politică.
foşti

şi viitori

miniștri,

cea

ce

îi

ar

îi. asigurat

con-

cursul, institutului de emisiune în vremi grele. Nefăcând aceasta a rămas expusă la vicisitudinele. ce:

Puteau

să

asupra.

țărei

ia

naştere

în

urma

crizei

românești.

ce

s'a

abătut.

A

.

„. Vom examina în capitalul următor cauzele speciale:
care au determinat;prăbușirea acestei instituţiuni,
carc,.
din o afiliaţiune

românească,

străină,

Lu
3

Mi
+. Cauzele

devenise

o instituţiune

Rae

curat,.

c

pita
CAUZELE

care

Franco-Române

PRĂBUȘIREI

au . determinat

se „pot împărţi

_

prăbuşirea

. Băncei:

în. două categorii

şi
anume:a) Cauzele. interne, datorite struciurei
Băncei'
şi mentalităţei personalului.
şi, direcţiunei acestei instituţiuni, şi 0). Cauzele Externe
cum, au fost campania jidovească, atitudinea presei,
animozităţile unora.
din directorii: Băncei Naţionale,
criza . de numerar, *
şantagistă, etc.
.

SR

Me

o

„„. Cauzele Interne. Una din
slăbiciunile Băncei. Fran-.
co-Române o constituia
neral ]..D. Protopopescu.

mentalitatea directorului.
ge-Acesta nu ştiuse să-şi
adap--

teze. instituţiunea | la -mediul
românesc,
la mediul politic,
a

_

Făcându-şi. studiile

şi

în

special.
IN

universitare | în Germania, în:
Franţa și în: Anglia, îşi însuşise
Oare-cum mentalitatea
occidentală,
considerând

că

prima

datorie

a unui

om:
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pe

alţii. Reîntors

a debutat
la Banca

cu o

astfel de

mentalitate

în

ţară

pe terenul bancar, și: după un. scurt: stagiu
Românească unde n'a putut. suporta au-;

toritatea excesiv de voluntară. a lui Vintilă “Brătianu,
a

creat

“fost

o

Banca

Franco-Română,

afiliaţiuine

că abundența

Cât

timp

străină “lucrurile au: mers,

de numerar de

aceasta: a
imai: ales

pe. piață dădeau o mare:

. “uşurinţă afacerilor de bancă. Dela' 1926 când banca:
-din Paris a intrat în lichidare,:şi când Banca Franco-!

Română a devenit o instituţiune
: curat 'românească,:
atât ea cât şi: directorul ei ar fi'trebuit să se adapteze

la mentalitatea mediului. Ca și Aristide Blank, I. D.:
Protopopescu

“politici.

ar. îi trebuit

să

din diferite
. pariide,

se adreseze

cumpărându-i

la oamenii ;

prin

mij--

locul tantiemelor şi a conturilor curente, asigurându-și.

„astfel un sprijin pe lângă ministerul
de finanţe şi
Banca Naţională. In loc de adoptarea acestei supleţe:
.amorale, directorul general al Băncei Franco-Române :
şi-a păstrat ridicola mentalitate căpătată în ţările din.
occidentul Europei, considerând că e .imoral' să: dea.
locuri „în consiliu' oamenilor politici pentrua: îi face
pe urmă să intervină:
fie în parlament, fie.la -mi-,
misterul ' de finanţe, fie la Banca. Naţională. . In .nai-.
vitatea lui considera că ocuparea de către un politician :
a unui loc. în consiliu de administraţie echivalează ;

«cu.un trafic de influenţă, parcă Bucureștiul ar, fi- fost
„Londra şi oamenii politici români. nişte Gladstoni, 'As.quithi, etc. Consecinte cu această concepţiune naivă,
nu făcu -nici un. fel. de avantagiu;; personalităţilor.
politice din diferitele partide, astfel că acestea, 'con-:

Siderând. cu-.drept- cuvânt

că

băncile

din

România:

au, : printre. altele, şi--menirea. de a întreține “din
“veniturile lor pe' oamenii. ce se: sacrifică în a...se:
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2.

îmbogăţi pe. terenul politicei, priveau cu ochi puţira.
favorabili Banca Franco. Română. Astfel, când Banca
fu. asaltată. de pani
. depunăt
ca
orilor, “mai toţi poli-.
ticienii priviră cu o oare-care satisfacție cum
această.
instituțiune egoistă. o ia la vale...
"1... D.: Protopopescu: în candoarea lui nu-și
dedea
seama că ori-ce om care vrea. să reușeas
că într'un
mediu trebue. 'să-și dobândească mentali
tatea acelui
mediu. Dacă vrei: să “reuşești 'în
ţara Hotentoţilor
trebue să aibi mentalitatea Hotentoţilor;
dacă vrei să
devii un personagiu marcant printre
Zulușşi - trebue
să judeci

ca

Zulusi;

de . asemenea

de

vrei

să joci
uii rol oare :care. în țara: române
ască se impune
să-ți: însuşeşti mentalitatea claselo
r diriguitoare din
această ţară. Ori el a: rămas
străin de: mediul în care
se învârtea. - Fiind la începutul
: carierei : seale înscris
în partidul
liberal

nu .şi-a

însușit. mlădierea

dorsală
cerută de .directorul economic.
Vintilă Brătianu. A
trebuit
deci: să părăsească '.partidul.
Ajuns : bancher

independent,

în. genul

lui! Aristide

Blank,

nu . şi-a
însușit. abilitatea acestuia
în.a. peria! şi a cumpăra
pe oamenii politici;. era.
deci natural .să fie eliminat
din “această .:branșă, mai.
ales “că nu manifesta.
o:
deosebită
simpatie

epntru'jidani,

tocmai ' când: aceştia
acaparau fără. de - nici o
piedică ţara: românească.
Directorul. Băncei: Franco-Române:imai
avea concepţiunea anormală că nu
e bine: să ' cumpere presa,
parcă” aceasta poate trăi.
numai cu: oxigenul. și
azotul
din -atmosferă. In loc:
să. facă precum. fac mai
„toate.
băncile mari 'din Bucureşti
ungând' presa ca' nu cumva
ca: să cârâe în contra:
lor, el făcea. rare ori
publicațiuni pe care le plătea.
cât mai eftin. posibil.
natural : ca: presa,
Era
în special

cea.

independentă,

să.
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privească cu ochi rei Banca: Franco-Română, şi să.
profite de prima ocaziune ca să o forțeze să:deburseze:
dintro singură dată cea ce n'a vrut să plătească: în
decurs de mai -mulți ani. Vom arăta mai departe,:
când ne vom: ocupa în 'mod special de presă,. cum:
aceasta a procedat ca să scoată cât mai mulţi bani:
dela. Banca Franco-Română,. pentru-că: directorul.. ei
general era- aşa"de miop încât m'a văzut: că primul
lucru pe care trebue s'o facă o instituţiune de credit:
pentru a-şi păstra creditul-. e. să: plătească pe cei:
.
,
ce îi-l pot periclita; şi în- special presa. -.
ma
:că
greșeala
şi:
făcut
a:
Protopopescu:
D.
1.
afiliat Banca partidului liberal. Necumpărând: oameni
politici

din' toate

partidele,: precum:

o; făcea: Banca.

Marmorosch Blank, care prin acest procedeu. trecea:
drept bancă: independentă, Banca' Franco-Română era
cotată ca o .bancă liberală, pentru: că: preşedintele.
consiliului ei era liberal. Partidul: liberal n'o :con-:
sidera, însă; şi cu drept cuvânt,: ca o bancă. liberală,
astfel: că: ea avea- în contra: ei: pe: toţi .vrăjmaşii: par-.

tidului liberal, fără să poată: conta- pe sprijinul acestui
partid.. Te
i
Banca avea 45: sucursale Şii agenţii, şi Bentiu ca să
evite fraude din: partea directorilor: acestor sedii' pro-:
vinciale, se făceau inspecţiuni cât mai: dese prin. mij-:
locul” “unor . inspectori. Se: :constatase. că. unul . din:
dirigenţi: nu: prea era: corect;:şi. anume: un domn N.

Trandafirescu. ce '. dirija: agenţia “Costești.

Pentru a-l:

pune stib: observaţiune specială a' fost: mutat la Găeşti,
fiind.

localitatea -aceasta - mai: aproape : de. București.
pentru- modul .
aceasta ca o înaintare

Considerând

cum: a lucrat la Costeşti,: a continuat să fraudeze
Banca, -perfecţionând, însă, sistemul, pentru:a' îngreuia.
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-descoperirea

frau

delor. El imagină să-si asoc
ieze pe
“casier şi -pe comptabil,. astfe
l ca să nu. poată: fi
“dentințat, şi această sfântă
treime s'a pus pe jaf
în modul următor. Când un
client venea să depună:
"0 sumă
sub

liberau
Băncei,

însă

pective,
“tacă

formă

acestuia
o

nici

în: loc

băpgau

de

un

depozit

carnet
să

Pur

treacă

și

O . înregistrare.

de.

spre

suma

simplu
La

fructificare,

depozit
în

din

registrele

în “buzunar

inspecțiuni

ei

partea
fără

frauda

res-

să
nt

putea fi descoperită
:de oare-ce. operaţia nu
era în-.
registrată. Ea ma'eşit
la iveală decât atuncea
când
unul din - depunători
s'a prezentat la Bucureşt
i, la
“sediul “central, pentru
ca să retragă o sumă
ce. o
depusese: la sucursala
dela Găeşti. -Astfel. a
putu
t:
“descoper'că
i
există carnete: de depu
rieri care : nu
'sunt înregistrate, şi că,
prin urmare, sumele pres
upuse
"că au fost depuse la
Bancă, au fost de fapt
înca
sate .
'de personalul sucursalei;
Dirigintele

- dela

“Găești,

Se

N,

Trandafirescu,
vă-:
zându-se .cu bari furaț
i, şi-a descoperit
însuşiri “'de..
“om politic, şi în: cons
ecinţă : s'a. decis să
“se” înscrie
într
un

partid

teren. S'a
remunerează
la' gruparea
misiunea de
Sar revărsa
-ar fi putut

spre

a-și manifesta

talentele

și pe acest:
dus, în miod instinctiv,
la! partidul care
mai bine astfel de
talente, înscriindu-se
național-ţărănistă din
localitate, cu: pro-.
a fi: numit primar,
când asupra partidului.
mana: puterei, La
primărie îi se părea
că.
Bospodări - tot -aş
a „de bine ca. la
Bancă,

“Socotelile lui fură
, însă, încurcate
când se. pomeni
într'o zi cu un ins
pectori dela centra
la, care, . după-ce
-chemă pe toţi
depunătorii, : cons
tată. că N.: Tran
'firescu, “împreună
da-.
cu cei: doi “slijbaş
i,: delapidaseră

23.

140.000

ici, din care

partea

leului

o luase dirigintele..

Această fraudă, constatată de inspector, a fost recunoscută de însuși directorul N. Trandafirescu, chiar
în procesul ce s'a redactat pe 'loc..
Direcţiunea centrală n'a putut prozeda altfel. decât
de a încredința parchetului această afacere, frauda.
fiind recunoscută de însăși inculpaţii. Afacerea ajunsă,
însă, pe

mâna

justiţiei,

Trandafirescu

şi consorţii

au

scăpat de orice pericol. In adevăr, au intervenit protectorii lui naţional-țărănişti, . în ; cap. cu. deputatul
Cornescu, pretinzând -că toată
. această afacere e o:
înjghebare a direcţiunei Băncei, care e liberală, pentru
a se răzbuna în contra lui N. Trandafirescu pentru
faptul că s'a - înscris. în partidul ultra : democratic
naţional-ţărănist, -

ae

„Tribunalul de Târgovişte. mând în . considerare ce-.
rerea Băncei de a se aresta defraudatorii: în cap cu
N. Trandafirescu, şi având în. vedere că. fraudele au
fost constatate de către inspectorii: Băncei. și de.
experţii numiți de judele. instructor,
- și recunascute:
de însuşi inculpatul N: Trandafirescu, l'a lăsat
: în:
libertate. . In . adevăr perplexitatea judecătorilor era
explicabilă. De obicei se arestează persoane bănuite:
că au. comis. fraude, şi aceasta spre .a le.-forța să
recunoască săvârşirea fraudei. Ba de multe ori sunt
şi condamnate pe: bănueli când: dovezile . sunt discu- tabile. . Dar să arestezi şi să.condamni un om.ce recunoaște crima ce îi se impută, aceasta li.;se părea.
o aberaţie. Pentru ca tribunalul .să fie lămurit ar fi
trebuit.. ca

chestiunea - să

fie

ceva

mâi

confuză, și

în consecinţă el. acordă,. după cererea inculpatului,
proba. cu. martori,. citându- se spre a depune mărturie:
jumătate: “din

funcţionarii. Băncei,

- atât „dela

centrală.

cât şi dela
mărturii
nimic din
confuză,
“conform
număr,

sucursale.

Nu

se

:Sa' dat termene

peste

și tribunalul şi martorii, şi
au uitat despre acest proces,

în spaţiu

Dacă ' însă
nu

putea

ca, din aţâtea

din partea unor persoane ce nu cunoş
teau
această împrejurare, chestiunea să nu
devină
permiţând tribunalului să: dea o
sentință
legilor țărei. Cum martorii nu
au venit în

putea să

:nepedepsită

termene,

a

Trandafirescu a scăpat de

lase 'direcţiunea
pentru

până

când

acuzatorii, şi inculpaţii
el rămânând, oare-cum,

Băncei

îndră

i
puşcărie,

E
el

Franco-Române

zneala ce a avut de a
se uita
prea cu de a mănuntul în
scriptele sucursalei Găești,
:
şi să îi-facă O crimă pentru
că-și însuşise ceva parale.
Povăţuit de

protectorii lui

național-țărănişti s'a adresât
ziarelor: Dimineaţa 'si Adevă
rul, 'apărătoarele moralităţei publice, care, fiind
în acelaşi timp ziare cuşer,
“purtau o ură
neîmpăcată în

-neral a Băncei. Franco-Românecontra. directorului gepentrucă publicase
0 lucrare intitulată Pericolul
Ovree
sc. Aceste ziare,
“sub conducerea -unei corcit
uri orientale cu numele
de
Socor, au publicat atacuri
calomnioase în contra Băn„cei Franco-Române. Pentr
u ca să: nu riște un
proces
-de calomnie, atacurile
le făceau sub forma de
scrisori
cei,

Sume

precum! şi faptul

importante,

In această: Campanie

că

fiscul ar

de

fi

pre

fost

fraudat' cu:

aaa

să, Trandafirescu era
încurajat şi de unu
l din
dir
ectorii: Băncei,: șef
lui “erarhic. Domnulul
acesta, IL N. „Anast
asescu, era
un fel de bășică de
“săpun care se credea
un Zepelin.
El ţinea cu ori şi
ce: preţ să ajungă

administrator
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delegat al Băncei, și: pentru aceasta lucra 'să' slă-.
bească . poziţiunea fraţilor -Protopopescu. O campanie:
prin presă contra acestora, campanie pe care: el: ar:
fi putut'o opri cu condiţiunea să îi se dea un loc în:
consiliu și o delegaţie, îi se părea că e un. bun
mijloc de a'şi atinge scopul.. In consecinţă el finanță,
oare-cum, campania lui N.. Trandafirescu, dându-i: su=.
mele necesare ca să poată subzista: Trandafirescu. azfirmă că ar fi primit 30.000 lei din partea lui |. N.
Anastasescu,
,
I. N. Anastasescu dovedea prin acest procedeu că.
era tot aşa de miop ca și sălbatecul din Australia care,
dorind să atingă crăcile. din vârtul. unui copac, îl tae.
dela, rădăcină. Miopia lui era cu:'atât mai -mare cu.

cât; el-însuşi:era călare pe-una din ramurile copacului,
şi .cu prăbuşirea acestuia cădea şi el.: Dar la multe per-

soane: vanitatea.
care

îi:a

înzestrat

întunecă
natura..

bruma

de inteligenţă

cu:

..,

Articolele: publicate în cele două ziare au alarmat:
publicul depunătorilor, mai ales că se vorbea! în elede. o 'amendă. de 30. de milioane ce va fi nevoită:
Banca să. plătească. fiscului. “Ancheta făcută de minis=:
terul 'de finanțe a dovedit că “toate aceste âfirmațiuni erau simple calomnii, Banca fiind la zi cu plata:
impozitelor,. iar fraudele -pe care le 'ar. fi comis:
direcțiunea generală ne depăşind imaginaţiunea. acuzatorilor.
N. Trandafirescu, reuşind să fure o sumă importantă de bani fără să fie băgat la puşcărie, şi a zis că
talentele lui de om politic sunt evidente, şi că se:
cade ca ele să fie întrebuințate și remunerate de
partidul căruia aparţine. In consecință se adresă co-mitetului central, cerându-i să fie trimis în parlament,.
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în aşteptarea unei remanieri ministeriale, când îi sar
putea încredința cel puțin un subsecretariat
de stat.
In parlament s'ar fi găsit întrun mediu Simpat
ic de
persoane de: aceiași fire și având aceleași
apucături
ca el. Acolo
ar fi: putut să'şi exerciteze mai departe

-aptitudinele

și talentele

cu

care

'a

înzestrat

natura,

evitând rugina pe care o provoacă inacțiunea.
Aceasta,

bine înțeles, până când îi sar
fi putut face loc pe
banca ministerială unde şi-ar
fi putut manifesta cu
toată amplitudinea talentele sale
de politician.

Direcţiunea

:seale

.care

partidului îi a' recunoscut

erau - incontestabile,

însă,

aptitudinele
cum

nu

erau
locuri libere în parlament, au
însărcinat pe Cezar
“Simionescu, consilier comunal
şi având legături intime cu Socor, după cum se
va vedea mai departe, .
să-i procure un loc de compta
bil la Societatea de
Baz. și “electricitate

provizoriu,
“de talente
Acestea
tribuit la
suficiente

.

Aceasta,

bine

înțeles,

în mod

căci ar fi fost păcat ca 'un
om cu astfel
să rămână întrun post: obscur.
sunt: cauzele de ordin intern
'care âu con:
prăbușirea Băncei. Ele
însă mar fi fost
ca să provoace dezastrul
dacă nu veneau
lovituri din afară, din
diferite: părţi, care au
paralizat
acțiunea direcţiunei. In
capitolul următor Vom:
examina
şi analiza aceste cauze,
punând în: evidenţă că
ele au
“fost provocate
de ură, spirit de răzbunare
şi prostie.:

NI
CAUZELE

EXTERNE

Am văzut care au fost cauzele interne care au de.
terminat prăbuşirea Băncei Franco-Române. Să examinăm acuma şi cauzele externe, care sunt mult mai
importante.
Una din cele mai importante din aceste cauze a
fost desigur ostilitatea jidanilor, şi cu deosebire a
jidanilor bancheri şi jurnalişti. Această ostilitate era.
îndreptată în contra directorului general al Băncei
Franco-Române, |. D. Protopopescu, însă în logica
lor jidanii îşi spuneau: „Ca să lovim în Protopopescu,
trebue să îi prăbuşim banca“,
Ostilitatea aceasta era justificatii, de oare-ce [. D..
Protopopescu comisese crima de a scrie în 1920 o
carte care trata de o chestiune social-economică ce înteresa România, publicând'o sub numele de Pericolut

Ovreesc.

Examinând

poziţiunea

elementului

in mijlocul populaţiunilor române'el
toarele concluziuni:

ovreese-

ajungea la urmă-.

1. Ovreii sunt un popor, iar nu sectarii unei religii.
Ei formează un:popor ale cărui caracteristice etnice:

Sunt foarte pronunţate, separându-i complect de cele
Valte popoare în mijlocul cărora trăesc. Caracteristi=
cele acestea, întărite prin o moştenire trimilenară, sunt
așa de bine înrădăcinate în Ovrei încât îi constitue
în ceva mai mult ca o naţiune, îi constitue aproape.
în o rasă.
"2. Ovreii sunt inasimilabili, adică nu pot fi absorbiţi de cele Palte popoare în mijlocul cărora trăesc.
Toate popoarele din Europa care au vieţuit mult timp
pe aceiaşi întindere teritorială au fuzionat, cei mai
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puțin numeroşi

fiind absorbiți

de cei numeroşi.

Ovreii,

ori cât de puţin la număr ar fi fost: într'o țară, mau
fost supuși acestui proces de asimilare. Ei au putut
învăța limba poporului care forma naționalitatea dominantă în acea :ţară;.de asemenea ei au putut să'și
însuşească portul.şi ceva din felul de a se înfățișa al

acestora, însă, prin faptul că nu se căsătoreau decât
între ei, şi evitau, încrucișărilecu
. elementele străine
lor, *şi-au „păstrat aspectul fizic şi mentalitatea lor :
particulară. ”
a
3. La Ovrei religiunea este cu totul altce-va decât
la: Arieni. Pe când -la aceştia din urmă religia e
o
„legătură spiritua
lă separată de ideia naţio; complect
nală, la Ovrei relipiunea formează . îndeobşte legătura
națională. Prescripţiunea, impusă
cu .deosebire 'bărba-

“ţilor, de.a nu contrac
ta
o căsătorie
de cât cu o femee
“din tribul. lui Izrael este strict „urmată.
Din cauza'

- „acestei .prohibiţiuni

ei au-putut 'să'şi păstreze caracte-

isticele lor etnice, și să “dăinuiască în
“forma unui.
popor, deși perduseră ţara și limba,
elemente care
“formează caracteristicele naționale
ale tutulor celor

Valte. popoare

în

îşi

mijlocul

cărora

trăesc,. Cât

timp!

va păstra religiunea, Ovreiul va . fi
inasimilabil.
4.. Ovreii formează un-popor eminamente
pa:azilar.
„Ei-au oroare de „munca "fizică. :Nu
iau parte
-la -nicii

“un fel de muncă -produc
.detivă
. materii brute, cum
munca „agricolă, :minieră,
şi

cea -din

uzine.

forestieră,

Puţini “Ovrei

care

e

a . transporturi'or
lucrează

cu -bra“ţele, o fac în unele industrii
unde efortul .fizic. este
„redus, .precum e 'croițoria, :tapiţeria,
vopsitoria, etc.
Spiritul lor mobil:îi “împiedecă
a se deda cu mare
“Succes la carierile technice » de
:aceia:
nu "prea ' sunt
:numeroși. ca ingineri, în acea
stă meserie cetându-sa

,
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foarte des un efort intelectual. persistent în o anuinită,
direcţiune. :Ei s'au năpustit cu! toţii asupra activităţii
comerciale, .unde se poate cu un minimum de etort
realiza maximum de. câştig. In. toate cele P'alte ramuri
de activitate omenească, efortul e lung şi greu, iar
“câștigul nu prea 'e.mare. Țăranul, minierul, lucrătorul
industrial, inginerul, lucrează de multe ori din greu
pentru a'şi susține traiul și a'şi mări încetul ct
“încetul capitalul, Comerciantul,. mai ales când este
“abil în speculă, se poate îmbogăţi în scurt timp fără
mari eforturi.
Ovreii s'au cantonat mai cu toţii în | comerţ, unde
“îşi. pot pune în

valoare talentele lor

de

speculanți,

-adică talentul de a-şi însuși produsul muncii celorlalți.

Ei, când vin într'o ţară, maduc.nici un capital cu-ei,
-nici măcar valoarea braţelor, cum o aduc colonii 'a„rieni care se .duc prin America: sau prin coloniile
Africei sau “Australiei, ci numai aptitudinea de a trafica produsele muncei .populaţiunilor indigene, -astfel
încât o bună .parte. din producte să rămână: în ;bu:zunarele acestor intermediari. Chiar în comerţ ei :au
-o predilecțiune deosebită pentru:. formele cele mai
ușoare, în .deosebi .pentru speculă.
5. 'Ovreii sunt un:element turburător pentru. ordinea
socială,
. şi sunt .nişte aprigi conrupători ai „moralei
„ariene. 'Neavând.o patrie a: lor, și nefiind animâţi de
„sentimentul patriotic care însufleţeşte .pe Arieni,. ei
-nu -au nici “un interes .la menţinerea şi dezvoltarea
„patriei -a poporului :pe spinarea căruia .trăesc. Țara
„lor.de predilecție e:aceia în care pot câştiga mai. mult,
-şi ei se : conduc în :această „privinţă după - „deviza:
Ubi bene, ibi patria. .
.
:Fără . de -sentiment. patriotic, şi cu instincte coznio-
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.

polite foarte dezvoltate; ei sunt 'un element de des-

compunere. pentru societăţile ariene, bazate.pe principiul naţionalităţei şi patriotizm. Ne având o patrie a.
lui proprie, :Ovreiul parcă simte .o deosebită plă=
cere să: dărămâne patriile celor alți.
- Cu un spirit. critic foarte dezvoltat, gata a vedea

părțile :slabe

al

ori-cărui. organizm

social,şi

ajutat

de un talent .înnăscut de a pune. în evidenţă şi de a
“exagera. aceste slăbiciuni, Ovreiul este un periculos.
dărâmător al ordinei sociale, mai ales că e complect:
lipsit de “spiritul constructiv care să îi permită să
clădească dupăce' a dărâmat. Toată teoria socialistă,
care. este pozitivă în. acţiunea ei dărîmătoare,
însă.
„negativă în combinaţiunile
ei. de organizare şi reclădire a societăţilor.: civilizate, este : esențialmente.
ovreiască.., Toţi teoreticianii mai de seamă
ai socializ-mului, și toţi conducătorii acestei mişcări
sunt Ovrei.
"Ei sunt nişte aprigi conrupători ai moralei.
ariene,
“de oarece în raporturile lor cu alte popoare
.-nu sunt:
absolut de loc ţinuţi să respecte regulile
de morală
pe care trebue să le observe numai
în relaţiunile:
de la Ovrei la Ovrei. Din educațiunea
primită în co-pilărie şi întărit
ă repetare. asupra sute de gene. prin
raţiuni, Ovreiul nu se consideră obligat
a respecta:
regulele
de moralitate de. cât faţă de alt Ovrei,
însă.
a minţi a înşe
la.
saua: fura pe goym, nu poate fi.
pentru. el . de cât un act meritoriu,
Cu astfel de.
practice -morale și cuo dibăcie
infernală. de a cum-.
păra şi a conrupe toate conştiinţele,
Ovreii constitue
un element periculos pentru
mentalitatea Arienilor.,.
„In' ţările unde Ovreii sunt numeroşi,
.populaţiunile

ariene care vin în contact cu ei
au
slabă,

o “morală, foarte

și foarte puţine . personalităţi
„de. caracter,
1

mai.
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iles când acele: populațiuni aparţin unei naţiuni tinere
care ma putut să'şi formeze: o mentalitate fixată
i
printr'o ereditate seculară.
6. Ovreii constituesc un pericol special pentru poporul român.

In ţara noastră,

în care

clasa

burgheză:

nu e de cât pe jumătate românească, până în mijlocul

secolului trecut” covârșitoarea majoritate a Românilor
fiind ţărani, elementul 'ovreesc, cantonat în. masă
compacte prin oraşe, nu poate de cât.să slăbească:
dezvoltarea numerică şi valoarea morală ale acestei
clase. Pripăşirea Ovreilor galiţieni şi ruși în Moldova
a fost o piedică foarte mare pentru formarea unei.

clase. Pripăşirea Ovreilor galiţieni şi ruşi în Moldova
de acești intruşi, care, prin dibăcia și spiritul de solidaritaţe ce îi anima, împedecau fii de ţărani de a se

aventura

pe

terenul

comercial.

Aceiași

tendinţă sei

„manifesta şi în “Muntenia, și au trebuit eforturi constante din partea conducătorilor ţărei peniru a putea
introduce unele elemente româneşti pe terenul comercial şi industrial, şi a evita ca burghezimea românească să nu îie formată “de cât de clasa funcţio=
narilor publici. In România, din populaţiunea urbană
Românii nu mai au de cât majoritatea relativă, și elementul străin care ocupă al doilea rând la număr îl

formează Ovreii.: Cum ei nu 'sunt cantonaţi în o anu„mită porțiune

a ţărei, ci răspândiţi

peste tot cuprinsul

României, au o înrâurire' mai mare asupra mentalităței burghezimei române decât vr una din cele alte
naţionalităţi.
-.-:-:o

„Influenţa
și-prin

Ovreilor: nu poate fi de cât dăunătoare;

practicele lor parazitare ' și prin

conruperea

conștiinţelor, Contactul permanent pe icare Românii
din oraşe îl au cu-Ovreii nu poate fi de cât dăunător
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pentru mentalitatea. primilor, și constitue una din piedicele care zădărnicesc. formarea. caracterului la elementele româneşti.
De
Sa
E
Acestea sunt în rezumat ideile cuprinse şi dezvol-:

tate în lucrarea intitulată „Pericolul Ovreesc“. Toate.
aceste păreri despre elementul jidovesc' erau argu-

mentate în mod obiectiv şi bazate. pe o' documentataţiune. ştiinţificEle
ă. ar fi putut. fi combătute în.

acelaşi

mod,

de către cei interesaţi

în cauză.

însă, negăsind argumente ca să dărâme teza Jidanii,
susţinută:
de
I. D.

Protopopescu,.au căpătato ură adânc
ă în,
contra, lui. Fără să-şi dea seama. că
-prin: modul lor:
de a proceda,

justifică. -teza dezvoltată în . lucrarea:
Pericolul. Ovreesc, ei au lucrat în
- mod solidar.şi după,
un plan de ansamblu ca să lovească
în autorul acestei;
broșuri.. Prin această dovedeau

popor

şi că formează

voltarea

neamului

că au conzistenţa unui

în.adevăr un

românesc.

|.

pericol pentru

dez-

E

"Au început prin a blestema
în sinagogile lor pe:
directorul “general a, Băncei Fr
anco-Române. De asemenea calomniau Banca ori de câte
ori! o puteau, afirmând, cui

voia să creadă, că ea se

ă. Bancherii
jidani făcuseră între ei o convenţiunclatin
e secretă să nu
cumpere devizele Băncei Franco-Române.
de cât cu,
1% sub cursul pieţei, şi cu scopul
de-ao discredita:
și casă o împedece de a realiza
un beneficiu din
acest comerţ. In perioada în care
Banca
îşi construia
imobilul, fiind nevoită să întrerupă
lucra
rea
din cauzai
ernei, ori 'de câte ori un jidan
trecea prin, faţa ei:
afirma în : gura mare, pentru-ca.
cei. Palţi trecători:
să-l poată auzi, că Banca nu, mai
dispune. de sumele:
necesare ca să desăvârșească clădir
ea.
:
ji,
„Jidanii din presă stăteau la pân
dă pentru ca Să-n
u-
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scape, momentul favorabil
de a lovi în Bancă, şi
când li s?a prezentat ocaziunea, cu acuzaţiunile, calom:
nioase ale lui N. “Trandafirescu, s'au aruncat: asupra

ei

cu

toată

bucuria. Ca

să- evite, însă, - rizicul - unui

proces de calomnie, atacurile în contra Băncei Pau
făcut sub forma de scrisoare semnată de susnumitul:
funcţionar delapidator de la Banca Franco- Română:
Când s'a reușit a se crea panică printre depunători
şi când aceștia se îndesau la „ghişeurile Băncei spre
a'şi retrage depunerile, jidani,. organizaţi în echipe

staţionau prin hallul Băncei tănguindu-se în gura mare
că sunt ruinaţi pentru-că nu li se restitue sumele

depuse, deşi n "aveau. nici un depozit la Banca Franco

Română.

a

„O persoană care sa dus să vadă. pe directorul 'ziarelor Adevărul , și -Dimineaţa, un. jidan care 'şi a
schimbat numele din Brauer în Graur, rugândwl să
înceteze campania în contra Băncei Franco- -Române,
de oarece directorul general al acestei instituţiuni, I.D.
Protopopescu. a părăsit postul ce-l ocupa,. şi că prin
urmare periclitarea existenţei -Băncii nu putea decât
să producă pagube acţionarilor şi creditorilor, a primit.
un răspuns negativ.. — „Din momentul ce am fost
atacați, atacăm şi noi“, zise Grauer. Woi, adică jidanii;
sau cu alte cuvinte poporul jidovesc din România,
am

fost

atacați prin

publicarea

se analiza

mentalitatea

România;

pentru

unei

broşuri în

jidanilor .și - activitatea

această

crimă

afacămn

cara

lor în:

și noi, adică

lovim în o jnstituţiune românească provocând pagube la vr'o opt mii de români sadea. Atitudinea, lui
Graur şi a jurnalelor lui era o vie justificare a ţezei'

susținute în lucrarea Pericolul Ovreesc că jidanii for-
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mează un popor foarte coherent și că e dăunător
instituţiunile româneşti,
|
Ura jidanilor, şi. campania dusă de ei în contra
Băncei :Franco-Române, a fost una

din cauzele

externe

importante care au contribuit la prăbuşirea acestei
instituţiuni. Ea însă mar fi fost suficientă, şi de
fapt Banca Franco-Română a rezistat la atacurile
jidanilor aproape zece ani, dacă nu venea lovitura
chiar dela elemente româneşti, și anume dela unii

din directorii Băncei Naţionale.
Până la 1926, sub guvernarea lui]. Bibicescu şi
M. Oromolu, Banca Naţională a urmat politica fondatorului ei Eugeniu Carada. Ea sprijinea instituţiunile curat. româneşti care maveau un comanditar
peste hotare. Astfel au salvat dela peire Banca Generală, Banca Agricolă și Banca de Scont, când după

fluctuaţiunile leului
degete

de prăpastie.

asemenea,

în

două

în 1921
Pe

ele s'au găsit la două

Banca

rânduri,

Blank

deşi: nu

a salvat'o,. de
prea

era

curat

românească, fără să vorbim de a treia şi ultima sâlvare
«lin primăvara anului 1930 de care am vorbit în un
capitol precedent?); Mai dă o mână de ajutor şi Băn-

1) Cu toată pretinsa abilitate a elementelor semite ce conduceau „Banca, ca na putut rezista la vijelia crizei economice, şi
s'a
prăbușit ca o simplă bancă: creștinească în Cect, 1931.
Trebue,
totuşi să: recunoaştem că politicienii, pe .care îi avea în.
consiliu,
au făcut tot ce le era cu putință pentru ca să
salveze instituţiu-

nea £e le servise, până. aci, frumoase venituri nemuncite
şi, prin
urmare, nemeritate, Ultimul preşedinte al consiliului
de administrațiune a Băncei, care în urma unor
fantezii a zeilor nemuritori
ajunsese şeiul. guvernului țărei şi deţinătorul departamentului
nanţelor,
fia intervenit pe lângă Banca Naţională
pentru

ca aceasta
să pue la dispoziţia Băntei Blank sumele necesare ca ea'să-treacă
hopul. Direcliunea Băncei Naţionale, care
nu voise: să. ajute Ban“ca Franco-Română cu suma de Lei cincizeci
milioane, a pus la
-dispozițiunea Băncei
ă
Politicien

:aceasta,

ilor

probabil

ca

să dovedească

a proape

dou: ă

independenţă

mili

apigarde

i

Lei,
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cilor Bihorului, Victoria din Arad

acestea

Cu plecarea lui M.
Căpitanovici, precum şi
cu ocaziunea stabilizărei
ționale devine un fel de
doar

de

şi Timişoara

se găsesc în o grea situaţiune.!

acela

al

cână
a

Oromolu și moartea lui [.
în urma modificărilor făcute
leului, consiliul Băncei Nasoviet politic, fără cap; afară

controlorului

străin,

cu

directori

vern! Gaura, însă, era aşa de mare că cele două miliarde
dispăruse fără să oprească Banca Blank pe panta. ce o ducea
spre
Tribunal; nici intervenţia lui „Argetoianu, care voia să pună
in
mişcare aparatul legislativ, n'a putut să o împedece de a depune
registrele şi a trage oblonul, :
.
În perioada care preceda cu puţin suspendarea ' plăţilor,
o.societate străină ce purta numele sonor de Lugano se bucura
de
un credit aşa de solid, încât cu toate greutăţile pe care
le preîntâmpina Banca Blank, direcţia acesteia acordă primei
un credit
in blanc de patruzeci şi cinci de milioane lei, Societate
a Lugano,
dorind să-şi plaseze aceşti bani în valori de priina
calitate, se
adresă -lui Aristide Blank pe care'l convinse, după. lungi
şi grele
pertractări, săîi vindă pe valoarea nominală un stoc de
90.000

acţiuni Banca Marmorosch Blank 8 Co,, care se nemerea să facă

tocmai 45 milioane lei, cât ea obținuse sub formă de credit
în
blanc, de la Banca Blank, condusă de Aristide Blank, Afacerea
s'a incheiat spre satisfacerea tutulor părţilor, cu toată neplăcer .
ea
de ordin sentimental cauzată lui. Aristide prin separaţia de
un
stoc așa important de acţiuni a unei bănci care, pretinde
el, a

pus bazele vieţei economice a României.

Unele limbi

rele susțin

că această operaţiune . comportă oare-care _rizicuri, şi că în caz
de pagubă s'ar ivi un blanc. nu în activul Băncei Blank
ci în
"acel al Băncei Naţionale, Dar chiar dacă acești” pesimişti ar avea:
dreptate, răul n'ar îi aşa de mare căci eventuala pagubă de 45
mi-

lioane ar fi suportată

de

contribuabilii românii,

adică de -vr'o

cinci la şase milioane de persoane, cea ce revine la mai puţin
de zece lei de contribuabil ; mai nimica toată|
"-Dacă cum-va [,- Protopopescu, directorul generala Băncei
Franco-Române, și ar fi vândut vr'o sută două acţiuni de: ale Băncei

-societăţei Economia Naţională sau altei societăţi afiliate, ar fi infundat puşcăria,

pe când directorul general

a

Băncei - Blank

nu

numai că n'a dat ochii cu nici un judecător de instrucție sau
vr'un procuror, dar are mijloacele materială să'şi petreacă restul
zilelor pe marginele lacului Lugano. mulțumită societăței Lugano,
Dar vorba Latinului: Quod licet Jovi, 'non iicel.bovi, sau cu alte

cuvinte dacă nu impărţi boul furat
în puşcărie”şi pentru un ou,

cu

cei de“zus, risci

să intri
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recrutaţi din mediocritatea
clientelei c!uburilor politice, care, în afară de interesul material şi personal,

„nu urmăresc decât scopuri electorale iar nu naționale.
In această nouă formaţiune a direcţiunei institutului de
emisiune, băncile care nu sunt sprijinite puternic de
“un partid politic au slabe șanse de a găsi un ajutor
în un moment de grea cumpănă.
Până la venirea lui D. Burillianu în fruntea înstitutului de emisiune, Banca Franco-Română, dacă
nu
se bucura de un scont prea favorabil cum
se bucurau

bunăoare

Banca

Agricolă,

de

Scont,

etc.,

era

cel puţin: privită cu simpatie. Cu numirea
surprinzătoare, a lui Burillianu în postul de
guvernator, şi
măi ales după intrarea elemente'or
național-țărăniste
în consiliul de administraţiune, Banca
Franco-Română

a

început

să

fie

rău-văzuță,

inainte de a examina persoana şi rolul
pe care Pa
jucat fiecare din directorii Băncei "Naţionale
în de“terminarea prăbuşirei Băncei Franco-R
omâne, 'credem
că e necesar să dăm câteva explicaţi
uni asupra opeTaţiunilor ce aceste două Bănci
făceau împreună,
Banca Franco-Română dispunea
la Banca Naţională
de un credit de scont de
portofoliu, care până la
» 1922 era puţin însemnat,
Dela această dată creditul
ci îi se măreşte priu un
gen de operaţiuni noi numita
credite speciale. Aceste
credite speciale conzistau
' în
Scontarea
însuși

de poliţea unor clienţi pe
din

unul

directorii

Băncei

care îi indica

“Naţionale.

Când
din directorii institutului
de emisiune vroia să
acorde un “credit unei persoane
Oarecare, să îi zicem
x îl trimetea la o bancă:
ce avea scont la Banca
Nâțională, rugâud pe acea bancă“
să deschidă lui X-un
credit pe poiiţe,

unul

care la rânduţ lor erau acceptate
la
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cont de institutul "de: emisiune, dupăce fuseseră în
prealabil andosate “de banca respectivă. Unele din
băncile mari, ca Banca Roniânească, nu acceptau acest .
mod de a li se impune clientela favorizată. Altele
însă, care :nu puteau jicni un director al Băncei. -Naționale prin un refuz categoric,

erau nevoite să accepte

-această clientelă, chiar când nu era din prima categorie.
Printre

aceste

Română.
milioane

rantate,
1927

din

urmă

bănci

era

şi Banca

iar altele curate imobilizări.

din

Franco-

li se vărsase astfel
pe gât cam o sută: de
de credite speciale, unele din ele slab gascontul

de

150

milioane

La finele lui
ce avea

Banca

Franco-Română la Banca Naţională, două treimi erau
“formate din aceste credite speciale, așa că de fapt
-creditul propriu al Băncei Franco-Române nuu depășea
:50 milioane lei."
Când s'a schimbat guvernul şi a venit D. Butillano,
:acesta voia să continue cu sistemul creditelor ' speciale, pentru a permite să se înfrupte şi partizanii
săi politici, însă cum ceilalți colegi ai săi s'au opus,
:S'a decis de comun acord suprimarea acestui sistem
-de credit. Suprimarea s'a făcut, însă, fără a ține: seama
«de creditele speciale deja acordate, punând, astfel,

unele bănci, și în: special Banca Franco- Română în'o
grea 'situațiune. In adevăr, când îi sa cerut. acesteia
să achite în 1928 jumătate din portofoliul ei, această
proporţie de 50% s'a aplicat la cele 150 milioane
:scontate la Banca Naţională, nu numai la 50 milioane
cât era scontul propriu al' Băncei Franco-Române,

restul

de

100 milioane fiind format.de creditele

speciale; care, după cum: am spus-o, erau! credite
imobilizate. Prin urmare. Banca Franco-Română
tre„buia să achite

75 milioane,

adică

tot scontul

ei pro-
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priu de 50 milioane, plus 25 milioane din creditela
speciale care fuseseră acordate. ciientelei de însuşi di-rectorii
. Băncei .Naţionale. De nu îi s'ar fi impus
creditele speciale, Banca Franco-Română m'ar fi fost
obligată să restitue, când îi s?au cerut reducerea:
angajamenţelor ei 'cu 50%,. decât suma de 25
milioane lei, iar nu 75 milioane, şi afară de acest avantaj

mar fi rămas
creditelor

în spate cu imobilizările şi cu rizicurile

speciale,

imobilizări. şi rizicuri

pentru

care:

ea m'avea personal nici o vină, afară doar.
că .nu s'a
opus cu toată energia la presiunea. ce exercita
asupra
ei directorii Băncei Naţionale.
:
-

Să. examinăm,

acuma,

înainte

de

a descrie

cunf

Banca Naţională a săpat terenul
pe care se. afla
Banca Franco-Română, cum se prezintă
directorii insti-

tuţiunei

de

emisiune.

|

e

-

„
D.'Burileanu, sau mai exact Tilică Burilean
u, căci
„astfel e 'denumit în cercurile lui intime,
e
un
om
față
de care .natura a -fost foarte darnică..
In adevăr, ea
l-a înzestrat cu o- barbă fenomenală,
atât prin abun-

denţa perilor cât și prin lungimea
lor. Ea, barba, îi
de bărbie întinzându-se

atârnă

pe

piept-ca un scut
protector
- și mobil în acelaşi timp,
dând capului o
importanță pe care altfel
Mar avea-o.:
.
- In tinereţe, când nu purta
barba,- personalitatea lui
era insignificantă,
pogoane

cu toaţe

moştenite

renunțat . să-şi . mai

dela

cele

Părintele

Plimbe

un

râl« în. politică.

că barba lui are să-l împi
n

seu.

briciul

barbei să-şi atingă dezvoltarea
jo
joace

20 sau . treizeci

mii

când

p

a

ei naţ

Parcă
gă

Numai

sus

avea

o: presimţira

pe. treapttaa

socială,
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:de aceia îi consacra o îngrijire. deosebită. Avea. tot
dauna asupra sa, în unul din buzunarele” vestei ce

sta

ascuns

sub

faldurile

. mlădioase

ale barbei,

un

pieptene de fildeş gată să intre în acţiune pentru
a repara firele ce sar fi încălcit dintr'o cauză oarecare,
Nopțile, pe când se legăna în braţele lui Morfeu,
“barba. era ascunsă într'o desagă de mătase ce şi-o
anina de urechi, ca nu cuniva din vâltoarea viselor
să iasă încălcită sau deformată. Când se.spăla pe faţă,
desaga. de. mătase era înlocuită cu alta de cauciuc.
sau guta- -percă, împedecând apa şi săpunul 'să se prelingă pe fire. Spălarea bărbei o făcea întrun lighean
de “formă specială şi cu îngrediente preparate . "de
renumitele

case

de

parfumerie din

Paris

sau Londra.

Mulțumită acestor îngrijiri de toate zilele a. reuşit
să-şi păstreze barbei o "formă impecabilă, fiind. poate.
unica barbă impunătoare din România „mare. Nici
Patriarchul, şi nici o altă față cuvioasă nu. pot! să se
mândrească cu o astfel de. barbă, . astiel încât cu .
drept cuvânt ea poate fi considerată ca .0 “mândrie
naţională, ca o barbă națională.
„In afară de însușirea aceasta naturală şi fară pej
reche în “țara românească, el a mai căpătat, mulțumită
averei părintelui "seu
Tot dauna îmbrăcat

o „educaţiune. "foarte
la ultima . modă . și

îngrijită.
cu haine

făcute din stofe costisitoare, ” a dobândit o eleganță
naturală ceea ce-l făcea să fie foarte apreciat în cercurile femenine. Printre cursurile pe care le-a urmat a fost
şi acela de a se folosi de un monoclu, şi a ajuns. la
o mare technică în mânuirea, sau mai exact, în uti-

lizarea. acestui disc de sticlă. Astfel era capabil, când
prezida o şedinţă a xelebrităţilor financiare ce compun
consiliul

de

administraţinue a

Băncei

Naţionale,

să
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facă, să.. sară. monoclul,. dintr'o singură mişcare a:
sprincenei, şi să-l facă. să cadă drept. în. buzunarul
cu batista. dela haină. Această dibăcie în a: jongla.
cu, monoclu impresiona adânc: pe profunzii, financiari,
mai 'sus pomeniţi, şi nu contribuia puțin în a îi
menţine prestigiul de om capabil. şi îndemânatec..
Educaţiunea de specialitate, în. materie bancară,
şi-a făcut-o. în mod îngrijit pe la cluburile din Ca-pitală şi din străinătate. Nenumăratele bănci la bacara la care luase parte îl. familiariza cu ruajul şi
mecanizmul acestora. Chestiunile acestea 7 bancare mut:
mai aveau, nici un secret pentru el.
„Pe: lângă technica bancară; studiață cu: asiduitate:
mai în fiecare. noapte împrejurul mesei verde până la:
revărsarea zorilor, el se. perfecţionase: şi în politica:
financiară în. calitate de: preşedinte a: consiliului de:

administraţie a „băncei „Creditul. Morilor Țărăneşti,.
care şi-a avut sediul în mansarda unui imobil de
pe
Calea Victoriei, până când creditorii. îi. l-au transferat:

la! secţia

falimentelor

Dâmboviţei.
Dacă. la aceste

adăogăm

din palatul. justiţiei,

cunoşiiințe

şi faptul

teoretice

că a. semnat

pe. cheiiul.

şi: practite

și polițe

mai:
1

scontate

la „bănci comerciale, putem să ne'.dăm
- seama; de:
pregătirea desăvârşită ce o avea pentru
a ocupa cu.
succes un înâlt post 'de încredere în.
finanța. română..
Dându- -şi. seama că barba lui îl
destina. la - jucarea
unui rol de prim plan pe terenul:
internaţional, având
să trateze * probleme ” economice importante
cu gu:
vernatorii marilor bănci de emisiune
. diin lume, a.

căutat să dea numelui său. o
ortografie şi o con-.
sonanţă mai occidentală.
Astfel numelui: de: familie,
care „derivă dela satul „Burila,
îi „a. mai. adăogat un

ai
i și un [ suplimentar schimbându-i şi 1 din coadă în o.
Burilliano,

care

pe

limba

căpăta o consonanță frumoasă

franceză. „Sună,

Biiriiano,

şi oare-cum occidentală.

E adevărat că unii ar fi putut deduce că numele lui
“derivă de la buruiană iar nu dela Burila; dar aceasta
mare importanţă.
Natura

şi

educaţiunea

lucraseră, așa

dar,

în mod

-armonios pentru “desăvârşirea acestei capo d'opere
-omeneşti ce avea să prezideze destinele economice ale
Românici mari în perioada cea mai grea prin care â
“trecut finanţele . “țărei. Intimii lui “susțineau că e capabil de o muncă! încorâată! pe'un timp îndelungat,
și că, înainte de a fi. numit „guvernator al Băncei
Naţionale, cea ce-l obliga să vină la slujbă ni mai
târziu de ora unsprezece antemeridian, el lucra "cui
asiduitate, cel: puțin trei ore în „fiecare Aimineaţă
«dela 9 la 12, câ să-și pieptene, barba şi. să- și poleiască unghiile.
Fra

deci

natural,

şi

faptul

ma

mirat

pe: “nimeniea;

când această barbă. națională a fost “destinată să
fâlfâc în postul: de: “guvernator al “Băncei Naţionale:
“Guvernul ce îi :a "încredinţat ” acest
post în '1927

:a avut mâna” norocoasă,

şi a dovedit o mare

iscusință

în a numi, după cum zice englezul: The' right man
in the right place, adică „pe omul -care era “cel: mai
nimerit pentru acest loc.
i
a
O dată numit în postul de guverna! or al instiiutului
nostru de “emisiune; 'a început să-şi” manifesteze - capacitatea şi talentul său de organizaţie. A luat în mână
-greaua problemă de: înlocuire a preşurilor pe “sala de
intrare şi pe scara principală. “Apoi a introdus. sistemul
gheretelor În care: persoanele ' ce solicitau” "audienţe
aveau să aştepte până să fie admise în faţa: guverna:

p
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torului. Toate aceste probleme grave îi absorbeaur
atenţiunea şi timpul de. care dispunea, lăsând ches-:
tiunile mai puţin importante,
ca circulațiunea mone-tară, Stabilizarea leului, etc. pe seama vice-guvernatorului Oscar. Kiriacescu, şi mai târziu pe seama 'lui

Rist şi Auboin.
Faţă

încă din

de

|

Banca

Franco-Română

anul 1922 când

testat.o

poliţă

pe

care

aceasta
ma

era

prost dispus:

din urmă îi a pro-

onorat-o

Nu-și închipuia. că o instituţie .de bancă

ajungeîn acest hal de
polița semnată de un
meschinul motiv că
chimbatăla scadenţă..

la

scadenţă,

serioasă

va,

destrăbălare încât să protesteze
personaj atât de important, pe
ea ma fost plătită sau pres=
Şi în adevăr, direcţia Băncei a.

comis. o. eroare capitală protestând polița
unui viitor
guvernator al Băncei Naţionale; şi.încă
ce guvernator.

Slăbiciunea

nifestat

în

direcţiei Băncei Franco-Române

mod

vedere .elementară.
- Primul

lucru

evident “prin

această

Cu

ce a făcut,

o dată

lipsă

numit

sa
de

ma.
pre-

|
guvernator

al. Băncei Naţionale, după ce! a,
rezolvat problema.
covoarelor și. a. gheretelor, a fost
în a. întocmi un
dosar în contra : direcţiunei Băncei
Franco-Române,
pentru a. putea la. timpul oportun
să, o învețe minta
pentru

lipsa ei de respect faţă de.
capacităţile naţionale din ţara românească. Innainte
însă.de ai strânge.
şurubul, interveni pe lângă.
direcția sus numitei bănci,
uzând „de autoritatea lui
de guvernatoi al instiintului

de emisiune, pentru a obţine un
credit, din cele zise.
speciale, „Pentru un. protejat al „seu
N. Carp; de
asemenea pentru.-a
dobândi

uneie

băncei Creditul. Morilor Țărănești, avantaje în :iavoarea
care era. debitoare:

la Banca

Franco-Română,. și care-şi

trăgea

sufletut

13

prin sălile palatulude
i

justiţie.O mai “obligă a se

substitui” pentru suma de 300.000 lei unui credit
or

al fraților Câmpeanu,
piardă

un domn Bucur

această sumă,şi care se bucura

care risca să
de privilegiul

da a îi reporter la ziarul Argus,
e
Trebue notat că pe lângă barbă, profundul. finan
-

ciar din“ capul Băncei Naţionale, mâi
cultiva şi pe
jurnalişti. ' Sub administrațiunea lui, trei
milioane de
lei se duceau anuat din fondurile institutului
de emr-

'Siune

în

casele

reporterilor.
să

fie

ziarelor

şi

în

pungile

ziariştilor

şi

Işi zicea el, cu drept cuvânt, că e bine

cultivată

corporaţia

şi ea drept la viaţă uşoară,
putea să comunice publicului
“pe care genialul guvernator
când prin luna 'Apiilie şi.

ziariştilor, : de oarece

are

mai “ales 'că, în schimb,
toate isprăvile financiare
le punea la cale, “Astfel,
Mai se: duceala Paris

ca să se hodinească de munca titanică ce o depunea'

în cele trei ore

pe care

le petrecea

Ia Bancă,

ori

pentru ca: să-şi repare măselele, ce îi erau găuno
ase'
cu toate că erau oltenești; presa, care se
înfruptase
din mana fondurilor Băncei “Naţionale,
“anunţa cui
literă 'd'o sclioapă că ilustrul financiar
se duce în
“misiune pentru a regula toate chestiunile
pendinte

între România şi creditorii ei străini. Această! reclamă.
nu putea decât să fie folositoare tutulor; şi publicului
cetitor, care astfel putea să capete ideia că în
capul

primei noastre instituţii financiare avem O mare
capa-.
citate; şi jurnaliştilor care puteau, în baza!
celor
publicate să treacă pe la casa Băncei; Şi . guiver
-

natorului

care,

cetind

cele publicate

despre „el, do-

bândea încredere în facultăţile şi capacitatea sa proprie.
|
|
Aa
* C. “Băicoianu.

E

cel

mai

vechi director

sâu,

mai

44

exact, administrator al Băncei Naţionale. Ocupă acest:
post încă dinainte de războiul mondial, şi'l-a căpătat:
mulțumită marilor. seale calităţi fizice și intelectuale.
E cel mai masiv, şi probabil cel mai cu greutate
dintre toţi colegii săi, cântărind ceva peste 120 kgr.
Cu o inteligenţă vie şi subtilă, pe care, însă, nu o:
întrebuințează nici o dată, probabil de frică să n'o
uzeze, fiind o fire. foarte economă. Preferă să pară
obtuz şi greu la minte, căci aceasta reclamă mai puţină

cheltuială. intelectuală, cheltuiala, sub o:i şi ce formă,
fiindu-i odioasă.
.
“A fost numit în postul de director. al Băncei Na-.
ționale

de Vintilă

Brătianu,

pentrucă

a scris o lucrare

monumentală. asupra navigatiunei pe, Dunăre. li zicem:
monumentală căci volumul sub! „care
s'a înfățișat
această lucrare avea dimensiunile unui exemplar
. din:
enciclopedia J-arousse, sau a unui .Handatlas german.
Elevii sub vârsta. de 15, ani nu. sunt în stare
șă-l
deplaseze.
NE
„ Când. a fost să “aleagă între diferiţii,
candidaţi la:
postul de, director, la institutul de .emisiune, se zice:
că Vintilă Brătianu le-a aşezat
. lucrările, pe baza
cărora solicitau. locul în, direcţiunea
. Băncei, —.pe o:
masă de' măsurat Şi le-a. : măsurat
cu un. dublu, decimetru Volumul lui C.: Băicoianu
întrecându- le „pe:
toate cel
fost

Puțin cu cinci centimetri
în
numit în locul Vacant. ..
A

grosime,

el „a

Cum îşi: "făcuse, studiile în
Germania, Fi şi cum. avea,
mare, simpaţie” pentru Germani,

când. „s'a " dez is eva-.
cuarea Bucureştiului, a fost,
indicat să rămână în te-.
ritoriul'” ce era să fie ocupat
de trupele Kaiserului.
Studiile lui germane
şi simpatia
lui pentru nemți.
ma „putut contrabalansa
fapiul . “că era considerat
ca.
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omul

Brătienilor, şi în consecinţă fu scos din beciurile

Băncei
unde

Naţionale.
și trimis

în

lagărul

dela

Săveni,

s'a îndeletnicit un an de zile să cumpere

porci,

gâşti şi alte produse comestibile pe care le desfăcea.
cu beneficii prin băcănia ce poseda în Str.. Covaci.
- Posedă o: moşie la 30 km. de București în satul
Tâncăbeşti pe şoseaua Ploeştilor. Cum pe âceastă
şosea

au

trecut

armatele

vrăjmașe,

el

s'a

considerat

ca sinistrat de. război, înscriindu-se la despăgubiri cu
o sumă apreciabilă. Pentru ca să dovedească. comisiunei de verificare că a suferit în urma bombardamentului vrăjmaşului, a cumpărat câte-va otuze scoase
din uz. şi le-a zidit în pereţii casei astfel încât ju-.
mătatea dinapoia obuzului să rămână afară. Faţă
de astfel de dovezi vizibile şi pipăibile, nu putea
nimenea să.-ii conteste faptul că imobilul său dela
țară a fost supus la bombardament.
Mare partizan al instrucţiuniei. țărănimii, a constrâns
băncile ce aveau reescont la Banca Naţionalăsă contribue cu sume importante Ja construirea, unei şcoli în
satul Tâncăbeşti,
țiunea Băicoianu.

școală
:Astfel.

ce, poartă numele: Fundaa forțat băncile, mai sus

pomenite, să întrebuinţeze o :parte din fonduri!e lor
în scop util pentru cultura poporului și perpetuarea
numelui

de : Băicoianu,

şteargă
atât de

Om

valoros.

nu

ca: nu

'0

uzeze,

cumva

să

se.

amintirea” unui . om

|

de o mare

manifesta, voind,
să

pentru

din. memoria - românilor

a

bunătate, pe carei. însă, nu o
întocmai

el

purta

ca
o

și „pe
pică

inteligența

direcțiunei

sa,

Băncei:

Franco-Române pentru următorul. motiv. Prin 1926,
după insistențele lui, direcțiunea acestei Bănci deschisese un cont-de vr'o 12 milioane unui văr al său,
mare negustor .de manufactură. pe piaţă, rămânând
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ca 'să obţină

dela

B-ca Naţională: un

credit special,

de 12 milioane pentru B-ca' Franco-Română. Cum cu
toată greutatea lui nu avea o mare :trecere pe lângă
ceilalți colegi ai săi din consiliu, aceştia m'au
încuviinţat creditul special

solicitat,

astfel

că B-ca

Franco-

dobânda

ei

de

de

12%,

uzuală. de
oarece

220%, în

sumele

ce.

loc

de

cea

„fe: obținea:

specială
de

pe

piață o costau 15% iar 'nu Go cât
percepea B-ca
Naţională pentru. scont. Aceasta însă
nu convenea
voluminosului director al institutului
nostru. de 'emisiune, care :inzista' pe lângă direcția
B-cei FrancoRomâne să nu perceapă vărului
său decât maximunt
12%, chiar dacă aceasta ar fi
constituit o pagubă
pentru Bancă. Cum direcțiunea
solicitată nu împărtășea această părere, s'a iscat conflict
între ea şi mastodontul dela Banca Naţională,
care s'a jurat că. so
va răz

bun
al
la momentu

oportun.

--G. Stroescu..Al treilea administrator
al Băncei Naționale care. purta sâmbetele
Băncei Franco-Romârie
era G. Stroescu, un avocat
care a fost cocoţat în
acest post în. urma unui
accident politic. Nimica nu
îi justifica ocuparea
tutu

nostru

de

locului de administrator. la
insti-

emisiune,

natură cu o barbă ca a lui

tratate voluminoase

căci

asupra

nu

fusese

înzestrat

de

Burileanu, nici nu scrisese
navigaţiei

vrunui râu din
România sau din vr'o altă parte
a
lumei,
ca Băicoianu,
Accidentul
Naţionale

a

politic care l-a vârât
fost guvernul efemer.

trei săptămâni a lui Tache
Ionescu din Ianuarie 1922.
In această scurtă Buvernar
e
marele

tribun şi-a: cazat
câţi mai mulți partizani
în locurile disponibile,
vârând
pe G.
Stroescu : în

cașcavalul

naţional,

incă

Română a trebuit să perceapă vărului D-iui Băicoian
u
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G. Siroescu

care n'a fost nici odată un vultur pe

terenul intelectual,
mai bine de 60 de
teren mai sus de
dela pământ. Era,
oricui

voia

ajunsese cu vârsta, — căci avea.
ani — să nu se înnalţe pe acest. :
cum se înalță găinele sau curcile
însă, după cum o repeta el însuşi,

să-l asculte,

om

fifotimos,.

care

ţinea

mult la rudele lui. Printre acestea era afectat cu
un frate, cu câţiva ani mai tânăr, care fusese în
- zestrat de natură cu o barbă mare şi frumoasă, albă
ca zăpada; o barbă care ar fi putut să-l facă, dacă nu
guvernator, cel puţin vice-guvernator al Băncei Naționale, dacă ar fi avut inspirațiunea să şi- o desfășura
“pe terenul politicei.
Se. spune că acest frate ar fi debutat. în viaţă ca
învățător

și că în această. calitate

ajunse 'preparatorul

unor tinere fete într'o familie bogată ce poseda o
frumoasă moşie la porţile Bucureştiului. Murind capul
familiei, se zice că ar fi rămas el. în calitate 'de 'con=
silier

technic

cu prepararea

pe lângă

văduva

fetelor. Cu. sfatul

pregătit așa de bine terenul

lui,

continuând

însă

și cu prepararea

că dupăun număr

a

oare-

care de ani a luat în căsătorie pe una din elevele
lui. A continuat însă cu prepararea;şi după altă serie
de ani s'a pomenit cu moşia şi casele văduvei şi „a
celor două fete pe numele seu. Se zice că erau cut
toţii aşa de strâns uniţi, — văduva, cele. două fete;
şi el, — încât dese ori se producea confuziune, ne
mai putând. distinge. care din femei îii era nevasta,
care cumnata şi care. soacra.
.
După război, și după expropriere, ne mai rămănân=
du-i de cât 700 pogoane cu venitul cărora nu putea
să ducă traiul ca în trecut, s'a dat pe mâna samsarilor
care l-au băgat într'o afacere de păduri pe valea Ol:
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tului, Pentru

a pierde însă bani în păduri

trebue mai

întâi să îi aibi. Ori nu aveai bani lichizi şi atunti s'a
adresat fratelui seu de la Banca Naţională să îi
procure sume sub
pe gârla Oltului.

formă de credit pe care să le dea
Directorul Stroescu de la Banca

Naţională s”â adresat: Băncei Franco-Română, care fu-

sese utilizată pe o mare scară de colegii lui
pentru
credite speciale. Cu toate că direcțiunea Băncei
Fran-

co-Române

a rezistat cât a putut,

susținând

că afa-

cerile de păduri sânt proaste, şi că toţi clienţii
ei ce
au

exploatat păduri au pierdut parale,
totuși el a
pus atâta inzistenţă încât a reușit
să obțină "pentru

fratele. seu creditul. solicitat punând
în garanţie nioșia
şi casele. Direcţia Băncei Franco-Române
a considerat
că nu e bine să se pue rău cu un director
al Băncei
Naţionale, deşi „era convinsă că banii
se pierd. Cum,

însă, era acoperită prin gajul. asupra
acordă

creditul

întâmplat.

mai puţin

solicitat.

Sumele

Ceeace

date cu

eâ

moşiei şi casele,
prevăzuse

împrumut

de doi ani, și Banca

s'a

şi

sau ' iroşit în

Franco-Română

a
fost nevoită să execute gajul
scoțând moşia şi casele
în vânzare. Procesul şi executar
ea gajuluia ţinut maj
bine de
doi ani de zile, ocazionând pagube

Băncei,
Şi a avut ca efect să supere grozav
pe DI. Stroescu,
directorul Băncei Naţionale, care
găsea: că e normal
ca O bancă să dea bani cu împrumu
t, însă îi se părea
foarte ciudatşi anormal ca
ea să ceară rambursarea
Sumelor avansate. De aci mare
ciudă pe această Bancă
anormală, a cărei
nu

îi se

director

direcţie nu voia să priceapă
că dacă
rambursează sumele: avansat
e rudelor unui
a Băn. cei
Naţionale, n u tre

justiţie, ci să treacă aceste ere dite bue să recurgăla
la: pagube şi să le
amortizeze.
Stroescu

se alătură

ȘI el lui Burilliano

şi

.
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“Băicoianu în ostilitatea ce aceştia o aveau în contra,
Direcţiei Băncei .Franco-Române.
In .consiliul Băncei. Naţionale se afla o „persoană
-care se impusese prin munca, priceperea şi afabili“tatea sa. Acesta era Oscar Kiriacescu.. Fusese numit
în postul . de director. încă din, anul 1919, după-ce
-practicase finanţele publice ca înnalt funcționar al
:ministerului de finanțe, şi, pentru un scurt timp, chiat
-ministru al acestui departament. El lucrase împreună
cu vechea direcţie .(Bibicescu, Căpitanovici) să sal'veze băncile româneşti (B-ca Generală, de Şcont,
Agricolă) de Ia. faliment, în urma scăderei vertigi:
noase a leului în 1921. Nu “vedea, de asemenea, cu
-ochi

rei Banca

Franco- Română, considerând

că trebue .

:să sprijine pe terenul bancar ' iniţiativele, româneşti.
El. era cel mai indicat să fie numit guvernator, când
acest post “deveni vacant la finele anului 1926, însă
":ne având barbă, guvernul preferi pe Tilică Burillianu.
Pentru a neutraliza influența . lui „Kiriacescu, băr'bosul guvernator atrase de partea sa pe cele! două
'somităţi ale baroului şi finanţelor, pe Stroescu “şi
Băicoianu. Era o plăcere să vezi această sfântă treime
la mâsa de consiliu a Băncei Naţionale, Burilliano
stând la mijloc cu barba măturând suprafaţa mesei,
având la dreapta. Subtilul jurisconsult Stroescu și. la
stânga profundul financiar - Băicoianu, cari îi şopteau
la ureche sugestiuni de modul cum trebue să conducă
„dezbaterile. Poziţiunea lor fu foarte mult uşurată când
să stea primul semestru
în 1928, :Kiriacescu fu, nevoit
Eranjei stabilizarea
Banca
cu
trateze
să
ca
la Paris:
leului.

|

Ocaziunea

.

ca această

sfântă

treime

:să se răzbune
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pe

Banca

Franco-Română

„se

prezentă

cu

thestiu-

nea dobânzilor.
i
„Ca o consecinţă a restrângerei circu
laţiunei monetare, şi ea' rezultatul unei politice
monetare mioape,
dobânda banilor a mers într'una cresc
ând. Când banii
sunt abundenţi sunt eftini, când
sunt rari sunt scumpi,
conform legei cererei Şi ofertei.
In 1928 circulațiunea

monetară. scăzuse la o treime din
ce -era în 1913, ceea
ce a determinat pe piață dobânzi
de 20—30v. Ca.
dobânzile. să scadă nu există altă
metodă de cât mărirea cantităţei de numerar pe piaţă.
Oferta de bani
mărindu-se va scade dobânda.
Sa
Sa
.. Genialul guvernator al Bănce
i Naţionale nu admitea.
„ace
. legeas
tă
. econo
mică. După el dobânzile
pe piață
vor scădea în “urma

done băncilor

le va tăia

creditul

In consecinţă

unui

ukaz.

să . scadă dobânda
dacă

nu

N'avea

decât

să

ameninţându-le

se Supun

or-.

că

la acest ordin.

dete o circulară în acest sens
şi convocă
la o consfătuire toate băncile
mari din Bucureşti. Bănile mici şi mijlocii

din” provincie, . care lucre
ază cu:
marea masă. a agricultorilor
şi cu micii industriași'
sau, meseriași. mau
fost convocate.
a
La această , consfătuire
băncile. mari din București,
care îşi procură resursele
lor în cea mai imare
parte:
din străinătate cu 6—70
% şi de la. Banca
Naţională

cu 60%, au admissă nu
perceapă
e
la debitori şi să nu

mai mult de 180

acorde la depunători
mai mult

„de 1200. Aceste limite”
le convenea,

căci

le “lăsa:
o diferență de cel puţin 120%
“asup
ra
dobinzilor ce
plăteau la creditorii
străini! și la Banca
Naţională, şi
mai bine
de 6%
asupra

dobinzilor

ce

le “acor-

5i

-dau la depuneri, în medie chiar 8%. Banca FrancoRomână, însă care nu lucra de cât în o slabă măsură
-cu credite

străine,

şi a cărui

cont

la Banca

Naţională

era mai bine de jumătate absorbit de creditele speciale la care nu câștiga decât 8—100 şi la “care
“suporta rizăcuri mari, își procura banii de: pe. piață,
cu media de 1300, prin faptul că prin cele 45 sucur-;
:sale

şi agenţiile

seale

era mai

mult

o bancă

de :pro-:

“vincie, obligată, deci, să lucreze :cu dobinzi 'mari; .
Directorul: general al Băncei - Franco-Românea pro-.
“testat mai întâi contra măsurei de a se- fixa limită
la dobinzi, susținând că în materie de preţuri şi.
dobinzi nu se pot 'fixa limite, legile naturale. ne“ținând seamă de legile convenţionale; apoi a mai
“protestat contra faptului

că: nu se consultă

şi delegaţi“

ai băncilor 'din provincie care se găsesc cu totul: în
alte condițiuni de credit decât cele mari din Bu-.
curești. Măsura luată va lovi în băncile curat” românești care lucrează mai. numai 'cu depozite, lăsând
i.
“câmpul liber băncilor străine.
de
încadrată
barba
logice,
La aceste argumente
'Stroescu și. Băicoianu dete un răspuns evasiv. Nu.
admitea ca decretele.ei să fie discutate decât în
formă iar nu în fond.: Banca Franco-Română, căutând
să evite un conflict, cu geniala direcţie a Băncei:
Naţionale, făcu propunerea' că e dispusă la reducerea
dobinzilor la limitele fixate în ukazul guvernatorului, :
„dacă institutul de emisiune garantează o; treime - din.
depozitele ei. Cererea era logică, de aceia. guverna. :
“torul când o primi, în loc să o supună discuţiunei
consiliului o încheie întrun sertar de unde nu. o mai!
scoase la lumina zilei. Prin acest procedeu scutea
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consiliul de a-şi mai-da luminata părere,
şi: punea.
Banca Franco-Română. la: grea cumpănă,
.
|
“Văzând că nu “primeşte nici un:răspuns
dela diletanţii din capul institutului nostru,
de emisiune, și.
cum nu. putea să lucreze numai
“cu 'o diferență de
dobinzi de 40 — căci aceasta îi
ar fi: coristituit o.
pagubă reală — direcţiunea Băncei
Franco-Române se.
hotărî să lucreze camuflând'.o
parte. din beneficii,
Ea înregistră pe numele: Băncei
! Franco-Române. do-.
bânda
de

180%

şi : diferenţa

de. Go

.o

trecea

la o
societate. afiliată numită Econo
mia Naţională. Dela.
aceasta vărsa diferența de 6%
din: nou la Banca
Franco-Română, la - finele : fiecăr
ui “Semestru.: În caz
de inspecţiune
. din partea Băncei Naţionale,
nu s'ar'îi prezentat decât registrele
Băncei Franco-Române:

unde

'nu

se

înregistra

fost. aplicat cu

decât

„18%,

aprobarea “tacită

Acest

sistem

-al organelor.

a

Băncei

Naţionale care aveau să
facă inspecțiile, și care
aveau .
experiență financiară, “cuno
șteau piaţa şi nu -judec
âu..
cu barba.

ID
DID
“Totuşi, dacă organele
Băncei Naţionale nu putea
u
găsi că Banca Franco-Română
“percepe - dobinzi mai:
mari. de 18%, au fost
însă denunțuri individuate
din partea clienţilor,
denunțuri care îngroşau”
dosarul!

lui Burillianu,

4

Dc

In luna Iulie "1928,
- Burillano' consideră
că e. mo.
mentul favorabil” să
dea o. lovitură :.Băncei:
FrancoRomâne, mai ales că
lipsea din ţară Oscar
Kir
care ar fi putut .să
îi-iă apărarea. Convoacă
! consiliul de administraţiune
şi luând loc între
fina
Băicoianu şi juristul
Stroescu scoase la iveală
ce formase
în

contra

Băncei

Franco
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arătă consiliului că Banca Franco-Română îi.a desconsiderat prin faptul că a continuat să perceapă

decretaseră că dobânda nu:
ca 18%; Se impunea, aşa

dobinzi de 240 când ei
trebue să fie mai mare

dar, ca această Bancă să fie.pedepsită pentru lipsa.
de consideraţiune ce manifesta faţă de ordinele date.
de un consiliu format din cei mai mari specialişti
pe

în cehstiuni

care'l-are. ţara:

Românească.

Ca

pena-:

ță
lizare sa hotărît să o. forțeze ca..la fiecare scaden
ea.
aplicar
cu
și
,
scontat
liul.
portofo
să achite :25% din

a fost: însărcinat “C.. Băicoianu „care.
e .mai puţin accesibil să facă vro.

acestei. măsuri
prin. firea lui

m

concesiune...

Această măsură. luată de consiliul Băncei, Naţionale:

în contra. Băncei “Franco-Române a fost: imediat cudiscreţiunei

mulţumită

noscută - pe piaţă

ce

carac-,

terizează pe unii din directorii institutului de emisiune:
Când

jidanii au

Banca

Naţională

aflat

de

au

penalizare

telegrafiat:

în străinătate la băncile care; lucrau cu Banca Franco
.,
creditul
Română, şi acestea speriate. îi: au închis
luni Banca Franco-RoAstfel în interval de câte-va
. 80 milioane lei ; la:
mână a .fost nevoită :să achite
şi

cam. tot

la: creditorii.

pe atâta

ei din străinătate, epuizându-și complect disponibili-

tăţile. lichide. Când

s'a pornit în Aprilie 1929 cam-.

: decât:
pania presei jidoveşti.- în „contra ei, nu avea
facă faţă
foarte . puţine. fonduri . lichide. cu - care să.

la panica
Am

ostili

provocată

văzut

că

printre :depunători.

din consiliul Băncei

Naţionale

Române - D. ; Burilliano,
Băncei . Fra-nco

-- --Stroescu și” C. "Băicoianu.

Favorabili

ă

erau

G-

nu îi erau decât.

r
O,. Kiriacescu şi N. Bălănescu, restul consilierilo
d,
curân
mai
privind'o cu ochi indiferenți cu o tendinţă
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“către rău. decât către bine,
de oarece „directorul ci
general 1. D. Protopopescu
avea şira Sspinărei prea
rigidă și nu le făcea teme
nelile ce li se cuvenea
pentru capacitatea lor de
mari financiari. Kiriacescu
lipsind din- ţară în mai tot
cursul anului 1928, sfârita
“treime ostilă”

Băncei

liber să o 'manevreze
în contta ei.

Franco-Române

pe

a avut

câmpul

plac spre a: se răzbuna
SE

La începutul anului
1929, partidul național
ţărănesc fiin
la -gud
vern au survenit unele
schimbări în
"compunerea consiliului inst
itutului nostru de emisiune
.
S'au mărit numărul
consilierilor cu :doi
naţional-ţăTănişti şi pe lângă

consiliu s?a for

mat un comitet de
'direcțiune compus
'din cinci consilieri.
In acest comitet
“erau delegaţi

guvernatorul D. “Burilli
ano, "vice-guver-Kiriacescu, şi trei mem
bri, N. Balănescu,
Stoicescu şi

natorul

“C.

O.

erau ostili Băncei
ca o instituţiune

directorul
"o

revistă

“ŞI cum

"mod

ei

A.

general,: care

economică

ei erau

Buzdugan.

special de

Aceşti

doi

din

urm

ă.
Franco-Române pe care
-o considera
liberală, și vedeau cu
“ochi răi “pe
relativ

paraziți

publicase

politici S'au

acest. arti

un

articol în:

la "parazitismul

politic,

crezut vizați în

col. |
"- Nu putem să terminăm
e
acest capitol fără să
schițăm
In Scurt aceste două
personaje careau juc
at:şi. ele!
un. rol în prăbuşirea:
Băncei Franco-Române,
- Lică Buzdugan.
i
Printre cei numiţi
în consiliul de:
-administraţiune a
Băncei Naţionale
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părintelui său, care, din cauza renunțărei la tron a.
prințului Carol, ajunsese o treime de rege, al României.
_
Pe lângă această calitate de a fi fiul unuia din
regenţi, Lică Buzdugan mai avusese şi aceia. de a'se.
înscrie în partidul 'naţional-țărănist, care drept: recu-noștiință

a

că

a recompensat
cere

nici

fost

salvat

dela

părinte,

inaniţie. de

un. post în care nu

pe fiu dându-i

muncă nici“ cunoştinţe

speciale

care

şi

se:
în

schimb e foarte bine plătit.
:
Lică Buzdugan suferea însă de o meteahnă congenitală, “anume de o amnezie acută: Uita foarte
repede, mai ales obligaţiunile băneşti ce le contracta.
Se :zice că pe când era cu slujba la Paris şi făcea.

Franţei şi a Româriiei;
dese drumuri între capitala
niște

-a le

doamne:îi au încredințat
face

diferite

comisioane.

sume

de bani

Din cauza:

pentru

amneziei,

însă, a 'uitat de comisioane și, bine înţeles, şi despre:
sumele ce îi. se. încredințase, mai: ales că acestea
|
lui bani.
se amestecase în buzunar cu proprii.
“Numirea -lui la Banca .Naţională nu Pa: curarisit de:
amnezia financiară de care era: afectat, şi -ori de:
câte ori cumpăra ceva pe credit:— Și ca bun român
cumpăra foarte mult 'pe credit — uita de - sumele
ce datora 'şi de -scadenţele. lor. -Remedii uşoare ca:

plată nu

avize :de

erau în

stare 'să îi repună:

me-

moria în funcţiune, şi numai sechestru pe veniturile:
lui. dela Banca - Naţională, erau: singure în măsură
a îi înviora pentru scurt timp amintirile datoriilor”
contractate.
O altă trăsătură a caracterului -său era că avea.
oroare

de

ipocrizie,

istorisind'

cui - voia”

să.

ascu:te:

tot ce afla, fie din discuţiile din consiliu, fie din cele-
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-ale: comitetului de direcţie.. Cum
era: înzestrat de
natură cu' multă. imaginație, toate.
Tucrurile .ce. află.Le .
-amplifica dându-le un colorit viu,
și astfel le: trans-

mitea. mai

departe.

“ Faţă

Banca

de

.

..

Franco-Română

nu

putea

fi bine
dispus din două inotive: mai întâi
că o considera
ca o bancă liberală, și al doilea
pentrucă direcțiunea

acestei instituțiuni nu găsise cu cale: să acor
de credite

unor persoane

din apropiata lui intimitate.
Ei

Costin Stoicescu. Și acesta:e
unul din cei săltaţi
în postul de: director al Bănc
ei :. Naţionale prin mijlocul trambulinei politice,
care âre această caracteristică de a tţe sălta cu' atât
mai :sus cu. cât “eşti:
mai ușor, adică mai puţin
îngreuiat cu bagaj... intelectual. Nu îi se poate .face
o vină de modul cum a
ajuns lă institutul de emis
iune, de "Oarece mai toţi;
Cu exce
pţia

lui

O,

Kiriacescu
şi

N,

Bălănescu, . au
fost aduși. aci ipria politică
. . - a
A debutat în carieră la
Banca - Marmoroscli Blăn
k
de care s?a divorţat în toat
ă regula în fața tribunalilui
.
Neputând 'să: ajungă .
director la. Blank și-a;
întors
privirile către Banca Naţională, şi ştiind 'că
aceasta
e o anexă a partidelor
politice, sa înscris: înt”
unul
din partidele. existente,
care ducea O luptă
crânceriă
pentru cucerirea buge
tului. “A - dovedit.
“în alegerea
partidului. că 'a “fost
înzestrat de ceace:
“se numește
Hair, căci acesta reuș
i să dobândească
ma
na bugetară,
plasându-și partizanii
pe la toate robinet
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ales

ca

robinet

principal,

şi care-avea

şanse.să

con--

tinue să “curgă în favoarea lui şi -după :ce partida b
ar fi .fost înlăturat dela putere, pe. acel de diregier; do
la Banca Naţională. Nu e vorbă, și-a: mai asigur
câteva robinete secundare pe la diferite case aut

“ nome, aceste ingenioase ventuze budgetare care Edi
partizanilor politici să sugă din sudoarea contribuabilului fără să mai fie nevoe ca această operaţiunesă fie 'sancţionată îîn fiecare an de ministrul de finanţe:
şi de parlament.
Impreună cu Lică» Buzdugan “(dauphiniil) figura.
în comitetul celor cinci ca reprezentant al partidului
naţional-țărănesc, pe când „guvernatorul reprezenta par-tidul poporului, iar celelalte locuri rămăseseră partidului liberal care pe vremuri deținuse singur. toate:
posturile din consiliul acestei instituţiuni.
“O. caracteristicăa lui Costin Stoicescu e că are:
o natură închisă şi fire încăpățânată, cea ce-l predispune să creadă cu mare plăcere tot răul ce se:
spune de alţii și chiar să-l exagereze. Foarte ambițios.
şi vindicativ, în acelaşi timp. Se spune că în liceu:
lupta din “răsputeri pentru : primele - locuri, şi -dacă
vr/un camarad. îi lua “înainte..sau obținea o notă. mai:
bună ca el, îi purta o« mare pică şi nu îi mai vorbea.
i
cu lunile.

Despre

Banca “Franco- Română

căpătase o« ideie de--

zastroasă în urma cetirei unui raport calomnios asupra.
acestei instituţiuni făcut. de: un :funcţionar. ce: "fusese
eliminat pentru incapacitate. Acest funcționar numit.
Florian, -om .:de aproape 70 ani,. fusese inspector
financiar la.ministerul de finanţe unde se obișnuise
să considere pe toți mânuitorii de bani hoţi de codru..
Energic,' muncitor şi strâmt la inimă și la minte,.

+
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“Fusese angajat ca inspector la Banca
Franco-Român

ă,
“însă, după un timp relativ scurt, -fu
concediat de direcțiune, care constatase că dela
inspecţiile pe -care

le făcea la sediile” din provincie se
întorcea cu pâști,
"curcani, unt, ouă, brânză, -etc.
ce reprezentau -plo-coanele
directorilor acestor sedii. Furi
os pe conduBăncei, întocmi. un raport -cal
omnios pe care
înain

-cătorii

„Va

tat

la. Banca - Naţională,

-don. Basilio,

că

din

calomnie

va

ştiind,

rămâne

vorba

ceva.

lui

Astfel

afirma că la Bancă se pierde
400 milioane, punând
"cu tot dinadinsul o cifră
aşa. de mare pentru ca să
rămână în mintea cetitorului
raportului impresia unei
“pagube -însemnate, chiar dacă
“ar. reduce-o la jumă“tate sau la un sfert,
E
Aa:
"- Prea dispus de natură să vadă negr
u, după cetirea
“raportului, şi acest nou director!
al Băncei Naţio-

„nale fu rău

dispus

față de. Banca

A

MODUL

Iv

CUM

Franco-Română.

a

A CAZUT

E

BANCA:

Acuma -că am analizat “care au
fost cauzele, atât
“interne cât şi externe, care:
au “pus - Banca Franco--

Română- în. o : situaţ: iu
precne
ară,

„mod

cronologic

cum

sa

efectuat

să

examinăm

prăbuşire„ei.
a

în
|

:
- N. Trandafirescu, fostul director
al
sucu
rsal
ei
Găeş
ti
“Şi fost viitor. prim

ar. național-țărănist, fiind
dat: pe
„mâna parchetului” pentru:
hoțiile comise:pe contul
-Băncei, ca să scape
- de . pușcărie s'a: adresat,
după
sfatul prietenilor săi polit
ici: lui Socor, directorul
: zia„relo

r

- căriaș,

Adevărul

şi "Dimirieaţa,

nu - putea:

Acesta,” ca. fost

decât :să ::simpătizeze
e

Cu
+

puş=

oameni;
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de teapa lui Trandafirescu, şi în consecinţă ia pus:
coloanele ziarelor seale la dispoziţie.
.
,
Campania. a pornit pe la finele -lui Martie 1929
cu o inotiţă în ziarul Adevărul anunțând . că o bancă
mare cu foarte multe sucursale a fraudat fiscul pe o.
scară

intinsă,

și că

un

denunţ

a

fost

tăcut

ministe-

rului de -finanțe. Deşi nu se numea banca, prin
detaliile pe care le da .era uşor de.aflat că e vorba”
de banca Franco-Română. Cum a apărut această notiță.
primii

care

s'au: alarmat

au

fost

celelalte

bănci

din.

București care aveau: disponibil la Banca Franco-Română din operaţiunile: de încasso:;
ce făceau cu
aceasta. Imediat sau repezit şi 'şi-au retras 'disponi-bilul, circa 16 milioane lei.
A

doua zi a apărut

în ziarul

Dimineaţa. un

articol

„mai lung, în care se vorbea de registre duble ţinute:
la sucursale și care aveau de :scop să treacă o parte
din beneficii societăţei
“Economia -Naţională, frus-.
trându-se astfel şi Banca şi fiscul, de oarece pentru.
aceste beneficii nu s?ar fi plătit impozitul. Articolul:
era cam confuz neprecizând nimic relativ la Economia.
Naţională,. şi lucrul era explicabil, căci. 'nici Trandafirescu, nici Socor, nici experții comptabiliai zia-relor Dimineaţa și Adevărul nu ştiau ce-se făcea cu
sumete Incasate de Economia Naţională. Totuşi el.
își atingea scopul ds-a alarma. depunătorii Băncei.;
Direcţia acesteia dete o dezminţire, -cum însă nu.
putea să înceapă o polemică detailată :care ar fi
făcut jocul celor două ziare jidovești, s'a mărginiţ:
să nege afirmațiunile calomnioase.
. ..
„ La această dezminţire ziarul Dimineaţa răspunse.
cu o.scrisoare semnată de: N.. Trandafirescu în care
publica o circulară dată de direcţiunea sucursalelor,
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relativ la modul cum trebue -să înregistreze dobânda
de 24% percepută: dela clientelă şi anume 180%
la
contul Băncei şi Gov.la contul: Economia Naţiona
lă.
Fra sistemul adoptat:
de direcțiunea Băncei pentru
a 'se evita, în caz de inspecțiune din partea
Băncei
„Naţionale, constatarea că ea percepe mai
mult de
18%, cum decretase barba din capul institu
tului de
emisiune. Circulara aceasta nu putea dovedi
nici o

“fraudă, însă putea crea confusiuneîn mintea
cetitoriloin
şi menţine alarma printre depunătorii Băncei
Franco=
Române. De fapt, aceştia, ca şi băncile din
Bucureşti,
s'au prezentat - la --ghișeurile - Băncei -'Fran
co-Române

chiar din 'a doua zi după publicarea articol
elor din

cele două ziare jidoveşii retrăgându-ş
i depozitele.
Aceste retrageri. punea într'o grea
situațiune Banca

„Franco-Română,

mai

ales

că:

foarte mult redusă piin măsura
ţională

cu

câteva

luni

mai

lichiditatea

din

ei

fusese

luată de Bancă
vreme, prin

Na-

care

o
forțase să. ramburseze circa opt
zeci de:milioane din
'scontul ce avea la ca, şi cam
tot pe atâta la creditorii
ei

străini. Direcţiunea băncei- a recurs
la două mijca să pareze

loace

„pusă

la 'situaţiunea

instituţiune
a.
"A . ceru

grea

în carea fost

imedia
t
- ministerului

de
finanțe să facă o' anchetă
sprea se dovedi că-acuZaţiunea' că Banca
ar

fi fraudat

calomnie, -şi în același timp

fiscul

s'a adresat

țională pentru a îi veni în ajutor,
La această

din urmă

“dificări :radicale

'silierilor fusese

în

-

instituțiune
dela

a

se făcuseră

administraţiunea ei.

mărit

era o simplă

la Banca

7 la.9 şi
şi

Na-

mo-

Numărul. con- -

se

- Din aceste
Bălănescu erau

i Franco-Române,
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celelalte trei fiindu-i ostile pentru motive pe care le
am explicat în altă parte al acestei lucrări. In astfel
.de condițiuni nu s'a obținut decât majorări de credit
parţiale la diferite sucursale, majorări efectuate nu în
o singură dată: cu o'sumă importantă, ci în mod.
succesiv. Banca Franco-Română ma reuşit, prin urmare
să acumuleze o sumă importantă de S0—100. mi- ceace -ar fi calmatpe depunători, căci
lioane lei,
cu

tot

impus

secretul

funcționarilor

casă,

dela

cei

interesaţi aflau ce disponibil avea Banca. Banii intrând

încet nu se puteau acumula, căci eşeau spre a plăti
pe 'depunătorii speriaţi, mai ales că verificările .ce îe
făceau inspectorii ministerului . de “finanțe. mergeau
încet, şi că

ziarele

lui Socor

continuau

acuzaţiunile

„calomnioase în contra Băncei Franco-Române,
La aceste cauze care punea Banca într'o grea situa-țiune, trebue să mai adăogăm. și criza acută monetară
care se: declarase pe piaţă. Stabilizarea leului. nu

.adusese cu'ea expansiunea monetară la care se aştepta
4oată lumea. Ba din contră, din cauza suspendărei

-navigaţiunei pe Dunăre” timp de două luni din cauza
îngheţului, exportul fusese aproape complect suprimat,
ceace lipsea piața monetară de devize. In luna Aprilie

:şi Mai din această cauză circulaţiunea monetară scade
cu

3

lei

miliarde

Debitorii

Băncei

dela

trecând

Franco-Române,

21

la

18. miliardeş

cea mai

mare. parte

agricultori, neputându-și vinde produsele,: nu . erau
-la scadenţă.
în măsură să-şi achite datoriile
Totuşi Banca face faţă tuturor angajamentelor seale
atât în cursul lunei Aprilie cât şi în cursul lunei Mai,

cu toate ătacurile presei și a jidanilor care telefonau
“la toţi depunătorii. Băncei, pe 'care îi aflau, să-şi rea
tragă

sumele

căci

Banca

va

da

faliment.
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Oscar Kiriacescu, vice-guvernatoru
l Băncei Naţionale, văzând că nu poate ajut
a direct Banca FrancoRomână, intervinepe.
. lângă “Banca Românească
ru-.
gând'o să avanseze
ea o sumă. Aceasta convine
în
principiusă acorde un credit
de 30 milioane cu ceziune
de hipoteci din cele 250
milioane hipoteci ce le
avea Banca -Franco-Română.
Peste noapte, însă, Banca:
Românească își schimbă
părerea și renunţă să facă
avansul. cerut
, „mărginindu-se

a lua

o

hipotecă

de.4
La întrebările directorului
.
gene
ral!
a
Bănc
ei
Franco-Române, directorul.
general a Băncei .Române'şt
răspunse
i : că nu poate 'da
nici un avans de:
oarece Banca: Naţională
le face “dificultăţi la reescont
portofol
ul
iului lor. -Negăsind
sprijin nicăeri,.
Banca. Franco-Română
- se vedea în grea Situ
aţiune,
mai ales că' se atlase pe
piaţă -că este izolată, c&a
ce făcea jocul jidanilor
ce o atacau, Situaţiunea
ei
deveni primejdioasă pe la
începutul lui Iunie. O mică
.
bancă . din Bucureşti,
Banca Română . de Fina
nţar
e,
proprietatea lui N. D.
Protopopescu, introduce
la
tribunal o:cerere de mora
toriu. Publicul depunăto
rilor„cetind aceasta şi ştiin
d că N. D. Protopop
escu e

“milioane.

O convocare.
le convinge

a- marilor
să ajute

bănci din Bucureşti
pentru a.
Banca
Franco-Română, în
să

63
“să
membrii din comitetul de direcţiune au.început!
cere
va
răspândească svonul că Banca Franco-Română
moratoriu.. Dauphinul; Lică Buzdugan, spunea cui
vroia să-l asculte,” că 1. D. Protopescu a recunoscut
formal: că Banca are pagube de 200 milioane, deşi
această afirmaţiune era gratuită și pornită numai din
imaginațiunea poâtică a etericului director a insti=
tutului de emisiune. Barba Naţională sfătui persoanele
ce îi erau cunoscute și aveau depozite la' Banca!
Franco-Română să şi le retragă căci aceasta va 'cere,
'
moratoriu. O domnişoară Negri, ce avea un depozit
pe

termien

la

această

bancă,

veni

speriată

să

ceară

afirmă
restituirea banilor. Strânsă cu uşa în întrebări:
Română
FrancoBanca
că
că Burillano îi ar fi spus
va cădea. De asemenea după şedinţa comitetului de
direcţiune - a' Băncei Naţionale, funcţionarii acesteia,
care aveau depozit la Banca Franco-Română, au venit
a

doua

zi

cu toții

să ceară restituirea! sumelor.

Prin

urmare elementele din 'direcţiunea Băncei Naţionale,
ostile Băncei Franco-Române, nu numai că mau stat
în rezervă, dar Chiar au lucrat căt au putut să. o
discreiiteze şi să o dărâme.
La întrunirea băncilor mari 'din Bucureşti, la care

luau

parte opt din marile bănci, dându- se cuvânt

lui 1. D. Protopopescu, acesta spuse
decât de 50 milioane lei deoarece
datorite panicei depunătorilor,. panică
când ei vor vedea că în dosul Băncei

că: mare 'nevoe
retragerile sunt
ce se va calma
Franco-Române

stau toate marile bănci din București împreună cu
Banca Naţională. De “altfel cea mai “mare parte a
depozițelor

la vedere s'au. retras,

rămânând: cele

termen, astfel «că 50 milioane suint suficiente.

pe

a
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r

„. Cererea

directorului

băncei

Franco

-Române
nu era:
"exagerată și ar fi revenit
ca fiecâre bancă să avanseze:

opt

milioane lei. Văzând per
ico
Franco-Române, Aristide “Blank lul salvărei Băncei
” interveni imediat. cur:
o perf

idie, -El spuse că I.D.
Protopopescu se înşeală
crede. că 'poate să facă
" față “ situaţiunei cu:

50 milioane. Băncei Franco-Române îi tre

bue
milioane, Sumă.pe care efec, bănc
ile mari,
puse să o avanseze, dacă Banca
Naţională
ei le acordă un ;scont echivale
nt, Ştia el
Naţ
de

ională mare
aceea

disponibil “decat 270

a 'cerut! 350—400

împiedece ca Banca
în realitate.

milioane

Franco-Română
Da

Deşi era logic ca 1. D. Prot
opop

350—400.

sunt disla rândul
tă: Banca.

milioane

pentru

să fie
i

lei,

ca

să;

ajutată

essăcuşi cunoască:
mai exact .nevoile băncei
seale decât Aristide Bla
nk,
propunerea acestuia sat
isfăcea mai bine celelalte
băn
ci,.
de oarece nu îi S'ar.
fi dat curs, astfel că.
ele
n'a
r
fi avut să deburseze nimic.
Cum Banca Naţională nu:
putea
să admită

să deschidă

un

astfel

de

scont, și.
nimenea negăsindsă propuriă
că sar putea cel puţin
dubla cererea 'Iui 1. D. Pro
topopescu, conterința ban:
cherilor

s'a

ridicat

fără:

i un rezultat,
.
Banca Franco-Română anicfos
t deci “nevoită să în-troducă la tribunal o cerere
de
legea concordatului preventiv acordare:de moratoriu,.
Cererea, a fost introdusă..p nefiind. încă promulgată,
e ziua”de 19
trebuia” obținută! ade
siunea _. tutulor” “credi luni şi:
torilor și
(ermenuil, judecărei sa
fixat

Jai şi August.

In iriterîncercă să' facă un:
ara
creditorii ei, cerând
nja
ment cu
u-le să îi dea
un termen: de un
ân pe care timp să
„nu-şi retragă depune
rile : obli:
gându-se a le: plăt
i o dob
valul acesta

Bânca

ândă

de “69. “Cuitn

însă.

proteae

dacă.
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trebuia obţinută!” adesiunea- tuturor creditorilor, şi
aceştia fiind peste :'7.000 la număr, propunerea ;ss'a
a
dovedit a fi irealizabilă.
In ziua de 5 August Banca a obținut moratoriut
pe şease luni până la 5 Februarie 1930. Direzţiunea
spera că în acest interval va găsi o -soluţiune spre .a
"salva banca. Sa adresat la diferite bănci din străi.:.
nătate propunându-le mai multe: combinațiuni. în
înrăutăți
se
a
începuse
economică
Situaţiunea
toată lumea, şi după chrachul : dela "New-York din
Octombrie, nu se mar găsea nici o înstituţiune bancară
dispusă a-şi întinde sfera de activitate. Pe. lângă
aceasta se pornise o acţiune de discreditare complectă
a Băncei, campanie în capul: căreia se afla faimosul
N. Trandafirescu, secondat de aţi funcţionari ai Băncei care şi ei furaseră bani şi se temeau să nu fie
urmăriţi, precum şi'de depunători care prin aceste
să şantajeze direcţia Băncei.

căutau

maniefstări

Bine

înţeles că'.toată aceasta: campania era încurajată de.
presa jidovească care îi dedea o largă publicitate
tipărind cu litere groase toate calomniile ce se debitaut
în

contra

direcţiunei.

:

Băncei.

Pe lângă N. Trandafirescul, fostul * director dela
Găeşti, care furase dela Banca Franco- Română 140.000
lei, se mai afla 'un macedonean, Chiose, care furase
peste 200.000 lei dela sucursala Silistra unde fusese
" director, şi altul. Passa, fost director dela agenţia
Făurei,

care

şi

el

furase

peste

una

sută

mii. lei..

Aceştia trei, împreună cu o serie de funcționari cari
fuseseră concediaţi, fie prin faptul că se suprimaseră.
unele sedii, cum era: cazul unuia Roşu care -fusese
directorul. agenţiei Băicoi, — sau prin faptul că se .redusese. posturile în. spirit de economie; provocau
întruniri de ale depunătorilor la care luau parte
5
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acuzând

direcţiunea

Băncei

de

mari

fraude,

fără

să

aducă, bine înţeles, nici o dovadă. Ştiau ei că oamenii
care riscă să piardă bani sunt dispuşi să creadă
orice
calomnie, fără să ceară ca acuzațiunile să fie
probate.
Credinţa lor în fraudele comise de direcţia
Băncei
erau cu atât mai mult întărite cu
cât a doua zi
după întrunire le citeau în litere
do schioapă în
ziarele Dimineaţa şi Adevărul, și
omul “simplu, adică
majoritatea oamenilor, iau drept
literă de evanghelie

tot ce se“publică prin jurnale.

* La funcţionarii care excrocaseră

Si
Banca, și care aveau

interes să o declare în stare de
faliment 'ca să nu
mai aibe cine să îi urmărească
în' faţa justiţiei, s?a
alipit şi unii 'din creditorii
șantagişti, care credeau
că prin acest mijloc: vor putea
teroriza! direcția şi
a o forța să Ie restitue
numâi lor totalitatea depozitului. Printre aceştia cel
mai “gălăgios era un tip
fălcos cu fruntea
anume

M.

sonalităţei

strâmtă şi cu înfăţişare de
măcelar,
Antonescu. Nu insistăm
aci asupra per-

lui de

oarece

ne

ocupăm

mai

pe larg
de el în capitolul următor..
In orice caz ziarele. jidoveşii îi publicau numete Ia
locul de onoare prezen-

tându-l ca un tel de paladin,
apărătorul văduvelor şi
orfanilor jefuiţi de direcţiunea
Băncei Franco-Române,
omițând, însă, a informa pe cetitori
.că înainte
de a
se devota: acestei profesiuni
idea
list
e
se
ocup
a
cu
meseria de proxenet. |
Toate

campaniile

"acestea

calomnioase

întreprinsă de

i şi faptul

îngreuiau
direcţie,

că directorii

al de trei luni; în''care
" timp nu- sa făcut
decât, discr editarea
Băncei,.:nu s?a:
“putut găsi. altă “soluţiun
e. dec ât” propunerea
unui. con:
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cordat preventiv. Am spus în altă parte al acestei
lucrări că cererea a "fost introdusă la .16 Decembrie
„1929 şi că termenul pronunțărei creditorilor a fost
fixat la 29 Martie 1930.
La această dată 75% din creditori au aderat: la
propunerile Băncei și tribunalul a - fixat termenul
omologărei la -17 Mai, dacă până atunci nu se va
"face. opoziţie. Câţiva creditori, care au urmărit dela.
început șantajul, şi despe care ne ocupănt mai în
"aezaliu . în - capitalul urimător, crezând că vor putea

şantaja

departe, au făcut

mai

opoziţiune

la omolo-

garea concordatului. Aceşti şantagiști erau profesorul
Plastara, avocatul Niţeanu, Radu Stolojan şi un -oarecare Finkelştein dela Râmnicu-Sărat..
Acest proces, a îost judecat de secţia I: comer:
cială, president. fiind 1. Șerbănescu iar judecători
Vintilă Christescu și |. Manolescu.
pronunțat
s'a
După ascultarea pledoiriilor tribunalul
la 2 lunie, respingând omologarea şi declarând Banca
în stare de” faliment. Sentința a fost dată cu majoritate de voturi, Vintilă. Christescu şi I. Manolescu
fiind - pentru declararea : Băncei, iar președintele i.
Şerbănescu

Ne
tiția,

fiind

ocupăm
despre

contra

acestei hotărâri.

mai departe
pledoariile

şi

în capitolul
hotărârile

-.

-

=

intitulat. Jusdate,

atât

de

prima instanță cât şi de curtea. de apel,. muițumindu-ne pentru prezent numai cu nararea faptelor.
Cu declararea Băncei Franco- Române în stare de
faliment sa înlocuit judele: 'concordator Ghinea Con- stantinescu prin judele -sindic Udrea. . Cum legea concordatului a fost modificată pe la
începutul lunei Iulie, admiţându-se
ce falimentul nu e definitiv decât

că, din mom: =ntul
după pronunțarea
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curţei de apel, administraţiunea afacerei
nu poate fi
luată de justiţie, şi vechea. direcţiune a
Băncei a fost
repusă în funcțiune pe ziua de 15
Iulie, sub controlul

vechiului

jude

„» Apelul

s?a

20

Octombrie

concordatar.

judecat
la

dela

secția

|

26

Septembrie

de

Ciurea,

V-a

până

la

prezident

şi
Aslan şi Cernăţeanu consilieri.
Sentința s'a: dat la
14 Noembre respingându-se apslul:
Băncei, falimeniul

rămânând,

deci,

definitiv.

e

La opoziţiile dela tribunal. “au
mai adăogat acea
a.lui M. Antonescu, având ca avoca
t pe V;. Soare care
îusese la prima

instanță

:această

calitațe

de

către

avocatul

judele

-Băncei,

numit

în

concordatar.

EI, însă,
a trecut cu arme
. şi bagaje la partea adver
să ca
să se răzbune că, va fost
menţinut în această funcțiune după ce direcțiunea
Băncei a reluat fiinţă.
la
15

Iulie.

a

-

.

a
agitatorii din afară de Bancă
, ce se manipe la întrunirile creditorilor,

Printre

festau
trebue Să : menţionăm un avocat Vintilescu,
mare amator de piscine,
capabil chiar să. înnoate
și pe uscat, după
cum a
-dovedit-o în compania
unei doamne -mai
în. vârstă,
pe care, însă, a: lăsato în Spațiu când
îi au: secaț.
“fondurile,
.
.
|
”

vo
|
COMITETUL DE CONTROL
ŞI
ȘA
NTAGIŞTII
Legea prev
ede

că odată

cu acorda

uate
ul

printre creditori,
indică,

are

me-
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In comitetul

instituit de tribunal

Banca

pe lângă

Franco-Română intra: I. Niţulescu, inspector la Banca
Naţională, Ath. Simu, 1. N. Anghelescu, I. Ciocârlie |
“din partea Societăţei de Explosive, Romulus Angheescu din . partea - Băncei Generale a României, Int
|
Oteteleşeanu. şi ing. Solomon.
[. Niţulescu, .reprezenta

Banca

Na'ională. Om

„derat și obiectiv, considera că datoria lui e
tot concursul direcţiunei Băncei Franco-Române
.a o face să repună instituțiunea în picioare.
prin :urmare, în acest sens menținând in
permanent cu directorii şi personalul . Băncei,
“Ath. Simu, cel-mai mare creditor al. Băncei
după Banca Naţională, era și el
“Române

pon-"

să dea
pentru
Lucra;
contact :
Francoun om

care nu urmărea decât ca Banca să iasă din încurcătura
în care fusese târâtă. Vârsta, însă, îl împedeca de
a lua o parte activă la şedinţele comitetului, așa că
mai târziu a demisionat şi a fost înlocuit prin pro
.
fesorul Plastra.. - |
Ing. Oteteleșanu, și ing. Solomon ca- și cele două
persoane de mai sus, nu-urmăreau un interes personal
ci căutau să repună Banca în funcţiune. Oameni cu
“bun simţ şi cu scaun la cap, aduceau o notă obiectivă
”
“în discuţiunile comitetului.
Aca:
IL. N. „Anghelescu profesor și fost rector” al
demiei de Comerţ, creditor al Băncei cu trei milioane”
lei, nu se prezenta în aceleaşi condițiuni ca cele
trei persoane menţionate mai sus. Era membru mar-cant al partidului liberal cu veleităţi de ministru da
“finanţe în viitorul guvern 'ce Par alcătui acest partid.„Acest post marcant în. partidul liberal îl datora, ca
şi alți multi liberali marcanţi, faptului că fusese dis-

“ins de Vintilă

Brătianu

pentru

marea

capacitate de
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muncă brută pe care o putea desf
ășura. Era capabil
Să muncească de dimineaţa până
seara, deși, de cele
cele mai multe ori, acest efort prel
ungit. se asemăna
“Cu. munc

a . aceluia ce caută să scoată apa
din puț
cu ciurul.. Seria pe comandă. articole
econ
omic
e sus-.
ținând tezele

Astfel

teza

puţin ştiinţifice
ale lui Vintilă Brătianu.
cu pana „şi cu vorba a susț
inut ani de zile:

revalorizărei

leului

contra celo

r ce „preconizau
stabilizarea lui, pentru ca
mar: Târziu să-şi. renege.
părerile când clubul liberal
a . hotărât să renunţe
la valorizare pentru stabilizar
e.
„
Moratoriul Băricei 'Franco-Româ
ne îi produzea pa-.
gube materiale, însă îi ofer
ea posibilitatea să pună
mâna pe această instituţiune,
asigurându-șun
i
atout
:
peniru candidatura lui
ministerială- .In adevâr
dacă
izbutea . să repună Banca
Franco-Română în. picioare:
la dobândirea unui por
tofoliu ministerial, cân
d ar.
fi venit momentul ca par
tidul să dobândească
puterea,

jeşte:la toți Şi se
arată prietenos cu
toţii, astfel că:
dacă lumea. nu-l pre
a găseşte inteligent,
e cel puţin băiat
își zice că.
Simpatic.. Se consid
eră abil în a
trage sfori şi a luc
ra pe din dos pe
cei pe care îj
pupă în faţă. La
Banca Generală .
cultiva pe L.G “Duca, șeful partidulu
i liberal, ceace
A
nu
|
.

?l

lui Madgearu pentru ca .să
însă a face. şi temeneli
la Banca. Naţională, pucenzor
de
:Sbţină postul
de a verifica
nându-se astfel în plăcuta situaţiune
la scont
prezintă
ce-l
în calitate de cenzor portofoliul
Şi
director.
“din: partea Băncei Generale unde este
a spus, însă, că e momentul: să avanseze în grad
și dela postul.de prim director dela Banca Generală,
să treacă la acela de director general la Banca FrancoRomână. Se asociază, prin urmare, cu LI: N.. Anghelescuw pentru -a ctimina directorii „şi ” consilierii

Băncei 'Franco-Române și a îi. înlocui prin persoanele

şi oameni devotați lor.
I. Ciocârlie, delegatul
comitetul

de

control,

e

e
în
Societăţei de Explosibile.
un

tip care

:a

renunţat : la

cobilița părinţilor săi pentru o treaptă” socială - mai importantă. A debutat în viaţă ca funcţionar la Banca |.
Naţională şi ajuns director ia: agenţia dela CâmpuLung a părăsit-o, întocmai cum ţiganul 'sărise gardul
neîntrebat, în urma unor divergențe” de păreri cu:
„direcţiunea centrală dela . Bucureşti. Aceasta din urmă,
având o mentalitate retrogradă, găsea curios :că di-

rectorul
-rile

agenţii de la Câmpu-Lung

băncilor

comerciale

locale

care

îşi vinde favoru-aveaut

scont: la

Banca Naţională! Parcă era să le favorizeze în mod .
gratuit?! In urma acestei deosebiri de păreri cu dis'a „pomenit într'o' bună,
de la Bucureşti,
recţiunea
ă. Cum e un tip eNaţional
Banca
dela
zi că pleacă
a reuşit să intre
iu,
nergic, îndrăzneţ şi reclamag
la Societatea de Explozive în calitate de şef comptabil. Această societate. deţine 'un monopol:pe întreaga
ară, astfel că lefurile sunt mari şi: munca ușoară;

EI privea, însă, acest post ca” ceva trecător .consi=
'că e menit să joace 'un rol mult mai imderându-se

T2

portant pe suprafaţa pământului. Când
Banca France=
Română a fost nevoită să ceară. morat
oriu a făcut pe
dracu în patru pentru a intra în comit
etul de control
a creditorilor. A luat parte la întruniril
e creditorilor:
unde îşi punea în evidenţă talentul
seu de orator de:
mahala, înjurând direcțiunea Băncei
Franco-Române
şi. luându-și obligaţiunea să
o: .
bage. la pușcărie, cău-tând prin aceasta să atragă de parte
a sa pe depunătorii aceia care. voiau cu ori şi: ce
preţ să găsească.

un :culpabil
care să fie dus la Văcăreşti.
„A “reuşit să intre în coniitetul
de control,

târziu, după

și mai

eliminarea foştilor. directori sa așezat,
- Pentru. cât-va timp în 'scaunul
directorului

general.
Venea fie-care zi la Bancă. unde
muncea din greu un
ceas și. jumătate 'ca să critice
cui -voia
; să-l asculte,.
fosta. direcțiune a Băncei.. Cum
munca aceasta nu era
“remunerată.cu salariu, şi cunr
în calitatea sa de bun.
economist ştia.că ori și ce efort
trebue să. fie plătit,
"căută. să-și obţină singur
plata eforturilor sale. la
Bancă. : Ocaziunea îi se. preze
ntă
când . unul
din:
clienţii Bănce

i, Țesătoria

Sf. Luca, veni

să-și prelun-geasca contul .care se ridica
la vro şeapte. milioane
ei. „Acum ori nici O: dată
“.
îşi zise ciocărlanul ce o-.
ocupa locul de director gener
al al Băncei 'Franco-Ro-.
mâne, și.în consecință nu
admise prelungirea. contului
şi 'reducerea procentului
de cât dacă îi se dă lui
'per-

o astfel 'de tranzacţi
e. prin care obține
a o valoare de:
una sută mii lei,
chiar dacă ea nu
figura :sub formă.
de numerar.
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Peste câteva luni sa întâmplat că Ciocârlia a sbuxat, iară neîntrebată, din direcţiunea Băncei' Frarico:
"Română, şi că avantajul.pe care Va făcut ţesătoiiei

Sf. Luca să fie anulat. Aceasta veni să îi ceară râsti-.
tuirea sau plata mărfei de una sută mii lei, căci nu.
înţelegea să-i facă un simplu cadou pentru frumu-!
seţea penelor: sale. Cererea de restituire
de fonduri
îi se păru Ciocărlanului, că e o obrăznicie, însă cum
Mar fi vrut să meargă în faţa justiţiei, propuse o.
tranzacţie. El poseda poliţe în :valoare de una sută.
mii lei de Ia o bănculiță numită Georgescu & Co.,
care căzuse în stare de faliment.' El depusese. la a-:
ceastă bancă . economiile ce. realizase. în timpul acti:;

vităţei sale ca director al Băncei Nâţionalela Câmpu-:
Lung, (probabil de pe spinarea băncilor
portofoliul la B..N. R.) şi ca: om dibaci
chitanţa sau" carnet de depuneri, ci:poliţe:
banca Georgescu. Cum, soc. Sf. Luca era

ce scontau:
nu primise
seinnate -de”
şi ea 'debi-:

“oare cu mai multe sute de mii lei la banca Gecrgescu,;

el îi a propus

să primească

aceste: poliţe

în plată,;

«de oare-ce pria aces! sistem ţesătoria făcea compen- "
saţie în conturile băncei. Direcţiunea țesătoriei se lăsă

a fi îmbrobodită, însă cuma fost obligată mai. întâz.
:să plătească debitul.ce avea la banca Georgescu, şi
numai după aceia se puteă prezenta să'şi încaseze în
«calitate de creditoare cota ce s'a distribuit din lichi«darea falimentului, 'cotă ce nu. poate depăși media
distribuită. de tribunal de. 30%, a .rezultat pentru ca
„din afacerea Ciocârlie o pagubă seacă. . Ni
Deşi n'a reușit să rămână definitiv director general sau administrator delegat la banca

Franco-Română,

în trecerea lui pe la această instituțiune, pasărea de
la Societatea de Explozive s'a ales, însă, cu-un res_pectabil număr de duzine de cămăşi și izmene.
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- Guvernul Naţional țărănist, aflând de aceste isprăvi
ale lui Ciocârlie, şi a a. zis că un astfel de Ciocărlan.
merită să ocupe tn post de cenzor la institutul de
emisiune, pentru a' controla şi a împedeca pe direz-.
tori să'şi prociire izmene pe socoteala cliente!ei Băncei.
Naţionale. li a susținut candidatura la unul
din pos-—
turile vacante în comitetul de cenzori dela
institutul
din Str. LigScani. Acţionarii, însă, oameni
plini de
prejudecăţi, nefiind capabili să aprecieze
calităţile lui:
Ciocârlie nu Pau ales în postul vacant.'
Guvernul,
totuși, nevoind să renunțe la capacităţile
acestei pasăre:
maestre, a dat afară unul. din cenzori
care se afla de
vro două zeci de ani în acest post
şi a cărui mandat

expira,

şi. a- numit

lator de izmene:.!

în' locul

lui

E

pe

dibaciul.

a

acumu-.

Ciocârlie cu cei: doi: Angelești
forma” un trium-virat decis a pune
' mâna :pe “banca 'Franco-Româniă.
Planul lor era. să îndepărteze pe
fraţii Protopopescu,.
să modifice consiliul formându-şi
o:majori:ate cu prie-teni şi oameni de încredere, şi
după aceia să propună,
creditorilor: reducerea creanţe'or
la 606 plătindu-'ejumătate
prioritate,

termen
de

cu acțiuni Bânca' Banca
şi. restul rămănând

câţi-va ani tu 50j0. Barca” scăpa
astfel de:

-creditori, şi putea: lucra
mai

siliului o

Franco-Română 'de.:

în contli Bancă. pe.un.

departe.

Ia! [.:N.: Anghelescu,

Preștdenţia con-

viitorul “ministru;

Ciocârlie :sbiira- îa- locul
de administrator delegat
surâzătorul Romulus
își turtea' organul cugetării

Scaunul

directorului

Pentru 'ca:'să

administraţiune

genera]... .

obţină

e:

demisiunile . din

a membrilor existenţi,

și,
pe-

consi'iul' de

L.:.N. “Anghe-

lescu șoptea
ptea la| ureche cui voia să
”] asculte că în dosul
lui e Vintilă Brătianu,
iar:

Rom:

ulus Anghelescu

pre=
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tindea că se sprijină pe I.. G. Duca pe -care îl vede
în fiecare zi şi care-l întreabă în continuu cum mai
-stă cu refacerea Băncei Franco-Române. In astfel de
condițiuni nu le-a. fost greu să obţină 'demisiile lui:

N. Racottă,

1. D. Protopopescu și a celorlalţi. mem-

bri din: consiliu. In locul lor s'au numit pe. ei trei
“împreună cu vr?o patru sau cinci alţi prieteni perso„“*nali, din
care unii erau lihniţi de foame şi cărora.
-a trebuit imediat să le creeze Isfuri pentru . ca să
nu leșine de inaniţie.
Banca Franco-Română funcţiona, așa dar, dela 1 Oc: |
tombrie

1929

cu

un

nou

consiliu

și

cu

un

comitet

-de controlal creditorilor, de oarece era în moratoriu
“care expira la 5 Februarie 1930. Primul punct din'
planul triumviratului reuşise. Vechiul consiliu şi vecfiea direcţiune

fusese înlocuite

prin

elemente. noi, cu

excepția lui Tacke Protopopescu care rănăsese ca
-să urmărească mai departe afacerile vechi.a!e Băncei.
Când fu să procedeze la al doilea punct din program,

și

anume

la convingerea

:creanţa şi să se mulțumească

creditorilor
. să-și
a primi în schimb

reducă
pentru

50% acţiuni privilegiate ale Băncei, operaţiunea
' deveni foarte grea, de oarece se izbiră de faptul că
trebuia să obțină asentimentul tuturor creditorilor
“care erau: în număr de - şeapte mii, ceeace era, din
punct de vedere material, un lucru foarte anevoios
:și pentrucă

aveau

de a face

cu “mulţi şantagișii

care

“credeau că prin amenințări pot să- şi scoată imediat
toți banii.
ta
Da
Pentru a forţa pe creditori să arată o reducere
-a creanţei cu 400, trebuia să îi convingă că pierderele
Băncei sunt foarte mari. Prin urmare “s'a! pornit -o
| “campanie contra fostei direcţiuni arătând că a acordat
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credite la persoane insolvabile, deşi greutatea de a:
încasa debitele ,provenea din. situaţiunea “generală a
pieţei. Nu : vroiau să ţină seamă că scăderile de:

50—75%

a preţului

cerealelor,

petrolului,

lemnelor

şi în general a tutulor materiilor brute din România,
a pus.pe cea. mai: mare parte a debitorilor, cu deosebire pe agricultori; în imposibilitate de a-și achita,
nu numai capetele,
dar în multe 'cazuri chiar. dobinzile. Le era: uşor
ca. :din 21.000 debitori, cât avea:
Banca Franco-Română, să scoată câte-va conturi slabe:
şi să exagereze eventualele pagube. .
Procedeul acesta de.a exagera pagubele 'Băncei,.
dacă n'a reuşit.să convingă pe creditori să
accepte o:
reducere a 'creanței, a avut în schimb ca
efect să dis-.
crediteze: complect această - instituțiune
aducând apă

la moara celor ce "urmăreau. falimentul ei.
. :
„-Triumviratul - nereuşind . să convingă : creditori
i

să

accepte propunerea 'lor s?a gândit:că
trebue să le dea.
şi ceva bani.

ghiaţă, nu

Insă. cum

Banca

gândit

se

să

nu

adreseze

numai

avea

.hârtii

numerar

la. uniunea:

și

băncilor

București; ;care să..le avanseze:
circa una
lioane lei pe care să le dea.
depunătorilor

țiunea să le „accepte planul. .

promisiuni..

disponibil,

Pa

mari

s?au:
din:

sută mi-cu condi--

DI
„un uniunea băncilor mari din
Bucureşti intra două.
bănci, româneşti şi anume Banca
Generală Și Româ-nească, restul fiind. bănci străine.
şi jidovești. Banca
Generală
„n'avea

mijloace : bănești:

ca să ajute la o.
operațiu
ne de salvare;
Banca "Române ască
!
' era - prea:
|
e asă. ca - să-și asume un
frico
risc;. băncile „străine:
priveau Ban

ca Franco-Română cu
indiferenţă;
jidoveşti cu ostilitate,
Situaţiunea fiind” astfel
jural „ea. intervenţia
triumviratului . pe lân
gă
ăncilor mari să nu
dea vr'un rezultat
pozitiv.

iâr cele:
era na-uniunea.
Totuși.

77

acestea nu refuzară de plano cererea triumviratuliii,
ci însărcinară pe Banca Românească, Banca de Credit
şi Marmorosch

Blank să

examineze

conturile

Băncei

Franco-Române şi să refere. Banca Romomănească:
refuzase să avanseze 30 milioane cu ceziuni de hipoteci, în Mai când fusese solicitată de Banca Franco:.
Română, astfel încât era natural să nu fie dispusă
în a face un.avans în Decembre când situaţiunea.
pieței se înrăutăţise. Banca de Credit, care cu Banca
Moldova e cea mai jidovească din băncile mari din
București, era natural, ca ele nu numai. să nu .avan=
seze nici un ban pentru salvarea instituțiunei create
de autorul: Pericolului

Ovreesc,

dar

chiar

să facă

tot'

posibilul să o dea complect la fund. Cât pentru Banca.
Marmorosch Blank, în afară de ostilitatea elementului
jidovesc şi - politician care o compunea, îi ar fi fost
imposibil 'să ajute pe cine-va cu bani, de oare-ce era
extrem 'de anemiată, de abea ţinându-se pe picioare,
Avea şi ea- nevoe de'o mare doză de oxigen 'ca ssă.
mwşi dea duhul, cum s'a dovedit cazul pe la începutul lui Martie, când n'a fost! salvată de la. moarte
sigură

decât

'de

Madgearu,

care: : a' forțat

Banca

Naţională să îi dea oxigen în valoare de. un: miliard
cu

garanţia statului.
o
,
Triumviratul neobţinând bani lichizi ma putut con
vinge pe creditori să accepte planul lor, astfel că pe
la mijlocul lunei. Decembre au fost nevoiţi să: părăsească consiliul Băncei - Franco- Române rămânând''ca.
|. N. “Anghelescu să'şi. caute: altă trambulină minis-

terială,

Ciocârlie

reluându-și

postul

la soc.

de

Ex-

plozive după-ce şi-a mărit rufăria cu un stoc important :de izmene cu care s'a ales din scurta-i trecere
prin direcțiunea Băncei Franco-Române, şi Romulus.

"8

Anghelescu "presându-şi din nou: organ
ul cugetărei
pe fotoliul din direcţia Băncei Generale.
- Sa refăcut -la Banca Franco-Român
ă vechiul con:
siliu, redus, însă, la şeapte membrii.
Acesta introduse
o cerere de concordat care s'a
sorocit pentru ziua
de 20 Martie. Tribunalul delegă
un jude concordatar,

pe Ghinea
creditorilor

Constantinescu,
care înlocuia comitetul
din perioada moratorului. In
acelaşi timp

se procedăla o nouă verificare
a conturilor Băncii,
“numindu-se expert.1]. S$. Penescu,
dela Soc. Comunală a Tramvaelor. Era a cince
a verificare: de conturi,

prima

fiind

cea făcută

de

inspectorii

Ministe'rului de Finanţe, a doua de
inspectorul Băncii Naţionale Mecu, a treia de exper
ții numiţi de Tribunal
pentru acordarea moratoriului,
şi a patra verificare”
tăcută. de inspectorul Băncii
Naţionale 1. Niţulescu:
„In
cererea

de- concordat,

Banca

oferea

creditorilor
" rambursarea creanţelor în
termen de trei ani și în
proporția de 80%. In primu
l an propunea 15%, în
al doilea 25%

punea şi, celor
gerea, datoriilor

şi în

proporția de :50%

al treilea

400.

Ea

mai

pro-

ce preferau: achitarea “imediată,
. stinei, plătind cu activul ci,
şi anume în

în primul an şi 60%

Dacă după al treilea
an, cota
mai rămânea, ceva din.
activul,
tot la :creditori:
|
|
. Propunerea. consiliului
era

în al doilea. .

de 80% fiind achitată,
Băncii, acesta niergea
gi
e
i
bazată pe situațiunea

Băncei - și a. pieței.
Rambursarea integrală
cra imposibilă când toate
valorile -din: România:
sufer
iseră o
scădere de

solului
5000.

-cel puțin o treime, şi
când produsele
și. subsolului scăzuseră
.chiar în “valoare” sub
Ea a ifost
de

fapt

tori . și „concordatul
ar

acceptată

de

75%

fi omologat dacă

din. credi-

printre 'a-
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ceştia mar fi fost un mic număr de şantajişti care
au. întrebuințat sperietoarea falimentului. în scopul de
aşi

încasa

întreagă

creanţă.

Innainte de a continua. naraţiunea peripeţiilor prin
care a trecut Banca Franco-Română cu cererea ei de
concordat, să schițăm. în scurt figurile şantagiştilor
celor mai importanţi, care au lucrat . în mod indirect
la prăbuşirea instituțiunei. .
Plastara.

Printre „creditorii

Băncei

Franco- Române,

figura. cea. mai proeminentă, nu numai prin masivitatea fizicului seu, dar mai ales prin capacitatea de
“a.şantaja era de sigur profesorul de drept civil de
la universitatea din..Bucureşti, Plastara. Inainte de a
înfățișa rolul pe care'l a jucat. în prăbușirea. Băncei
Franco-Române, să examinăm în
iatea' lui în mediul universitar.

mod

succint

activi-

| După „Cum numele său îl. indică, îşi. are originea
în orieritul apropiat unde. s'au corcit tot soiul de
rase dând.un produs, caracterizat tocmai prin lipsa
de caracter, care socoate că scopul de a câştiga bani
„scuză „mijloacele. întrebuințate. . O dată ajuns profesor
universitar s'a pus pe lucru cultivând elevii cu asiduitate. Aceştia. observaseră. că .pentrui a 'avea şanse
de .a trece examenele la profesorul Plastara, e bine
să cunoşti a fond dreptul. civil, şi că această cunoş=
tiinţă.

se

manifesta

în

aşezarea

pe. masa

examinato:

rului a unui volum de. drept civil, având ca autor pe
susnumitul profesor, volum care costa modesta sumă
de 1500 lei. Pentru ca nu cumva știința să fie ma
prumutată de la un alt camarad, volumul trebuia să
poartă pe copertă semnătura candidatului scrisă în
caractere vizibile . de la distanţă.
Se spune că "editorul. împreună cu librarul nu înca=
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sau 'mai mult de 10% din. prețul - volumului,
restul
sumei trebuind să remunereze genialul creer
ce a compus volumul copiindwl după manuale france
ze,
Chiar luând aceste măsuri.de a.se prezenta la
examene în faţa profesorului Plastara cu volum
ul. semnat
în toată regula, rar se întîmpla -ca
un candidat ssă

răuşească

la: prima “sesiune.

De

cele 'mai

multe

ori,

marea majoritate a candidaţilor trebu
iau să se pre-.
zinte la ambele sesiuni,. pentru a
putea reuși la „o
doua, plătind, bine înțeles, taxele
de două ori, din
care taxe profesorul examinator
încasa un procent

destul - de mare.

|

|

drept civil,

reușise

a
- Muncind astfel din greu ca să
exam
inez
e pe fiecare elev de două ori, controlând
dacă şi-a procurat
volu
mul

de

bietul:

profesor să
agonisească vr'o 12—13 milioane
de lei hârtie. Cum
era holtei; şi: pe vremurile acestea
de scumpete da-

cu studentele mai nostime.:
Le
invitaîn preajma examenelo
r să vină să le prepare
la el acasă, 'și de fapt se:
constatase
că cele “bine
preparate reușeau cu bile
albe, pe când cele: alte
-nu luau de cât roşii,
iar cele! recalcitrante se
alegeaucu bile negre..
D
a
Ş Deşi: profesor de drept
civil avea un. spirit. comer„ial foarte desvoltat,
şi, în' consecin

rească milioanele de lei
hârtie prin dobi
pe

Se adresa

la

Danii cu 15——20%

negustori

şi bancheri. și le dep
unea

dobândă.

lioane la restauratorul
Mircea,

vro. 7 milioane--la.
Banca

La

scadenţa

depozitului

el

depuse

probabil cu 20

Franco-Română

se. ducea ' regulat

cu
la:

15%.
Bancă

-.——.

mele au ajuns la un preţ inabordabil,
cra nevoit, sărmanul' or, să se mulțumească,
pent
ru “satisfacerea
nevoilor
lui lumești,
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:şi se tocmea până”l treceau nădușelile ca să obţie .0
-dobândă mai mare, amenințând în continuu Săi retrage suma în mod. brusc.

. Soarta,

însă,

a fost nemiloasă

cu

el, căci: aceşti

"bani câştigaţi cu atâta trudă în vînzarea volumelor
“sale şi în examinarea atâtor mii de :candidaţi, au
“fost brusc imobilizaţi prin cererea de concordat a
“restauratorului Mircea, şi moratoriul Băncei Franco"Române.
Ca să reintre în cel mai scurt timp în posesiunea
“unei sume cât mai mari din depozitul cel avea la

Bancă,

recurge -la amenințări

şi -intimidări. Metoda

„aceasta, îi reuşeşte în parte, căci unul. din administra-4ori admite. să îi rescumpere jumătate “din creanţa ce
„avea asupra Băncei cedându-io moşie de 250 po- goane ce poseda în. județul Ilfov la, 70 ra. de: Bu-curești.

”

După-ce
ca

să

intre

Banca
în

obţine moratoriul face tot posibilul

comitetul

de. control.

al: creditorilor şi

“pentru ca să fie de partea Triumviratului și a lui Cio-cărlie pune condiţiunea “să îi se numere imediat
200.000 lei din depozitul său. Comitetul: de direc“țiune admite să-l cumpere în acest mod, deși acest
“procedeu era'ilegal.
Combinația triumviratului nereuşind și venind, pe
la începutul : anului “1930, :vechea direcţie, care in-troduce o cerere. de concordat, Plastara. îi pune în.
„cunoştiinţă că va face opoziţie acordărei concordatului
-de.nu îi se restitue depozitul, dacă nu în numerar,

„cel puţin

le

pe: care
în diferite acțiuni-de societăţi:

.deţine Banca. Că cererea aceasta era ilegală şi că minu turbura de loc.pe eminentul juris'rosea a șantaj.
Era' om prea inteligent pentru ca' să fie oprit
«consult...
6

"în acţiunea lui de impedimente de ordin moral. Dacă
șantajul îi -a reușit într'o oare-care măsură de ce să
nu continue cu acest procedeu?! *
Cum direcţia Băncei ma dat curs cererei sale, la
omologarea concordatului a făcut opoziţie aducând
„conducerei instituțiunei
tot soiul de învinuiri 'calomnioase, ştiind că întotdeauna calomnia prinde, mai ales
“în contra unei bănci la care 'judecătorii
'au fost datori
şi au fost constrânși să-şi achite datoria. Banca afost:

declarată în stare de faliment.

Ea 'a făcut apel contra

acestei hotărâri.
: Autorul tratatelor de : drept civil, a
căror cumpărare pe preţul de 1.5
“lei 00
volumul facilitează studenților: reuşită la examen, s'a prezentat
din
nou la direcţia Bănceicu același. cântec,
cerând.să îi

se' restitue din. depozit. 500.000

se” prezinte la: apel:
mare inzistenţă, prin

lei pentru

ca să nu

De data aceasta.a pus foarte
tot soiul de intermediari, căci

falinientul Băncci nu-i convenea.. Ştia,
c'o' lichidare ju
diciară. la : care 'statul percepe. taxe de
12% din brut;
la care procesele și urmăririle se fac
în mod neglijent,

dacă ni! chiar în mod intenţionat dăunător
băncei

; la
care: activul se vinde pe nimic.
la licitaţii publice, nu
poate adirce creditorilor de cât
un. foarte slab' procent.
Cunoştea statistica lichidărilor
falimentare din ulti-

„mii, zece: ani,

creditorii

neprimind

de

cât 3,5%

din
creanța lor.: Ştia, de asemenea
că. direcţia Băncei, acceptând propunerea lui risca
să înfunde puşcăria, dar
ce îi păsa lui de' toate acestea,
el: voia să'și încaseze:
cu ori şi ce chip banii agonisiți.
cu atâta trudă; mai
alescă nu ştia
dacă pe viitor,va mai putea

nui Șis-.
temele lui: atât. de. ingeniaase., Studenţii ardăifi!
putut
s proteste: ze
să.
mai: sus asupr a, constrâng
erei la care
erau supuși, iar studen
tele deveneau din
ce în ce
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mai recalcitrante, ne mai lăsându-se a fi preparate
pentru examene:-cu atâta uşurinţă.: Şantajul era, deci,
ultima lui resursă, şi
ultimul moment.

nu
%

a
x

renunţat

la

el. până

în

%*

„Mihail Antănesca. Al doilea șantagist, după

profe-

sorul Plastara era, printre creditori,- Mihail Antonescu
Se pare că a debutat în viaţă ca băiat de. cârciumă.
Fiind aprig la câştig, şi ştiind să-şi întrebuinţeze mâinile, pe care le ţinea tot prin buzunarele altora .ca:
să le ferască de intemperii, ajunsese. întrun timp relativ! scurt să strângă un: mic .capital.
i
Se mai spune, că o dată ce a dispus , de 'o sumă mai
însemnată de bani, s'a dat la opere filantropice, 'des-:
chizând o casă în care doamne 'și fete caritabile,
după -expresia --lui Anatole France, dădeau - două: șunci
pentru un cârnat. Filantropia aceasta era şi rentabilă,
în același timp, căci după câţi-va ani capitalul lui
Mihail Antonescu s'a ridicat la „câte- va “milioane
de lei.
-*
:
îi
i
" Obosit de filantropie; 'carel. forța. să 'Şi peardă mai
toate nopțile, se.decide 'să'şi plaseze banii şi să trăiască în rentier.. Bine înţeles. că acești gologani, câş-.
tigaţi cu trudă. în finanţarea operilor de binefacere,
irebuiau

să: îi producă un venit

cât .mai

mare, şi în :

acelaşi timp. să îi poată avea cât 'mai "lichizi, îîn caz că
sar ivi o afacere în care ar fi putut să-şi dubleze sau
tripleze capitalul. -A ales plasamentul pe “la bănci pe
teriene cât de Scurte şi cu dobinzi, cât de mari. Toată
ziua alerga de la.0 bancă la. alta ca să obţină în urma
unei tocmeli aprige, maximum de.dobândă. Depusese

__şila Banca Franco-Română vrun „milion de lei, la .
care obținea pe termen de 6 luni o dobândă de 15%.

S4

" Când Banca'a încetat plăţile -a fost din cei care fă-ceau gura cea mai mare prin hall, pe scări şi pe cu-.
loare, năpustindu-se chiar prin birouri şi urlând să.
îi se restitue banii căci altfel face moarte de om.:
Moarte de om m'a făcut, însă a Şantajat în toată
regula, întâi în: mod individual şi pe cont propriu,.
şi.pe ur
înma
tovărășia lui Plastara, Stolojan, NIi-.
țeanu, ete.
:
e
„ Era convins că direcţia Băncei Franco-Române. a
'do-sit sume

importante. şi. că. dacă

va. fi în continuu

hâr-

țuită îi va rescumpăra creanţa pentru ca să capete
li-.
nişte. Se pune deci.,serios pe. lucru, muncind
cu îucordare, ca în zilele de sărbători „când era
mare aflu-ență la : casele: lui ;filantropice, - provocând
întruniri
a creditorilor.în care -înfiera jafurile făcute
în avutul.
Băncei de. fraţii

Protopopescu. - Cum.

la aceste

întru--

niri. asistau şi reprezentanţi ai presei independ
ente, şi
în special reporteri prescurtăți. ai ziarelor
Dimineaţa
şi Adevărul, rezumatul: acestor întruniri
erau redate:
în coloanele sus riumitelor ziare cu
litere grase. “Se.
înfiera'-- direcţia care a comis - raud
e enorme, .. fără.
„să: se precizeze însă în ce conzista
u „aceste . fraude.
Numele

lui: Antonescu

apărea - în Capul.

era prezentat ca
un fel de Archangel

coloanelor

şi.

care va salva.

avutul depunătorilor, şi va băga
la puşcărie fraudatorii.
din capul Băncei. Celebritatea
lui, mulțumită repor--

terilor- cuşer,

ra capitalei şi provinciei.
Când

nire a. depunătorilor

Băncei la

pina, Dimineaţa “anunț
a. că

duce

să ia parte

„plasarea

le ea,

se ținea o întru--

Giurgiu. sau. la Câm-.

d-l-.M. - Antonescu

întocmai. precum

corifeilor partidelor

3

depăşea „cadrul restrâns
al damelor de
caritate din' institutele lui.
filantropice, răspăndindu-seasup

politice.

se

va

anunța :de-—
:

-

Din când în când trimetea vorbă fraţilor Protopopescu că e dispus să înceteze campania dacă-îi dă.o
sumă de bani. Văzând că nu reuşeşte să obțină nimic
prin acest. sistem de şantaj, se. asociă profesorului
universitar Plastara pentru a. face opoziţie cererei de
concordat a Băncei, sperând că prin metoda aceasta
va forța direcţia să îi numere ceva! parale.
Nici el nu credea că Banca va fi declarată în stare
de faliment:la a doua instanţă... Credea.că cei trei consilieri care 'judecă apelul :Băncei, nwși vor da seama
de gravitatea fraudelor.: comise şi de încapacitatea
direcţiei, și că luând în consideraţiune soluţiunea care
e menită să salveze maximum din patrimoniul creditorilor,. vor reforma sentinţa . tribunalului acordând
moratoriul cerut. lasă -cei trei consilieri, inteligenţe
profunde şi capete luminate, contrar! aşteptărilor vulgului,

au

decis

ca toţi

ce

cei

au

pus 'bani la Banca

Franco-Română, fie . ca. acţionari, fie ca depunători;
să piardă: maximum, şi în consecinţă au respins apelul
|
Băncei şi au menținut falimentul., ..santagist
prim:
Aşa dar, bietul Antonescu, al doilea
după universitarul Plastara, -“şi a văzut. irosită toată
munca . depusă în. aproape. doi: ani de. şantaj, şi
periclitată

și

Suma

încredinţată . Băncei,

sumă

câști-

gată cu. atâta trudă . cu binevoitorul. concurs al
melor: caritabile. din institutele lui, filantropice..
XE

a

*

-

da-

.

. Radu Stolojan. Dacă - este adevărată. afirmaţiunea
Evanghelici. că sunt: fericiţi cei săraci cu duhul că lor
le revine împărăția cerurilor, desigur că Radu Stolojan. e unul din viitorii -mari: latifundiari- al -acelei
împărăției, după-ce Parcele îi. vor. fi tăiat firul vieţei
în' regatul. României. Dispunând de o avere frumu=

6

şică, întrebuința o parte din veniturile lui
ca să dea
de lucru avocaţilor,
mai ales celor specializaţi în

pledarea cauzalor pierdute.
„ Avusese legături de afaceri

mână,'la

care

depusese

primind 'dobândă în
moratoriu

avea

3
|
cu . Banca Franco-Ro-

obligaţiuni

schimb.

garantate

Când

titluri în valoare

Banca

nominală

de stat,

a cerut

de trei

milioane: depuse pe termen. Risca şi
el, în caz de faliment să piardă o bună parte din depoz
itul lui. In acest
caz ce era să facă pentru aireintra
în proprietatea lui.
Cu toată sărăcia lui de duh,
creerul lui, biciut :de
'Spaima 'pictderei în perspectivă,
avu:o concepție genială: Să încerce un șantaj în
contra direcţiunei Băn'cei, ameninţândo cu un proces
în
îi restitue” depozitul, La obiecţiune caz că 'nu vrea să
a. acesteiacă din
momentul ce a introdus la tribu
nal o cerere de concordat, legeanu îi mai îngădue
să ramburseze vrun
depunător până

când concordatul
nu s'a omologat, el''a răspuns dând în judec
ată penală pe directorul general

rul

Aurel

mâncat

I.'D.

Lupşan, 'pe

depozitul,

Protopopescu

motivul

de oarece

că

chitanța

şi

pe

directo-

aceştiaîi ar

fi

ce

de

la Bancă purta semnătura
acestor perso

el deţinea

ane sub firma
instituţiunei. Că semnăturile
lor puse sub firma Băncei
angaja instituțiunea, iar
nu pe ei personal, nu
putea
să admită : acest moștenitor!
al împărăției cerurilor,
Şi
în consecinţă. căută advoc
aţi care să îi: ia proce
sul. Nu
îi a fost-greu să' găsea
scă un renumit advoc
at a] cauzelor pierdute, care
ia de:la clienți: sume
mari pentru |
plăcerea ce le o “proc

formă de pledoirii ținuteură în jonglerii subtile sub
în. faţa ' magistraţilor,
O lungă tocmeală, se
După
zice că au căzut de acord
Suma de 200.000 lei,
pentru
avoca
tul

angajându-se

să

de-
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monstreze tribunalului, cum |. D. Protopopescu, şi
A. Lupşan şi-au însuşit titlurile depuse de R. Stolojan
la Banca Franco-Română, şi această numai prin faptul
că sub firma Băncei pusă pe chitanţă s'a întâmplat
să fie semnăturile — din cei treizeci de procurişti care
putea angaja valabil instituțiunea —, acestor două
persoane. E adevărat că în acest caz jongleria 'era
demnă de un scamator dibaci, şi desigur suma nu
era prea mare pentru un astfel de four. de force.
- Pledoria s?a rezumat în fond întrun dialog între renumitul avocat al cauzelor pierdute şi avocatul apă-.
rărei,; un dialog în genul — „Bună ziua nea Istrate“ —„Cinci boboci: de rață frate“ etc., care s'a terminat
prin achitarea inculpaţilor, şi prin încasarea de renu-

mitul scamator a onorarului mai sus pomenit. .
Pe lââgă acest mic şantaj pe cont individual, simpaticul viitor latifundiar din împărăţia cerurilor, se în-scrise în tagma lui “Plastara pentru 'a face opoziţie
concordatului :Băncei, tot în speranța că fraţii Proto=
popescu îi vor da: bani ca să retragă opoziţia. .
Nu putem încheia lista şantagiştiilor fără să menţionăm cei doi Niţeanu, senior şi junior. Primul făcea
în mod inconştient având facultăţile foarte
şantăjul
reduse. Când începea o conversâţiune cu cineva îi
afirma dela

început

că are 70

de-ani

și că e sclerotic,

aceasta, probabil, ca.să previe pe interlocutor că nu e
nevoe să'l iee în serios. Al doilea, tânăr avocat, -CU=
treera sălile tribunalului în căutarea unui client. Cum
nu reușea să pună mâna pe această pasăre albastră,

Şi cum

ţinea

morțiș

să-şi

manifeste

talentul

la

bară,

prins unica . ocaziune ce îi sa. prezintat în
a
decurs de mai bine de un an, înscriindu-se printre cei ce făcâau ! “opoziţie omologărei: concordatului
totuşi vorbă direcţiuriei că esteBăncei. “Trimise

:88

dispus “să împedece

revărsarea valurilor. sale de elo-

cinţă, dacă această îi rescumpără
creanţa. Neprimind
“un răspuns favorabil, întări cu
talentul său falanga
formată de savantul -Plastara,
filantropul Antonescu
și viitorul latifundiar Stolojan,
şi la bară, atât la prima
instanță cât și. în apel, revărsă „timp
de trei .minute
şi jumătate o pledoarie de o mare ampl
itudine, prin
care înfiera direcţia Băncei şi în
special pe fraţii
Protopopescu care. nu se lăsau a fi
șantajaţi. In această pledoarie care se distingea prin
o logică aristoteliană şi o: elocință” ciceroneană,
junele Niţeanu
Stigmatizează cum trebue incapacitate
a şi reaua cre-

dință

ce mod

a

direcțiunei

Băncei

Franco-Române.

se exprimă, după-cum' reese

în Biblioteca

Marilor

lată

în

în cele publicate

Procese:

a
- „De Criză,. de depreciere,
de dumpingul rusesc, de
insolvenţa agricultorilor, etc.
banca nu trebue şi nu se
poate plânge. Mai întâi în
comerțul. bancar, este o
«xiomă
motive,
bancă“,

nu

trebue :să

expuse: în. ori-ce
ti

se

dea

manual

şi mai ales

micilor

din

o mulțime

de

al

comerțului

de

E

Sunt. de admirat cunoștințele
speciale “ce manifestă
acest. june:talent al barou
lui, A citit. toate manualel
e
„de bancăşi a aflat că
într'o țară cu .80% “'pop
ulațiune agricolă din” care
marea majoritate sunt
mici
agricultori, creditul trebu
e să fie aproape inexi
stent
.
Aşa cel puţin spune axi
oma!In acest caz Banca
Franco-Română se află
în bună
“
toate băncile din Provincie,
mai
vechiul regat, în număr
de peste . 600, lucrează.
mai
numat cu . marii

şi. micii agricultori,. neţi
nând. seamă
de axiomele din manualele
de bancă.. Dar cum. aceste

Pa

că credite. agricultorilor,

agricultori

8%

mici

bănci

provinciale

lucrează în: mare

parte cu

credite pe care le obţin dela 'marile bănci din Bu-.
curești. şi dela Banca Naţională, rezultă că şi acestea.
acordă în mod indirect credite agricultorilor, călcând
în picioare axiomele lui Niţeanu și al manualelor:
„ce a studiat relativ la comerțul de bancă! Ar 'trebui
"ca toate să fie declarate în stare de falimehnt, pentru
a-nu mai nesocoti axiorele creditului.
Această speranță a bparoului — junele Niţeanu —.
dovedeşte “în remarcabila-i pledoarie şi. calităţi de:
mare economist, nu - numai de technician pe terenul
bancar. Crizele economice n'au nici un secret pentru el]. lată ce spune el relativ 'la 'acestea::
„lar

criza

mărjuri,

nu

unde

are

marja

influență

din

decât în

magazie,

comerțul

stând,

de:

se - depre--

ciazi sau preţul este format de prețul mondial, ca la:
petrol, grâne, lemne, etc.
„Dar la ban? EL'nu se depreciază şi: criza din

comerţ îl: face mai căutat şi -mai Scump..:
„Deci la o parte cu criza, „dumping Sau “ alte go--gorițel“i.:

-

Su

In acest pasaj claritatea cugetări nu e'mai prejos
„decât eleganța . stilului şi “pateticul expresiunii, : cu
deosebire în ' peroraţie.: Crizele, -prin urmare, nu se
'pot manifesta decât în comerţul de mărfuri, iar celor:
ce fac comerțul de:bani le e interzis de.a se prevala.
'de argumentul - „crizei. . Dacă - negustorul, -agricultorul, !
'industriaşul, a - cărui marfă se depreciază din cauza.
crizei, nu -mai e în: măsură să-şi achite datoria la
bancă, aceasta nu' poate crea o: criză instituţiilor de
credit, de oarece ::n'o permite avocatul Niţeanu. Din

contră, băncile
-men,

căci, cum

trebue:să se :bucure 'de acest
o spune

eminentul 'economist,

feno-

banul
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Hu

se

depreciază

căutat

şi mai

şi

criza

scump!

Că

din

comerț

debitorii

îl

mar

face

plăti

mai

dato-

riile lor băncilor, aceasta mare nici o importanţă,
pentru. ilustrul avocat, şi el nu dă voe instituţiunilor
de credit să devină insolvabile din cauza crizei. Cele

două. mii de bănci din Statele-Unite, care au închis
porţile în. cursul anului 1930, au uitat să consulte“
în această privinţă pe eminentul specialist
roul din Bucureşti, căci le-ar fi demonstrat
pledoarie bine argumentată că ele nu pot
insolvabile din. cauza crizei, dumpingului şi

'gorițe.

dela bael într'o
să devină
altor go-

Da

Pledoaria continuă mai departe cu același gen de
argumente ştiinţifice şi cu aceleaşi expresiuni alese
şi. elegante. Ne oprim aci cu reproducerea ei, pentru

ca să nu avem aerul
să-i facem reclamă.
„In

fond.toţi

că d-l

aceşti

Niţeanu

șantagiști

nu

|

no-a plătit ca
Si

urmăreau:

prăbu-

șirea Băncei prin declararea ei în stare de faliment,
știind
că falimentul echivalează cu pierderea “aproape
totală

a

„“tuţiune,

sumelor

ce

aveau

Ei agitau spectrul

depuse

la

falimentului

această

insti-:

numai: ca să

terorizeze direcția Băncei Franco:Române şi s'o
foreze să le ramburseze, „cum o şti ea, dacă
nu îtotalidar cea

“că odată cu

a şantaja mai

mai

mare

parte .a

creanţelor

lor.

falimentul "Băncei,“ posibilitatea:

departe

încetează.

Ei

doreau

Știau

lor. de

în. fond

-concordatul, ca să. poată continua
a Şantaja, fiind
convinși că prin acest mijloc, :
inteligent. şi "onorabil,
“vor putea obţine” mai mult
decât ' ceilalți creditori,
N'au contat, însă, cu inţeligenţa.
judecătorilor, care
“văzând foarte clar în această afacer
e, și trecând: peste.
-mesch

inele

considerațiuni

că

trebue

căutată'6 solu-

7

“tatea

o.
ţiune care să salveze maximum din drepturile creditorilor, au declarat Banca în stare de faliment, astfel
încât să -se aleagă praful din: avutul acestor creditori.
Şi în acţiunea şantagiştilor s 'a: dovedit că socoteala
de acasă nu se prea potrivește cu cea din târg. Eforturile lor de. a forţa direcția Băncei, şi în special pe
frații Protopopescu, de a le da bani spre a înceta
de a cere 'declararea Băncei în stare de faliment, n'a
reuşit, însă au izbutit să creeze confuziune în capul
magistraţilor, convingându-i că direcţia Băncei este
compusă din hoţi de codru; şi că instituţiunea trebue
să fie declarată în stare de faliment.
Pe lângă acești şantagiști trebue să mai menționăm
-pe unul din avocaţii Băncei, care a făcut şantaj pentru
a se răzbuna.
Odată cu judele concordatar s'a instalat la Bancă
şi un mic stat-major, format: din experţi şi avocați.
Printre

aceşti

din

urmă.

trebue

să

-menţionăm

pe

avocatul V. Soare, care a jucat un rol special, deși
cu aspect dublu, în procesul ce l-a avut Banca cu

banda

şantagiştilor

Plastara cet' Comp.

|

Zeița Clotho, una din cele trei Parce, cari prezidează la nașterea oamenilor şi le. dă firul vieţei, a
uitat sau a neglijat să împletească pe a lui Z. Soare
şi cu ceva 'duh. “Din cauza aceasta „pledoariile Jui
erau anoste şi. nesărate.
Acest june avocat debutase la baroul din Galaţi,
unde atinsese culmea celebrităţi. Ne mai putându-se

urca inai sus în locâlitatea de pe malul. Dunărei, s'a
“mutat la București, unde ar fi putut atinge o culme
ceva mai înaltă.
Predestinat poate de numele său, primise pe cap
“ceeace

4
francezul. numeşte

coup

de soleil, şi ceeace

pe româneşte se traduce prin expresia a fi trăznit.
Unii susțin că ar fi venit pe lume cu această parti'cularitate, iar alții afirmă că ea e rezultatul unui
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microb care “se numeşte spirocheta Pallida, și pe
care l-ar fi luat din valurile vieţei. Dacă această din
“urmă :versiune ar fi fost cea adevărată, renumitul
avocat neglija să-şi facă injecţiile de neosalvarsan.
Genialitatea lui se manifesta cu deosebire în vorbărie incoherentă și gesturi dezordonate. Din cauză
confuziunei pledoariilor sale. avea mare trecere la
unii magistrați, căci îi scutea de a urmări cu atenție
cele ce spunea, -evitându-le, astfel de a-și
obosi

:meningele..

Renumitul
“volumul

astru

institulat

al

baroului,

Falimentul

Virgil

Băncei

Z.

Soare,

în

Franco-Române,

editat de Biblioteca Marilor Procese, îşi
publică fotografia prevăzută cu o semnătură în stil napoleon
ean,
și ne dă și note autobiografice. Ştie el
că aceste
note, sunt necesare generaţiilor viitoare care,
cu certitudine, se vor ocupa de “activitatea unui
astfel de

„geniu.

|

a

Dăm mai la vale aceste note, care
prezintă un
interes deosebit. lată-le:
|
„Mam născut sau prea de vreme,
sau prea târziu,

«adică la 8/21 'Octombre 1893
la: Galaţi, în strada
Tecuci, în casele ridicate.de buni
cul meu, moş Soare
Jon“,
.

După

cum

o

afirmă

el

însuşi,

genialul

avocat a
sau neisprăvit
(prea de vreme), sau răscopt
(prea târziu). De lu“crul acesta -se poate oriş
icine convinge după două
minute de conversaţiune,
însă confirmarea. lui proprie
ne
venit

pe

lume

în

mod

e prețioasă. -Din

anormal,

fraza

fiind

de

mai sus reese, dea-semenea,.că toţi cei “născuţi
la 8/21 Octombre 1893
sunt. sau neisprăviţi sau
răscopți, deoarece cuvântul
-adică implică o astfel
de supoziţie,
a
Știind că _ pe casele unde
s au născut oamenii.
mari
“se pun după moartea lor
plă ci de marmoră

comemo-
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“rative, precizează că ilustrul eveniment .al .nașterii
lui a avut loc în strada Tecuci din Galaţi, în imobilul
„construit de moş lon Soare. Păcat că nu indică şi
numărul; dar so fi gândit că primăriile au obiceiul
:să schimbe des: numerele, și că e chiar bine să 'nu-l
“pue în notele autobiografice, ca nu cumva placa comemorativă. să fie fixată pe o casă alăturată care
ma avut onoarea să-l adăpostească în: „momentul când
:şi-a făcut apariţia pe lume.
Mai departe continuă: „Sunz contingentul: 1915,
“formând generația de sacrificiu, generația cu tinere(ea mâncată "de: război, de expropriere, de inflaţie
şi de criză“. Uită să spună că unele exemplare din
„această generaţie sunt mâncate și “de spirochetul
Pallida; ceeace: îi determină” să scrie în mod inco.herent,
„Scoala primară am făcut-o. la „Notre Dame de
Sion“ din' Galaţi, şcoală minunată în care însă plu- .
tea o oarecare atmosferă de ipocrizie, ipocrizie de
care din păcate nu.mam putut molipsi, suferind din
naştere de metealhna de a spune chiar neîntrebat
numai adevărul“.
i
E de o foarte mare importanţă pentru generaţiile
viitoare de aşti că ilustrul Virgil Z. Soare a urmat!
“cursurile unei “şcoli primare. Contimporanii lui, ce-

“tindu-i scrisulşi ascultându-i cuvântările, sar fi putut
îndoi

de

așa

ceva,

însă

generaţiile

viitoare

având

documentul notelor autobiografice, nu se vor putea
îndoi că a absolvit cursul. școalei primare, deşi oare“cum în _mod incomplect,
căci din păcate
nu şi-a asi:milat ipocrizia ce se.preda la „Notre Dame .de Sion“.
Să-l credem. pe. cuvânt că nu sufere de meteahna
iipocriziei, lipsă ce a fost compensată de alte me-
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“tehne :cu care a venit pe lume, după
el" însuşi, şi una din aceste metehne

chiar neîntrebat

lează adevărul.

numai. prostii, pe

„Ce

e'şi

reuşit “să 'mă

ant

care

ee

-nu

mai

păcat

e că

lecuesc

cum o afirmă
e de a spune

el le intitu-

de

această

nici

până

meteahni
astăzi;

do-

vadă... cartea:de faţă“:
ID
E în: adevăr mare. păcat că n'a “reuşit să se lecuiască

de

a bate

câmpii,

şi

cartea

face în adevăr dovadă că spirocheţii

-nacitate!

- :

„Păstrez

|

cea

mai

ce

a

publicat

au o mare te- |

bună

amintire

Da
din

acest

timp.

fostului meu
proejsor Neculai Abramescu, actual.
mente profesor de geometrie descript
ivă şi analitică

la Universitatea din Cluj“. Uită, eminentu
l

juriscon=

sult, să precizeze! ce anume
curs preda Neculae.
Abramescu la şcoala primară „Notre Dame
de Sion“:
algerba superioară, ori calculul diferenţia
l?! In orice
caz acest “profesor merită toate laudele
că a reușit.

să treacă delă școala primară „Notre

la Universitatea

dela

Cluj.

»Dreptul l-am învățat la Zași.
“»Amintirile mele de student

se

Dame

reduc

de Sion

deci

Ia
frig, la foame,
şi !la păduchi“: Prin urmare oricine
studiază dreptul la lași trebue să.
rabde de frig, de

foame şi să. aibe păduch
Intrei!
barea

ilustrul

membru

âl

baroului: a

"acești din urmă paraziți, căci
de
Vedem că nu s'a dezbărat,
..
-»Mam

în ziua

înscris

de

21

în: baroul “de

Iulie

1919. De

cei

scape! de

ai

lui Pallida
De

Covuilui

ia ' Galaţi,

atunci

irerupt avocatura, până în Julie
1926,

iar de' atunci,
în Bucureşti“.

se pune dacă

reuşit: să

Toate

profesez

neîn-

tot. în Galaţi,

acestea

sunt

date
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mari pe care publicul trebue să le reție, şi e foarte
probabil că în secolul viitor gălăţenii vor avea Strada
21 Iulie, precum parizienii au Rue du 4 “Septembre
şi bucureştenii Strada 11 Iunie!
Se
„Am pledat aproape exclusiv în afaceri comer-ciale din care cred că mi-am făcut o specialitate“.
Această frază din Notele autobiografice nu se
mai

adresează

milor

care: ar

generaţiilor

avea

procese

viitoare,

cu

ci

caracter

contimpora-

comercial

tribunalele din

Bucureşti. Puţină. reclamă strecurată

cu

poate

abilitate, nu

lată aşa!
„Bucureşti

1931,

face
1

rău „oamenilor de, geniu.

Februarie“.

|

Prin

-

la

VIRGIL

exclamaţia

de

mai

sus,

z,

SOARE

maestrul: baroului

închee -. notele autobiografice. Cetitorul rămâne . nedumerit!
De “unde se - aştepta” la “cel puţin două
sute de: pagini în genul -confesiunilor lui Jean Jague
Rousseau, Virgil Z. Soare îi descrie viaţa lui atât
de zbuciumată şi plină de peripeții, și îşi proectează
aspectele atât de variate ale geniului său polimori,
în douăzeci de rânduri, şi ele presărate cu! frig, cu
foame şi păduchi!
:
Să sperăm că eminentul fiu al Galaulii, va publica o lucrare mai detailată asupra activităţii sale
trecute şi prezente, ușurând 'astfel munca istoricilor
ce se.vor ocupa cu marile figuri din România întregită.
'
Spuneam mai sus, că unii magistrați . i priveau
-cu simpatie, dacă nu chiar cu admiraţie. Direcţiunea

'Băncei, însă, împreună cu judele concordatar nu-l
"priveau 'sub” acest'unghiu, şi când s'a suprimat în
luna

lulie

stare

de

faliment

a

Băncei şi fosta

di-
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recţiune, împreună cu judele concordatar, au fost
repuşi în funcțiune, renumita. stea a baroului, avo-.
catul Soare, a fost lăsat pe din afară. Această omisiune l-a înfuriat peste: măsură, şi pentru a se răz-.
buna, a trecut cu arme şi bagaje în tabăra adversă,
adică în acea .a şantagiştilor,:- devenind avocatul fi-lantropului

Mihail:

Antonescu,

Pi

a

„Unii avocaţi, probabil. din cei lipsiți de inteligenţă, susțin că acest procedeu. e imoral, şi că nu
se:
cuvine ca un avocat, :care a fost în măsură să cunoască toa
: secrete
tele clientului său, să treacă la
partea”

adversă,

fie

pentru

un

motiv

sau altul,

de:

oarece acest procedeu echivalează cu un şantaj.
Lu-minosul; astru, al baroului trecu peste aceste
slabe:
argumente ale unor sofişti, şi pledă, cu
toată con-.

fuziunea

de care era capabil, cerând

declarat-în
ă

siliul de

stare

„de faliment,

administrațiune

să fie

şi ca

ca Banca să fie:
direcţia și con-.

arestaţi, —

pentru

-

ca să-i învețe minte de a renunţa la serviciile
unui.
aşa de eminent avocatA ..
mai terfelit şi pe ceilalţi

avocaţi ai -Băncei, precum şi pe judele
concordatar și
locţiitorul acestuia, şi numai după ce
şi-a: epuizat tot:

de

invective

și devenise

aproape

afon,

a

a "văzut pentru prima oară ziua în
noaptea
de 8/21
Octombrie 1893, a'luat poziţiune contra
-Băncei Franco-

Române

la prima instanță,

„Cât timp a- funcționat ca.
avocatul Băncei, a putut:
observa 'modul cum
lucrează
direcţiunea şi desco-iperi

enormele

fraude săvârșite. de fraţii Proto
popescu
către Tac he Protopopescu care
nu-l:
reangajase ca advocat după
suspendarea fali-

Şi mai
-mai

ales de

-

stocul

renunțat de a mai continua elegan
ta lui pledoarie.
„Cum am spus-o mai Sus, eminentul
avocat care
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mentului. In concluziunile scrise pe care. le-a depus
la Curtea de Apel, secţia V-a, pune punctele pe £
şi arată până la centimă cât au furat acești doi tâlhari, împreună cu corifeii lor. Nici unul din ceilalți
şantagişti nau putut -dovedi aşa de: lămurit şi aşa
de precis fraudele comise la Banca Franco- Română,
mai toţi mărginindu- se la acuzări vagi şi nebuloase.
Mulțumită însă geniului său înăscut şi educaţiunei

primite la şcoala de călugăriţe „Notre Dame de
Sion“, Virgil Z. Soare scoate la iveală quantumul
sumei furate, care se ridică la cifra de 236.777.948,38
„plus. 1.215.152,84.
Cum a procedat el oare ca să descopere aceste
două furturi? Foarte simplu, și în acelaş timp foarte
ingenios. Şi-a: pus picioarele în apă rece şi a cetit
„în

acelaşi: timp

raportul luminos

al

expertului I. S.

Penescu. lată ce scoate el din acest raport: „Ir
adevăr cu ocaziunea expertizelor efectuate în vederea
moratoriului 's'a constatat: un
activ de Lei 1.255.564.864,96 şi un
|
POSIV 33

a

1.018.786.916,58

adică un plus de activ

|
Lei
236.777.948,38, iar cu ocaziunea expertizelor în vederea concordatului, după 6' luni de
'zile se constati un
a
pasiv de Lei 969.638.817, 16. iar un:
activ
-968.421.69:1,32 adică un plus de pasiv
Lei
1.215.152,84.
Diferenţa sau lipsa de 236.777. 948,38 lei excedentul de “activ dela 19 Iunie 1929 plus 1.215.152,854
Iei excedentul de pasiv dela 20 Decembrie acelaş an,
adică: în totul lei 237.993.310,22 nu se 'poate atribui
decât ție furtului fie proastei! comptabilități finuiii

de jalită“ 1). 1. Falimentul.

pag. 194,

”
Banca

Franco-Română,

Edit.

„Curierul Judiciar“
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- Pentru

ca

e furată

să

şi că

nu

rămâe

nu poate

îndoială

că

fi atribuită

această

unor

sumă

evaluări

diferite, genialul fiu al Galaţilor continuă: „Jun nici
un: caz această diferință nu poate fi atribuită unei

diferite evaluări a activului și pasivului băncei înZrucât d-l expert Penescu declară. în raportul său că
în ceeâce priveşte imobilele s'a referitla expertizele
făcute la moratoriu, iar la celălalt activ la borderourile prezentate : de bancă 'declinând orice
posibiiitatc de o evaluare” exactă a activului ca
bonitate“.
Erori de înregistrări iar nu se poate, de oarece
expertul constată — citat tot de V.; Z. Soare
— că:
„registrele

sunt

vizate,

şnuruite “şi

parafate.

Opera-

[iunile Sunt în general regulat înscrise
dar în mod
sumar“. Nu rămâne deci în picioare
decât ihpoteza
furtului. Demonstraţiunea e simplă,
ca şi oul lui
Columb, însă, ca şi pentru aceasta
trebuia un cap
genia! care so găsească. Ori, pentr
u norocul justiţiei
imanente acest cap se află pe umeri
i lui Virgil Z.
Soare care a venit pe lume ori
prea de vreme ori
prea târziu, după cum o spune
în notele autobiografice.

i

Aşa

dar,

Virgil

Z.

ăi

Soare,

membru

marca

nt
al
baroului din Bucureşti, dema
scă pe fraţii Protopopescu, precizând până. la centi
mă sumele furate de

aceşti

tâlhari.

Insinuările

de

Apel

un

Demostene.

că

există

Tribunalului

Presumțiuni

de

şi a Curţei

fraude

atribuite
administratorilor, iau o formă
precisă mulțumită pătrunzătoarei inteligenţe a
acestui Cicerone - dublat .de
furat

240

Prin

milioane

urmare

lei,

și

fraţii. Protopopescu. au

aceasta

valul de șease luni: între
acordarea
cererei de concordat, adic
ă între cele

numai

în

inter-

moratoriului și
două expertize.
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E de admiratși enorma doză de hipocrizie 'ce
descopere
'la aceşti doi frați! Parcă ar fi urmat
„succes

cursurile

dela

şcoala

Notre

Dame

se
cu

de Sion din

Galaţi. “In adevăr, ci au cerut moratoriu pe motivul
că nu mai au bani în casă, când de fapt ei ţineau
ascunse în vreun 'beciu al Băncei sute de milioane,

căci altfel

nu se poate explica

cum

ati încasat 240

„milioane lei în cele şease luni ale moratoriului. Suma

aceasta

au trebuit s'o ridice într'o

noapte

cu vreun

camion, căci chiar dacă ar fi fost toată în bilete de
una mie lei, 'acestea reprezentau 2.380 - pachete a
100 bilete, adică vreo doi metri cubi de hârtie. Su=

mele mau

fost depuse la bănci

din

România, căci

aceasta sar fi aflat, mai ales că un astfel de depozit
important sar fi făcut în perioada moratoriului. 'Ele
au trebuit să fie depuse în străinătate, biletele ex-.
portându-se prin contrabandă, probabil ca spirt negru!
E, totuşi, curios că aceşti bandiți care dispuneau

de o sumă

așa de mare în străinătate, în loc să se

expatrieze şi să trăiască în mod confortabil în ţări
străine, au preferit să rămână în România,ca să fie
terfeliți de presa şaiitagistă, de grupul Plastara: &
Co. şi de iluştri lor advocaţi! .,
“In orice caz. meritul mare al'lui-V. Z. Soaree:
că a putut vedea clar acolo unde toți ceilalţi acuzatori nu vedeau decât în mod confuz, şi de a descoperi
frauda făcută de direcţiunea Băncei în cele două.
sume

de

curios că
— cum o
fost încă
în fruntea

236.777. 948,38

după ce
spune el
arestați!
lucrărei

şi

1.215.152,84

lei.

E

însă

a făcut dovada până la ovidență
— de cele de mai sus, hoţii mau
Aceasta îl îndreptățește să pună
sale Falimentul Băncei. Frarico-

„Române,: fotografia unui ucenic fugit dela stăpân și

100
adus

înapoi

de

un

jandarm,

comentând-o

timp ce hoţii. de milioane (238!)
jor(a represivă

astfel:

„Jan

umblă. liberi, toată

este îndreptată. împotriva

figăncușelor.

ce vând jurnale şi a ucenicilor ce fug dela stăpân“.
Tot în eleganta lui pledoarie, acuză Banca de
faptul că ar fi fraudat fiscul, neplătind impozit decât pentru dobânda de 12%
pe: când Banca plăfea
depunătorilor săi dobânzi
de peste 20%.
lată ce

spune el mai. departe în: această” privinţă:
„Apelanta se apără de: această acuzațiune.
invocând raportul: unui Inspector al Ministerului de Fi-

nanțe, raport ce nu poate face dovadă în justiție
nefiind dresat de vreun expert jurat cum
cere legea.

Dealtjel.

vom. face

sive

acest. raport

că

dovadă
a

în

fost

fața

instanțelor

redactat

din

repre-

ordin,

în

«urma Stăruințelor puse de fraţii Protopopescu“.
Dibaci oameni aceşti fraţi Protopopescu! Reușise
să aibe: la: ordinele lor și inspectorii Ministerulu
i
de Finanţe!,
|
E curios cum ei se bucură de încrederea
depunățorilor. când după cum o spune ilustrul astru
al baroului :
anul' 1920

subscris
sumă

şi

Soc.

vărsat

„Credit

efectiv

ce'şi: a. retras'o

jraudulos
renumitul

cum

Francais“

suma

imediat

de

ce

a

din

Paris

15.000.000

a

_iej,
a

„ln

constatat

modul

era administrată apelanta“. Omite,
însă,

avocat

să

precizeze

că

soc.

Credif:

Franqais e nevoită de criza din
1921. să lichideze, și. că
retragerea. capitalului. ei: conzistă
în a vinde acțiunile
ce poseda

mânesc.

la. Banca

Inexactităţile,
TM

Franco-Română
|

reaua

credință
prostia

unui

grup. 'ro»
|

|

şi invectiva formează
care

se

manifestă

"101
la tot pasul, căci pentru această slăbiciune congeni“tală nu putem,. pe dreptate, să'l ţinem responsabil.
„Curtea de apel impresionată de invectivele și con“fuziunea acestei pledoarii, îi dete dreptate și respinse

apelul

Băncei. Totuşi nu-i acordă o deplină satisfac-

țiune, căci nu arestă direcțiunea Băncei, lăsând astfel
“fără de sancţiune crima săvârşită de ea prin faptul că ia
'concediat un avocat de talia lui Soare. Procedeul a„cesta e deplorabil, căci lasă pe. mâna clienţilor puţin
:scrupuloşi,

pe

bieţii avocaţi

talentaţi,

ce nu-și

pot va-

naveta între

'lorifica talentul în alt mod decât făcând
«cele două părţi care se: judecă, |

vI
PRESA

Trebue să ne ocupăm întrun capit6l special de
Presă, aceasta jucând un rol important, — dacă nu
“chiar cel mai important — în prăbușirea .Băncei
Franco- Române.. Ea a aprins focul care avea să con“sume această instituțiune, şi a suflat în continuu. asu-pra lui ca nu cumva. să se stingă. Când un ziar slăbea puţin campania în contra: Băncei Franco- Române,
'se găsea imediat alt ziar care să îi ia locul şi să,
aţâte din nou în contra acestei înstituțiuni, astfel
încât publicul să fie menţinut în ideia că direcţia
băncii nu era de cât. o bandă de tâlhari care au o-

iperat ca în codru. .

Presa în România se împarte
puri; în presa de partid și presa
Presa. de partid e formată! din
de cluburile partidelor politice.
<luburi provin în mare parte din

|

|

|

în două mari gruindependentă.
jurnale întreţinute
Fondurile - acestor
budgetul statului,
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adică din banii contribuabililor. In. adevăr
, când un:
partid vine la putere, se îngrijeste câ
din fondurile:
secrete să-şi alimenteze 'casa clubului,
şi în aşa mă-

sură

încât să

şi în timp

„Rolul
nul, când

poată

menţine

existența

de opoziție.

E

ziarelor

sale:

:

acestor gazete e să critice tot ce face guver-|
partidul ce le scoate

e în opoziţie. Bine

în-ţeles că acele ale partiduluice ocupă ceta
tea bugetară,

e să susţie că oamenii lor sânt cei
mai capabili şi cei
mai curaţi ce există în Români
a,și că din activitatea.
lor va eși belșug şi fericire pent
ru ţară, chiar când.

se întinde

peste

tot.

.

In chestiunea Băncei Franco-Ro
mâne ele mau avut:
mai nici o influență, mărgin
indu-se să comunice la
rubrica informaţiunilor judi
ciare desfăşurarea proce=sului,
Presa independentă se conduc
e după alte principii
decât presa de partid. Fiind
independentă, e Supusă la.
legea economică a cererei
şi ofertei, vânzându-se cui.
dă mai mult, Guvernele part
idelor, mai ales: a celor ceîşi zic: democratice, şi care
sânt mai dispuse să răs-.
Pândească banul public, le
alimentează cu Sume im-.
portante din fondurile secr
ete. Cum, însă, aceste ziar
e:
au un apetit formidabil,
își caută venituri şi pe
altă
cale. Ele, Oarecum, provoa
că oferte din partea soc
ie-tăților anonime şi

Un

om

politie

chiar a particularilor,:
spunea că presa, în Rom
ânia,

poate face 'vr'un bin
nu:
e, însă,' în schimb
poate face:
mult rău. Pentru-ca
să nu facă rău, presa
independenţă:
trebue plă

tită, cea ce:e logic,
şi în consecință mai
toate societăţile anonim
e, şi în special Băn
cile, con-.
Sacră sume mari
la Subven
ziare.

Când

unele

din „aceste

irea bugetului “
acestor:
instituțiuni uită să
îşi.

cra

mizeria şi jalea
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îndeplinească această datorie, un articol bine plasat,
sau chiar o 'serie de articole vin de le readuc la realitate. E cunoscută campania în contra băncei B. şi
-a consilierului de la curtea de apel L. D., campanie!

.care ma: încetat, se pare, de cât după-ce banca B. s'a .
-delestat. cu o sumă - importantă. în favoarea! ziarului
tie
Di
ce ducea campania.
din
In afară de aceste două categorii de “jurnale.
România, trebue să menţionăm Universul, care a fost
“mult timp un ziar independent, însă a devenit în ultimul timp un ziar politic, afiliat partidului liberal.
In chestiunea Băncei Franco-Române a 'luat la început o atitudine: favorabilă direcțiunei acestei insti“tuţiuni, ca pe: urmă, când îi Sa părut că Sau făcut:
“unele avantaje de credit la doi membrii din guvernul!
naţional țărănist, să publice şi ea articole: „defavoEi
'rabile băncei respective.
Campania în contra. Băncei Franco- Române a fost
“începută. de Adevărul, și. continuată de Dimineaţa,
„această având un tiraj mai mare. Ea avea un dublu
„scop: să satisfacă ura jidanilor în contra directorului
ei |. D. Protopopescu, şi să forțeze Banca să numere
-0 sumă. importantă de bani ca să înceteze campania.
Aceste

două

scopuri. se excludeau

într'o

oarecare

“măsură, - căci satisfacerea urei jidovești implica o
-campanie continuă în contra Băncei până la prăbu-şirea ei definitivă, iar obținerea” unei ' sume de bani
implica oprirea acestei campanii când suma a: fost:
plătită. Aceasta - bine înţeles dacă direcţia. ziarelor
sar fi ţinut de cuvânt, însă: elementele care o com“puneau judecau ca jidanul : care pretinzând- că mare
decât un singur cuvânt 'îl relua regulat: înapoi după
„ce îl dădea, pentru ca să. nu rămână fără de cuvânt.
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*Când au început campania în contra Băncei FrancoRomâne, neputând lua. afirmaţiunile lui N. Tranda
firescu drept literă de evanghelie, și nevoind
să riște:
un proces
de calomn- ie,
ziarele „Adevărul“ și „Di-mineaţa“ au: întrebuințat “metoda publicărei
de. scri-sori semnate de N. Trandafirescu, lăsându-i
acestuia . :
toată răspunderea, deşi de fapt lovitura
venea din.
partea ziarelor.
:
: După

ce

au

publicat

un

număr

de scrisori

sem-.

nate. de escrocul N. Trandafirescu,
- s'au gândit, . di-rectorii' acestor. ziare că ar fi. timpul
să încasezeceva parale dela Banca Franco-Română,
ca.nu cumva.
munca lor să rămâe neremunerată: materi
almente. In.
consecinţă, întro bună dimineaţă,
la directorul ge-.
neral al: Băncei'se prezintă un debito
r, Corciova, careîi spuse că are contact cu persoanele
dela „Adevărul“
şi „Dimineaţa“: şi că sar putea opri
campania lor în.
schimbul unei sume de trei milioane
lei. Propunerea.
intermediarului fu refuzată, 'şi cu
drept cuvânt, pre-:
tențiunile şantagiştilor părând:
exorbitante „direcţiei.
Băncei'
- Intre

campanie

Franco-Române.
timp
Banca :a. căutat

calomnioasă

dusă

:
să

de. cele

a
oprească

două

.

aceasţă:

ziare, intervenind la. Banca Marmorosch
Blank, care de. fapt
era proprietara lor, Graur
& Comp., care le cumpă--!
rase” neachitând mai nimic
din Preţul lor. Aristide:
Blank răspunse -că regretă
că nu poate interveni la
cele două ziare, care sunt
absolut independente ne-:
mai având nici o legătură
cu „Banca lui.
A
.. Afirmaţiunea

aceasta.

nu

dovedea

decât. ostilitatea
lui “Blank şi atâta tot.
Avocatul Băncei Franco-Ro-.
mâne, |. Oncescu, care
cunoștea personal pe
Socor,
a interve
nit

pe

lângă

el. însă „fără

rezultat,

Dease-.
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“menea

a intervenit pe lângă Graur

o rudă a lui,1.

“Țăranu, care fiind o persoană destul de corpulentă
nu S'a putut mișca decât după ce a contractat la

Banca

Franco-Română

un

împrumut

de 80.000

“plătibil la calendele grecești. Dar şi
“venţie a fost fără de vr'un' rezultat.

Socor

văzând

că ma

reușit

lei,

această înter-

să forțeze: Banca

să.

'cânte o întreagă simfonie prin intermediul lui Corciova, s'a gândit să-și reducă pretenţiile, mulţumiri“du-se cu o sonată sau chiar vreun solo. Sa adresat
“unui prieten, acordor dibaci, însărcinându-l cu mi-

-siunea

de

a convinge

-capel-maistru

-gurează în
“cum

-de

comunal

al

electricitate,

să

Cezar

diferite orchestre

e consiliul

gaz. şi

Banca

se numește

etc.,

cânte ceva.

Acest

Simionescu

şi

fi-

naţional-țărăniste,

pre-

Capitalei, consiliul

Soc.

consilii

în care

se face

“tot felul de muzică remuneratoare. Pricepându-se în
“muzica de cameră între patru ochi, se adresă la unul
“din administratorii Băncei spunându-i în mod discret
că e păcat ca Socor să-și facă atâta sânge rău cu

“publicarea articolelor în contra Băncei, şi ca aceasta
:să

sufere

în urma

acestei

campanii

de

presă,

şi că

„ar fi mai bine pentru toate părțile ca Banca să cânte
“ceva,

măcar .0

sonată

de

500.000

lei,

directorul:

„Adevărului“ şi „Dimineţei“ fiind foarte mare ama„tor de muzică, aceasta calmându-i nervii. Banca. pre
“textă că'o sonată de 500.000 lei e prea mult.
:starea

de anemie

în care

se găsește,

şi că se teme

că

“în urma acestui” efort să nu răgușească și să devină
complet afonă; mar putea decât să execute un solo

«de

vioarăîn surdină

de

vreo

100.000 lei. Capel-

maistru nu se dete bătut, căci: nu voi să plece cu
mâinile goale. “Insistă din nou, renunțând la o sonată,
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și după mai multe tractaţiuni se mulțumi cu 0 sonatină de „300.000: lei “compusă din trei părți: un:
alegro de vreo 100.000 lei, pentru el, un adante de50.000 lei pentru Graur, şi un -alegro con brio de:
"150.000 lei pentru Socor, executat de Banca Franco-Română dintr'o cassă „Fichet, acompaniată de o ca-setă Lips..
| “După executarea. acestei - muzici cele - două ziare.
Sau calmat şi ma mai. apărut în coloanele lor sem-nătura talentatului prozator N. Trandafirescu. Ce-.
- lelalte

a

ziare

cântat

„ele -că

independente

ceva la

îşi

urechea

crizele. lui

deteră

seama

lui Socor,

de. nervi

nu.

pot

de
fi

că

oarece

Banca.

ştiau.

calmate decât.

„cu muzică, şi cum şi lor le place: muzica, şi-au zis.
că. ar fi bine .să pue Banca Franco- Română să _lecânte şi. lor: ceva. Au început, prin urmare şi ele să.
publice câte .. un - oi:
neplăcut pentru. Banca.
Franco- Română,
„după aceia . s'au prezentat la.

aceasta pentru
fost

„nevoită -să

„Curentul“,

„să:se

ca să asculte un mic cântec. Banca a.
se. execute

„Lupta

delecteze

şi

şi

astfel

„Argus“

Cu. câte un solo

„xCuvântul*,.

au: putut fiecare:

fie de vioară, fie de

flaut, fie de. pian. de câte 100. 000 lei. fiecare.
Banca.
a fost. nevoită să cânte şi ceva arii mai
scurte . de
„câte 5—10. 000 - lei diferiților. reporteri
ai acestor”
ziare, toţi mari melomani,
care au „căpătat . simțul
muzical din practicarea meseriei | de. jurnalist
inde--

penident.
,
| “Trandafirescu văzând încetarea campaniei
de presă,.
„dându:şi. seama şi simțind cum stă
. chestiunea, nu.
înțelegea ca. toţi cei ce lucraseră la
dărâmarea Băncei.
„să încaseze sume, şi el care a fost,
cel . mai , mare:
escroc şi calomniator să nu ia nimic,
„Cere şi el, prin:
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intermediari,

vreo

200, 000 lei. Fiind

refuzat, trimise

“vorbă. lui d. D. Protopopescu, că e dispus, contra”
unei sume oarecare, să-i. destăinuiască cum IL. 'N.
Anastasescu, directorul sucursalelor, a pus la cale

campania

contra

Băncei. Dar nici aci nu fu ascultat,

„astfel că a trebuit să renunţe a-şi dobândi vreo sumă
prin .metodele. pe care le practică presa independentă.
Dintre toate ziarele româneşti numai „Viitorul“,
:sub inspiraţiunea lui. Vintilă Brătianu, e singurul care
protestează faţă de acţiunea ce se duce în contra
Băncei Franco- Române. Protestul se sprijinea pe ar- .
gumentul că “această bancă este o instituțiune . românească şi că nu trebue lăsată să cadă.
|
|
„Universul“,

de

care

am

spus

că

ocupă. în

presa

-românească o .poziţiune specială,. între cea de partid
și cea independentă, văzând că Banca Franco-Ro-.
mână este atacată de presa jidovească, i-a luat apăarea. Când însă află că lunian şi Manoilescu sunt
-debitorii Băncei, se, convinge că ea nu merită să fie
-apărată ci. din contră atacată, și ca urmare dă ospi“talitate în coloanele sale: scrisorilor proxenetului M.
„Antonescu, prin “care acesta înjura direcția Băncei.
lunian avea o datorie de 700.000. lei la Banca

„Franco-Română. Acest debit fusese luat dela Banca
Română de Finanţare „când Banca' Franco-Română a
preluat ca plată o parte din activul ei. Când a apărut

în. „Universul“
Franco-Română,

că el e dator'.700.000 lei la Banca
ministrul

justiției

şi-a

dat

imediat

'seama. de greaua situațiune în. care era .pus. Să fii
„de aproape doi ani ministru, şi încă într'un guvern”
național-țărănesc,

încă datorii

şi să -.mai -aibi--după acest

pe piaţă, era ceva monstruos!

interval

Situaţiunea

lui era cu atât mai grea cu cât ceilalți miniştri, .co-

103

legii lui,

mai

se achitaseră

după

câteva

de

datorii

săptămâni de

mult

mai

mari

ministeriat.

nu-

Astiel,

însuşi șeful luliu Maniu, care datora 14 milioane:
la Creditul Industrial, pentru o mină în care se pre-supune că. ar exista. aur, se scăpase de această

angara

scurt timp

după ce regența

îl înscăunase în:

capul guvernului. Să nu fii în măsură să te învârtești,.
ca ministru, .ca să te cureți de. pata datoriilor con-.
tractate la bănci, era. un indiciu. de incapacitate şi.
tembelism, cu. deosebire în partidul naţional-ţărănesc,.
format din elemente atât de active şi întreprinzătoare..
Ziarul „Universul“ avea dreptate să-l atace pentru.
această crimă, şi îi venea foarte greu bietului lunian.
să suporte un astfel de blam. N?a dormit o noapte:

întreagă, terorizat de faptul că sus zisul ziar a făcut-

sindic

—.

Banca

fiind

declarată

în

faliment

—

de:

amator

de:

achită toată suma.
|
De fapt ziarul Universul ma luat atitudine ostilă.
Băncei Frarico- Române de cât pentru că aceasta avea.
ca debitori . doi' „miniştri, guvernamentali. Pentru a-ceastă. crimă ziarul a continuat să. publice reportaje:
tendenţioase în „genul celor publicate de ziarele ji-.
dovești Dimineaţa Şi . Adevărul, în care direcţiunea.
Băncei era .pusă în o lumină urâtă. Trebue să recu-..

noaştem că ziarul

Universul

nu. €, „însă,

muzică, precum sunt celelalte ziare
independente,
căci ma venit nimenea din partea lui să
„ceară Băncei
să îi cânte cva, Campania . dusă ! de presă independ
entă în, “contra.
direcțiunei

Băncei

Franco- Române era

caracterizată.

r.

cunoscut că n'a reușit să-şi achite datoriile, şi a 'doua.
zi. a făcut pe dracu. în „patru, s'a dus de s'a :împru-mutat pe la vreun cămătar discret și veni la judele-

1.9

prin violenţa limbajului, asprimea epitetelor ce îi se
aplicau şi lipsa de preciziune în ceea 'ce priveşte faptele ce îi se atribuiau. Ori-ce discurs calomnios ţinut
la întrunirile 'creditorilor de vr'un agitator 'oare-care,
în'care administratorii Băncei erau calificaţi de tâlhari
şi bandiți, era publicat cu litere groase de aceste
-ziare. Discursurile obiective.a celor moderați nici “nut
erau măcar menţionate. De asemenea relativ lă reportajele procesului
. Băncei, pledoariile şantagiștilor
Plastara & Co. găseau o largă: ospitalitatea în coloanele ziarelor, pe când. din spusele apărărei nu se
menţiona nimic, de multe ori nici măcar numele avocaţilor.
!
.
-Acuzările pe care le publica presa : independentă
aveau tot' Vauna nepreciziunea pluralului.. Tâlhării,
fraude, excrocherii, formau titlurile acestor reportaje.
Fle evitau să înttebuinţeze
singularul, de oare-ce ar
îi trebuit să fie, în acest caz, precişi, adică
să 'explice

în-ce conzistă tâlhăria, frauda sau: excrocheria, lucru
foarte greu de oare-ce nimenea nu le cunoştea pentru
bunul

motiv'că

erau

inexistente.

După-ce ministerul de finanţe a făcut o anchetă
amănunţită, după-ce Banca Naţională a făcut două
verificări prin inspectorii ei, şi după- ce s'au făcut
pertize
de către comptabilii numiţi de Tribunal

ex-=
cu

'ocaziunea moratoriului și cererei de concordat, văzând
nu

iese. nimic

portajele

lor,

de tâlhării,

la iveală,

au îriceput

fraude, etc.

ziarele cu

să
tu

pricina,

înlocuiască
indicii de

în

re=

expresiunile |

fraude.

Frauda

trebuia să existe de oare-ce existau indicii; că ma
fost încă descoperită era un lucru secundar, şi nu
dovedea de cât incapacitatea experţilor. şi atâta tot!
Această modificare î în expresii se impunea de oare-ce

,

“că

10

'

„d

:

”

publicul cetitorilor cetind luni de arândul "despre
îraudele comise la. Banca Franco-Roomână, începuse
să fie nerăbdător în a afla și în ce conzistă acele
fraude.
Neputându-li-se da preciziuni' s'a recurs la
schimbarea formulei de! acuzare care amâna, oarecum, obligațiunea de a da explicaţiuni.
War fi fost de mirare. ca aceleași ziare, văzând
că. nici cercetările făcute de judele instructor nu dă
„rezultatele așteptate, să fi continuat campania contra
fostei direcţii a' Băncei Franco-Române, schimbând
formula și. vorbind despre presupunerile de indicii de
fraudă! Nar -fi 'trebuit să: lase publicul să vadă că
toată campania dusă- de ele în contra Băncei FrancoRomâne era complect lipsită de obiectivitate,
. și că
s'au urmărit alte: scopuri decât apărarea. intereselor
obşteşti. i
|

*-Din

cele! relatate

în acest

capital

reâse

clar cele

spuse:de personajul politic — citat mai sus
-— că
presa din - România nu e capabilă 'să facă
vreun
bine, însă în schimb poate să facă foarte: mult.
rău.

VI

e

JUSTIŢIA

|

„In prăbuşirea Băncei Franco-Române

justiţia, adică

Tribunalul. de comerţ secţia 1 şi Curte
a

de apel secţia

era mentalitatea judecătorilor,

şi cum au ar-

V-a, au jucat un .rol important, de oarec
e ele au reÎuzat omologarea „Concordatului, şi au
declarat: insti"iuţiunea în stare de. faliment. Vom
examina 'cum :au
fost compuse. instanţele ce au judecat
procesul Băncei, care
gumentat sentinţele lor:

„In

„ideia

prealăbil
ce-şi

ne. credem

formează

vulgul

Ni

datoii să afirmăm
despre

justiţie

că
este

a

ga

E

ut
.

!

.

eronată... Omul
simplu, care mare: ca criteriu de
judecată . decât bunul simţ, își închipue că aparatul.
judiciar. e menit să. împartă dreptatea. Ori ideia a- ceasta este foarte greşită și se: „explică prin faptul
că marea majoritate a oămenilor mau avut a face cu
justiţia. Dacă toți oamenii ar fi trecut cel puţin o
dată în viaţă lor prin faţa judecătoriilor şi tribunalelor sar fi dezbărat de. prejudecata că justiţie şi
dreptate e tot una. Ar trebui, pentru extirparea acestei idei greşite ca toţi locuitorii României, o dată
ajunşi la majorat; să fie obligaţi de a avea cel' puţin
un proces, întocmai cum sunt obligaţi să presteze
serviciul militar sau să plătească impozitele. Că se
întâmplă uneori ca sentințele tribunalelor să fie drepte,
„aceasta e incontestabil, căci de fapt nu se poate împiedeca - întâmplarea de a se manifesta pe terenul
justiției întocmai ca şi în. celelalte forme ale activității.. omenești. „Judecătorul de care pomeneşte Rabelais cunoştea bine natura justiției când trăgea sentințele la sorţ. Ştia el că în. justiţie see aplică în special calculul probabilităților.
Deasemenea, înainte de-a examina . cazul “spe cial
„al Băncei

Franco-Române,

cet puţin .în . România

trebue

de după

să

constatăm

că,

război,.judecătorii în

general sunt ostili băncilor. Lucrul este explicabil.
Judecătorul este.:un biet muritor care ca mai. toate
„persoanele cu venituri fixe, au avut de. suferit în variaţiunea capacităţei de cumpărare a leului. Cum viaţa
se scumpea mai. iute decât îi, creştea. apuntamentele,
era nevoit să contracteze datorii. pe la bănci ca să-și
echilibreze bugetul. Aceste datorii erau împrumuturi

„de, consumaţiune, care după
în

urmă , lor. o gaură mai

ce au fost cheltuite! lasă.

mare

decât. acea

pe. care

a

"pune toaie neplăcerile ce-i poate, crea
o criză cit caXYacter general în spinarea băncilor. Dela'
acestea a
Juat el “parale, și acestora e obligat
să le restitue
împrumuturile contractate împreună
cu dobânzile, prin
urmare pe ele le consideră ca
purtând vina tuturor
inconvenientelor ce 1e suportă.
”
|
|

Aşa dar,

afară de rare: excepții, magistraţii,
ca
orice debitori care au contractat împrumu
turi
de
con:
Ssumație, ' nu

privesc băncile. cu un ochi
favorabil.
Constatarea “aceasta e necesară
, căci explică multe
„Particu

larităţi ciirioase din modul.
citi “Banca a fost

judecată.

i

N

Magistraţii manifestă ŞI şi

<ând

ei ar forma

te

un

o corporaţiune,

spirit de
Când

corp

Banca

ca

şi

Franco-

ie
a af e
ee
RTR
RE
are 3 pi
Te
TI

minat * de: abundența “sau raritatea numerarului,
EI,
ca şi. ceilalți oameni neinițiaţi în chestiunile monetar
e,

PD

parazit trăind

PU AR

cămătar

e

îi apare ca un

RETR

care

cr e re ci

creditor,

"pe spinarea debitorilor. Deşi judecător,
magistratul
nu e capabil să judece în -această chestiun
e, găsind
că Banca nu e decât un intermediar pus între
debitori şi creditori şi că prin urmare ea nu
determină
Quantumul dobânzii pe piață, care de fapt
e deter-

e

erau menite so astupe, gaură ce merge într'una
“mărindu-se prin dobânzi, care-şi ele nu sunt prea
mici, Debitorul, după ce-a .cheltuit suma ce-a luat
cu împrumut, e obligat s?o . achite la scadenţă sau
- dacă se” prelungeşte să plătească dobânzi. Ori,
plata
dobânzilor cât şi achitarea datoriei no poate face
decât -preluând din leafă, adică reducând aceasta,
tocmai când modicitatea ei a provocat contractarea
împrumutului. El trebue să se restrângă și să ducă
o viață de privaţiuni ca să acihte Banca, şi în
astfel
de condițiuni capătă o ură naturală în contra
acestui

emca 3 co
ma o

a
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-Română a
“mai mulți

introdus cererea
de moratoriu, se aflau
magistrați printre -depunătorii ce' aveau

„bani la această instituţiune.

Unii din

ei, mai sprin-

“teni, sau dus la prezidentul secţiei unde avea să
se judece procesul Băncei şi i-au cerut să intervină ca să li se restitue totalitatea depozitului -lor.
“Cel mai gălăgios printre aceştia era un -oarecare

Benișache, consilier la Curtea: dela Constanţa. Venea
la Bancă

unde

sbiera

cât îl ţinea

gura, pe urmă se

“ducea la tribunal unde intervenea pe lângă toţi colegii lui,

scria

scrisori direcţiei

Băncei

cu conţinut

trivial.şi insultător, cerând să i se restitue lui toată,
“suma, indiferent
ce s'ar întâmpla cu' sumele celorlalţi
creditori. Prezidentul tribunalului, ca să dea satisfacţie

şi

să protejeze

pe aceşti

magistrați,

redactă

o

“ordonanţă prin care autoriza '— adică forța — di
recțiunea Băncei să restitue integralitatea sumei de“puse următorilor magistrați: Benişache (300.000), Pan-dele -Teodorescu (300. 000), Stelian Bonea (200, 000),
-şi 1. ' Șerbănescu (50.000).
Când ceilalți creditori au aflat că se: poate retrage
totalitatea sumelor depuse : printr'o ordonanţă prezi„denţială, au alergat cu toţii la tribunal și au obţinut
„dela înlocuitorul preşedintelui Gheorghian, ce se afla
în concendiu, ordonanţele cerute. Faţă: de această
ploaie de ordonanţe care crea privilegiați, direcţiunea
-Băncei

a refuzat

să le mai

dea

curs,

chiar cu

rizicul

de a -nemulțumi pe magistraţii ce aveau să hotărască
în privința cererei de moratoriu.
'+* Mai erau încă-zece magistrați cari aveau depozite
za Bancă, însă aceștia trezindu-se prea târziu -n'au
i: putut întrebuința - sistemul. :ordonanţelor prezidențiale ca. să-și retragă sumele, astfel că au rămas
8
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.

„să. împărtăşească
„„Charit€: bien

soarta comună tuturor creditorilor.
ordonnâe commence
toujours par

„soi. mâme“ glăsueşte o zicătoare franceză, şi se pare,
după cele: spuse: mai sus, că „are ;curs, şi :în magis-

tratura

După

română...

:

“acordarea

|

moratoriului,

“Franco-Română nereuşind.

la

5 August, Banca.

să găsească

un mijloc

de

a se repuneîn picioare,a solicitat la 16 Decembre
«un. concordat. -Această cerere a fost introdusă tot la
„secţia 11 a

tribunalului

comercial

prezidată.

de. Gheor-

ghian. De comun acord -cu “acesta, direcţia Băncei
propunea. creditorilor ca pe: lângă rambursarea unei

“cote

de. 80%.în termen :de

trei

ani,

să

li.se

dea -şi

„facultatea de a primi în;plata creanţelor lor.o parte
„din activ (poliţe, acțiuni, hipoteci, etc.) reprezentând
-50% din valoarea creanţei, renunțând la orice
pretenţie în contra Băncei.....
- o
„In, Ianuarie 1930, Gheorghian a fost-avansat con“silier la Curte: şi în locul lui-a fost numit 1. Şerbănescu.

Termenul

ditorilor. a

fost

„concordatului

la

pentru .adeziunile. Sau; refuzul : cre-

fixat la -29. Martie,
17

iar: omologarea

Mai... Obţinându-se

numărul

de

adeziuni cerut de lege, trebuia ca tribunalul.
să se
„Pronunţe. la 17. Mai “asupra omologării,
contra căreia
„şantagiştii — de care ne-am ocupat
într'un capitol
„au: făcut

opoziţie. .

|

”:. Tribunalul care. judeca: acest „proces.
a fost com„pus din |. Șerbănescu preşedinte,
Vintil
. Christă
escu
şi Manolescu judecători, e
DN
ID
TR
- Prezidentul, o fire domoală, era favora
bil acordărei
concordatului_ solicitat
de Bancă şi. acceptat de ma.joritatea creditorilor.:
Ştia că e singura. s6luţiune care
să permită creditorilor să obţină
maximum, din creanţa

DI

„special. —
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lor. Afară de această soluțiune nu era decât falimentul, care implică pierderea aproape complectă «a
IE
creanţelor.
Vintilă Christescu,. e un magistrat din speța acelora care consideră
că Tolul justiției e să condamne.

Pentru el magistratul integrue acela care condamnă.
Acesta nu poate fi bănuit de părtinire, pe când cel

ce achită poate

fi suspectat

că a avut un interes

de a nu condamna. Ori, el: ținea morțiş să treacă:
drept magistrat absolut integru, și în același timp
original. "Originalitatea lui consistă în a fi de părere
contrară celorlalţi colegi cu care. judeca. Nefiind de
aceiaşi părere cu ceilalţi, dovedea că are un cap cu
- care gândeşte în mod independent, şi el se mulţu-:
mea să facă dovadă că gândeşte prin cl însuși, fără
să cerceteze dacă operaţiunea aceasta intelectuală o
face bine sai rău. Din momentul ce prezidentul Şerpărere

de

Gănescu „era

să

se

acorde: concordatul,

el

trebuia să fie în mod natural. în contra acestei opinii.
" Manolescu, al treilea” magistrat, e un tip venit pe
lume cu o': mare predispoziție să contracte datorii
băneşti, însă în acelaşi: timp având o” aversiune în-:
stinctivă de a le achita. Când ' vreunul: din creditorii
lui îndrăznea

să-i demonstreze

trebuesc! “achitate,
trat

şi

se

că datoriile” contractate

aversiunea lui se intensifica

la pă-

creditor

impru-

transptinea

asupra

acestui

,

dent. Intâmplarea a “făcut ca el să fie mutat întrun
oraş 'în care: Banca 'Franco- Română avea : un 'sediu,;
şi dând curs predispoziţiei lui naturale, a contractat:

un împrumut
fiecare

scadenţă.

la aceasta

din urmă.. Când, însă,

Banca : îi reamintea : “de

la:

datoria - con-

cu.
tractată şi-l forța să achite părți din ea împreună
ce
aversiunea
dobânzi, atunci, în sufletul lui încolţea
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avea

din naştere :în contra! acestei acțiuni.

natural ca el să. nu privească
tici.

Totuşi

cum. e

om

Banca

inteligent,

Era,

deci,

cu -ochi simpa-

şi-o

fi

spus

că

e

bine să nu se grăbească şi să.nu se alăture dela început, fie părerei lui Vintilă Christescu, fie acelei „a
prezidentului Șerbănescu. E bine să rămână un oarecare timp în suspensie: de oarece ar putea în acest
interval să pice o mană din cer. S'au mai văzut
minuni de acestea, mai ales în epoca de după război.
In consecință amână pronunţarea hotărirei în vreo:
„trei sau patru rânduri, dela 17. Mai la 2 Iunie.
Un prieten de-ai lui, avocat la Turnu-Măgurele, striga
în gura mare că Manolescu va declara. Banca FrancoRomână .în stare de faliment, şi că îraţii Protopopescu ce aşteaptă!
„Văzând că mana nu “mai soseşte, . Manolescu se
alătură lui, Vintilă . Christescu şi. respinse cererea de
concordat, declarând. Banca în stare de faliment. E o
bună lecţie — și-o fi zis el — “pentru fraţii Protopopescuşi ceilalți membrii din consiliul Băncei, pentrucă nu. lucrează ca să se producă minunea cu picarea . manei cereşti, așteptată, cu atâta . nerăbdare.

: Vom

analiza: mai

la.

vale. „sentinţa

Tribunalului.

Ilfov,. secția I: comercială, dată . în ziua de. 2 lunie
1930, sau :cu :alte cuvinte. proza şi argumentaţia
eminenților: jurisconsulți Vintilă Christescu și Mihail.
Manolescu.. Cetirea acestei. sentinţe. dă impresiunea
unei mari. profunzimi de cugetare, unui spirit de im-

parțialitate remarcabil

şi.unei: ;documentări

desăvârşite.

In adevăr, găsim în. „sentință următoarele puncte
de
acuzare: aduse direcţiei . Băncei, Puncte care au
deter-

minat, respingerea
Că,
nu oferă

cererei , de concordat:
garanții pentru plata

."
acestei

cote
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Băncei în proprietate
(80%), imobilele aparținând
fiind deja grevate de ipoteci considerabile, iar activut
format din debitori fiind fantezist, marea majoritate
a acestora.

o

serie de

dubioşi,. ori: de-a. dreptul

'“in-.

solvabili“.
In .adevăr, ce. fel de garanţie mai putea constitui
imobilele Băncei, evaluate de experţi la 100 milioane
lei, când: ele erau: grevate la: Creditul Urban din
București cu enorma sumă de lei 11 milioane efectiv!
Diferenţa dintre . aceste două cifre. dă, — după credinţa celor. doi magistrați —, o proporție ridicolă.
„de 89%, astfel că nu poate fi luată în consideraţie!
Deasemenea activul format din debitori era fante-.
zist! Douăzeci şi unu mii debitori, toți având proprietăţi în România, cele mai multe proprietăți rurale, de oarece prin cele 43 de sucursale .Banca.
lucrase foarte mult cu țărănimea. -E natural că pământul rural. din România, neavând valoarea .terenut-rilor dela Londra sau New-York, activul Băncei for-. mat din . debitori români şi. în special. țărani, să fie:
fantezist.. Genialii judecători şi-au dat imediat seama.
de aceasta şi -s'au grăbit so. aştearnă negru: pe alb,.

|

în sentința dela 2: Iunie.

|

aa

Mai departe: „Că, în conducerea Băncei, nu s'a
dovadă de cinste din partea administratorilor ei,
pentru ca aceştia să „poată. invoca în numele institu-.
ției căderea Băncei din cauze neprevăzute şi deci
dreptul legilimat. pe această cauză de a cere să i se:

dat

acorde . beneficiul
numai

concordatului - încuviințat de . lege:

comercianților. de bună

credință“..

“> Prin “urmare” direcțiunea -Băncei “a fost” necinstită?
In nici una din cele cinci expertize nu s'a:făcut dovada

existenţei

unci

operaţiuni

necinstite.

Nici

unul
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din denunțurile făcute de funcționari ce căutau să se
răzbune pe directori, nu sa dovedit a fi întemeiat.
Insă aceasta nu poate să împedece pe niște magistraţi inteligenți şi conștiincioși să afirme că direcția
Băncei a fost necinstită. Oare profesorul
Plastara
ma afirmat în pledoaria sa că administratorii
au fost

necinstiți?

Şi

dacă un profesor

universitar - afirmă

ceva, magistraţii, foştii lui elevi, trebue
să ia această

afirmaţiune ca literă de Evanghelie,
- Direcţiunea

că jena

Bănitei

Băncei, deasemenea,

o

nu putea

e datorată unor

pretinde

cauze "neprevăzute,

Un director inteligentși perspicace
trebuia să
vadă criza monetară: şi economică;
trebuia să-și
seama 'că unii directori ai Băncei
Naţionale îi
suprima creditul; că anumita presă
va porni o

panie

de şantaj

țeanu

&

zute.

Co.

Criza

la care 'se

Toate

vor

alătura

acestea nu

economică

a

sunt

doborit

Plastara,

cauze

vreo

predea
vor
camNi-

neprevă-

două

mii

de
“bănci în Statele-Unite
2) și câteva sute în Europa,
fără să. mai intervină “presa şi alți
şantagişti, dar
aceasta nu poaie să constitue, după
opinia eminenților jurisconsulți dela Secţia! 1.
comercială, o scuză.
Banca a căzut pentrucă activul
ei era fantezist şi

atâta tot! - -.
„Că drept rezultat

şi: altora,

la

31

ae
al tuturor acestor

Decembrie

1929,

|
operaţiuni

bilanțul

acestei
societăți (Economia Naţională)
se închee faţă de
Banca Franco-Română cu un sold
de lei 54448.342,52,
sold ce a fost considerat de
Banca Franco-Română
în întreg

ime ca o "pierdere şi
a fost amortizat din:
Casa Băncei, folosind în
acest scop fondurile proprii

de amortizare şi rezervă de
care! dispunea“, .
1. Numai

în 1930. In total cale căzu
te

întrea

numărul

de 10.000,
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Prin amortizarea sumei. de “mai sus, amortizare
făcută după sfaturile expertului : L. S. Penescu, nu
rezultă - de loc că Banca Franco- Română: considera.
această sumă ca o pierdere. In adevăr, prin această
amortizare Economia Naţională. rămânea posesoarea
a unui pachet de 120. 000 acţiuni Banca Franco„Română asupra. cărora nu mai datora nici un ban. |
Cu alte cuvinte, cele 54. milioane. amortizate, de :
Bancă le câștiga Economia Naţională, însă cum tot
capitalul - acesteia. era proprietatea . Bănicei - Franco- ”
Române, rezultă că aceasta pierdea pe o parte 54
- milioane și câștiga pe altă parte 54. milioane, prin
urmare făcea o operaţiune nulă.: Totul se reducea la
trecerea sumei de 54 de milioane dela contul rezervei
„ascunse. la contul capital. Inteligența profundă . a ex„pertului. |. S. Penescu şi a celor doi jurisconsulți. de
la secţia

1 comercială,

nu

putea

. ceti.. această

opera-

țiune simplă de comptabilitate elementară. Pentru . ei.
cele 54 milioane erau bani. furaţi de direcţie, deşi nu
Re
„prea puteau: explica cum au fost furaţi.
Să continuăm:..„Că mai departe, Banca Franco- Română, rămâne : față de „Creditul Țărănesc din România“

cu.o

pierdere

de lei 32.823.827, iar. faţă

de

„Bancă Bucureşti“ cu o pierdere de lei 14.780.000“.
„Creditul Țărănesc din România“ scontase portofoliu- rural la Banca Franco-Română pentru suma de
mai sus de 32.823.872 lei. Toţi semnatarii poliţelor
sânt

propietari

rurali,

şi, probabil,

din

această cauză

„doi. magistrați considerau sumele avansate de,
“Banca. Franco- Română ca pierdute. In cea ce priveşte:
„Banca - -Bucureşti“. expertul I. Penescu în raportul:
său o dă debitoare cu suma de 9. 180, 000, prin urmare
cu cinci milioane mai puţin de cât o afirmă judecătorii
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în

sentinţa “lor.

Insă

cinci

milioane

aproximaţie fără importanţă!

formează

Din această

o.mică

sumă. pe

care magistraţii o' consideră o pierdere seacă s'a încasât ulterior mai bine de patru milioane. Insă nici

aceasta

mare

importanţă!

„Că, pentru «şi permite asemenea speculafiuni nenorocite și risipe deşanțate, conducătorii Băncei, a

vând nevoe de capital, întrebuințează toate mijloacele

şi

atrag ' mari depozite

în

anul 1928

până

spre

la cinci

fructijicare, cari

spre

ajuhg

zece ori capitalul

social.
In afară de eleganța stilului, redactorii sentinţei”
manifestă şi cunoştiințe matematice profunde. Depu-

nerile mau

“lei,: cea

depășit nici o dată cifra de 650 milioane

ce - raportat

la- capitalul

şi “rezervele

Băncei

de 143 milioane lei dă proporţia de patru iar nu .de
inci spre zece. Se vede treaba că au căutat să facă

“acest calcul complicat cu ajutorul tablelor de logaritme, și din eroare or fi greşit pagina!
a
Sunt unele bănci mondiale, cum e Midland Bank
„de la Londra, cea mai mare instituțiune bancar
ă
“din lume, care îşi permite să nu țină seamă
de părerea lui Vintilă Cristescu și M. Manolescu,
şi care:
-a ajuns ca la un capital” împreună cu
rezerne de 20

milioane Lire să aibe depozite de 400' milio
ane

Lire,

la Secţia 1 comercială din

|

adică de douăzeci de ori mai mult! Să
poftească diTecția acestei bănci.să ceară vr'o
dață concordatul
„Că

Bucureşti!

deci singura criză de care 'Banca
sar! fi putut
Plânge ar fi fost numai criza
de'

conducitori oneşti
„si pricepuţi; Cari--Să-cunoască.condițiunile- elementare
de subsistență şi propăşire
a comerțului bancar. Credit, lichiditate, corectitudine
şi relațiuni.

12t

E de admirat intuițiunea genială. a celor doi magistraţi! Deși mau fost niciodată prin. bănci decât
ca să semneze poliţe, au văzut şi au priceput imediat
organizaţiunea atât. de complicată a unei mari bănci,
şi cum se mânueșşte această -abstracţiune ce se numește creditul. Au văzut dintr'o privire că conducătorii Băncei Franco-Române sunt şi nepricepuţi şi
lipsiţi de onestitate! Sunt unii gogomani care susțin
că trebue să fi existat puţină pricepere ca să înjghebi.
o mare. bancă având 43 de sedii, 450 funcţionari,

21 mii debitori, 11 mii creditori, manipulând

sume

din

străi-

de miliarde, relaţiuni pe pieţele străine, şi aceaşta
fără să aihi un puternic partid politic la spate care.
să-ţi pună creditul şi aparatul legislativ al statului
la -dispoziţie, .sau

vreuna

din

marile

bănci

nătate. care să-ţi trimeată specialiști Şi creditele de
care ai nevoe! Dar bine înţeles că aceşti gogomani
care: judecă așa de strâmb mo să -ajungă niciodată,
judecători la secţia I comercială a tribunalului din
'

Bucureşti!

“Direcţia Băncei Franco-Române nu cunoștea con
dițiunile elementare. de subsistență şi propăsire a
comerțului bancar, din momentul ce constrângea pe
magistraţii ce aveau s'o judece să .restitue Băncei,
— şi încă cu dobânzi — sumele ce le avansase ca
împrumut. Probabil că aceasta formează şi proba de:
lipsă de onestitate de care vorbeşte sentința, căci
altfel. de neonestitate nu sa putut dovedi în contra
direcţiei Băncei.
„Că

în. asemenea

condițiuni,

imobilizându-se

Su=

mele deponenților în întreprinderi : vădit înfructuoase,
în creanţe dubioase, fără de garanții serioase, :
scopuri nemărturisite, dar pe. care
le va cerceta şi descoperit.

justiția

repetsivă

122
Aşa dar, direcțiunea Băncei - Franco- Române urmărea. scopuri nemărturisite, întrebuinţând în: aceste
scopuri sumele deponenţilor,; “Ce puteau fi aceste
scopuri neritărturisite decât însușirea unor sume de
bani, adică fraude.: Prin urmare direcția Băncei a:
comis fraude, care nu mai rămân decât să fie dovedite! Fraudele sunt evidente din momentul ce nu
sunt dovedite.
Dealtfel dovada
lor-nu
e decât o'

simplă formalitate. Justiția represivă le va cerceta
(fraudele) și descoperi. Lucru : e clar ca lumina zilei!
Judele instructor va trebui 'să descopere fraudele
care” sunt - evidente,
în sentinţă!

din

momentul

ce”

sunt

afirmate

E

“Unele capete seci susţin că ebine să se facă mai
întâi dovada și pe urmă afirmaţia. Aceasta, din punctul de vedere a jurisprudenţei - stabilite de cei doi
magistrați, e un procedeu greșit. “Dovada nu poate

decâtsă provoace confuziune,

de aceia e bine să fie

căutată după darea sentinţei, nu înainte, pentru ca
să nu turbure seninătatea de cuget a magistraţilor.
Pe lângă aceasta, dacă afirmaţia fraudelor precede
dovedirea lor, judele instructor știe în ce direcțiune
să lucreze. Numai e: obligat să bâjbâe prin întunerec
“pentru 'a vedea de există: sau nu fraude. El va cercela

şi

descoperi fraudele,

ceeace „constitue - un

îm-

perativ- categoric; după: cum - ar zice: Kant, şi în consecință judele instructor poate să le spună experţilo
r,
după ce a 'căzut cu ei de: acord asupră onorarul
ui:
„Acuma luaţi contact cu vrăjmașul“, Vrăjmaş
ul sunt

Traudatorii:
adică

trebue

de

direcțiunea

să

Pentru

care- vorbeşte - sentinţa
“Băncei.

fie răpus, adică
ca

vrăjmaşul

Franco- Română.

să nu

dovedit

tribunalului
Vrăjmaşul

şi "condamnat,

poată „mișca, Banca tre-

.
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bue

să .fie

declarată

magistrați
pentru

găsesc

a lichida

argumentează

în

stare

de

că falimentul
activul

ei

Băncei.

această

faliment.

Cei .doi

e procedură
In adevăr,

ideală

iată cum

părere:

„Că, printr'o . administrare falimentară chibznită,
- încredințându-se portofoliul altor îinstituţiuni bancare
serioase, procedându-se la vânzarea imobilelor după
formele
- legale “prevăzute pentru licitațiune şi încredințându-se realizarea creanfelor şi urmărirea debitorilor Băncei unor oameni pricepuți, experimentați şi
cinstiți, Sar putea într'o largă măsură atenua parte
din neajunsurile unei lichidări falimentare“.
Prin urmare lichidarea falimentară are: mici neajunsuri

care

conform
adevăr,

pot

părerei
această

fi

atenuate

într'o

celor

doi

eminenţi

părere

e

confirmată

largă

măsură,

jurisconsulți,
prin

In

statistice.

lată ce spune, în această privinţă, judele concordatar,

Ghinea

Constantinescu,

în raportul

său:

„In adevăr, pe baza acestei statistice — întocmită
de către sindicatul jalimentar de pe lângă Tribunalul
Ilfov — s'a stabilit că procentul mediu atribuit creditorilor de pe urma. lichidărei falimentare abia se
urcă la cifra de 3,86 la sută. Această cifră vorbeşte
dela

sine

şi .ne

dispensează

de

orice

altjel

de

co-

mentarii“.
Aşa dar, judele concordatar 'ne - îndrituește să ne
dispensăm de orice fel de comentarii relativ la opinia celor doi magistrați dela secţia I, în ceeace priveşte lichidarea falimentară!

„Banca

a fost, prin urmare,

faliment

şi

Curtea
de

falimentul,
respingând
apelului - se. bazează pe

apel,

declarată
secția

V-a,

în stare de
a confirmat

apelul
Băncei.
Respingerea
următoarele trei puncte:

.
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1. Oferta
dilori; 2. Banca

concordatară creiază inegalităţi între cre:
nu a: propus garanţii serioase şi îndes-

|

-

tulătoare;
_»

|

3; Banca nu „merită“ concordatul.
In ceeace -privește inegalităţile între creditori, Curtea
de apel le scoate din faptul că Banca propune 80%
plătibil “în trei ani în numerar, însă lasă facultatea
ca unii creditori să renunţe: la “creanţa lor, luând în
primul an elemente din activul Băncei în proporţie
şi.în al treilea
de: 500%, în al doilea an de 60%
an de 70%. Prin acest procedeu s'ar fi putut crea
inegalităţi, deoarece transformate în parale s'ar fi
putut ca-unii creditori să ia 80%, alţii 75% şi alţii.
poate chiar '70%, aceasta: însă nu impus de către
Bancă, ci după buna: voe a creditorului care a preferit să: ia imediat o cotă: mai redusă din activ, decât
să aștepte trei ani ca să ia cota: de 80%. Ori, 'constitue o calamitate, pentru magistraţii secţiei a V-a
a Curţei de apel, faptul că din întâmplare un cre=
ditor să încaseze mai mult ca altul. Trebue menţinut
cu orice: preţ principiul echităţei Şi ca: nu cumva
vre un creditor să: încaseze 8000 și altul 70% se va
pune Banca: în lichidare” judiciară care va asigura: tuturor creditorilor cota uniformă de 3.86%! Prin aceasta
s'a salvat un principiu juridic, chiar dacă sar întâmpla să moară câţiva - creditori: de foame.
Fiat

Justiţia,

pereat

Mundus

e:

principiul

juridic — atât de umanitar — după: care s'au: condus magistraţii secţiei a V-a. Acesta e-un mare principiu juridic care face onoare: jurisconsulţilor care
l-au. formulat, şi mai ales. celor ce-l. aplică:
Sunt unii oameni, . lipsiţi de spiritul juridic, şi ne-
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având la dispoziţie decât vulgarul bun simț, care
pretind că elementul uman e mai important decât
principiile juridice şi că justiţia nu e ceva deasupra
oamenilor, ci un sistem de a regula raporturile între,

z
3

ei, făcându-le viaţa în comun cât mai suportabilă$? zi
Dar bine: înţeles magistraţii, cari au căpătat spiriţil 4 p

D
€

juridic

e,

în

urma

lecturilor

unor

tratate

voluminoasf

VAL

ca cele scrise de genialul Plastara, și în. urma lustrui- Pege&
rilor coatelor şi pantalonilor ani de-a rândul pe fotoliile şi pupitrele tribunalelor, aceşti magistrați nu
pot lua" în consideraţie cele ce spun oamenii călăuziți
în judecăţile lor numai de bunul simţ, această facultate pe care o pot avea și analfabeţii, coate-goale,
nespălaţii, desculții, şi, în. cuvânt,. vulgul. Ei nu pot
decât să ignoreze cu dispreţ argumentele acestor
“oameni.
:
Sa
.
E lucru incontestabil că "Dumnezeu, sau Natura, a
creat mai. întâi Justiţia, şi. pe urmă a creat -și :pe
oameni pentru ca această justiţie să aibe asupra. cui
se exercita. -In al treilea rând a creat pe magistrați,
ca să aplice justiția celorlalți muritori. Justiţia cere
echitate. și echitatea se traduce prin egalitate. Nu
trebue

să

existe

vreo

inegalitate

printre

creditori,

cum “după principiile: comuniste nu trebuesă existe
inegalitate între averile oamenilor. După
sentinţa
Curţei de apel, toţi creditorii vor fi egali la cota
de 3.86%, cum după metodele comuniste toţi oamenii

vor

fi

egali. în

mizerie!

In

ambele

cazuri

se

salvează. principii, în paguba oamenilor,
căci oamenii
sunt făcuți pentru principii nu principiile pentru
oameni!
ă
Al doilea punct pentru care. Curtea. a : respins
apelul Băncei, e că aceasta nu a produs garanții
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serioase “și îndestulătoare. In propunerea de concordat, Banca: a. oferit drept garanţie tot activul ei.
Nu a propus inscripţiunea ihpotecară pe imobilele ei,

de oarece: taxa. de 8%

ce ar:fi trebuit să plătească

"fiscului, ar fi diminuat pe atâta sumele
ar fi putut rambursa creditorilor. Garanţia

sista.în controlul
„aprobat
de

a

de

exercitat

tribunal,

săvârşi vreun

de

comitetul

creditorilor

care. poate” împedica
act

dăunător

masei

ce Banca.
reală con-

direcţiunea

credale.

Insă,

conform 'părerei Curţei de apel, acest comitet compus din “oameni oricât de oneşti şi pricepuţi, inu
poate oferi garanții serioase şi îndestulătoare!

„ Venim

acuma

la''al treilea

punct.. Banca

Franco-

Românănu merită favoarea concordatului preventiv.
Nici. unul din magistraţii Curţei de -apel, secţia
V-a, nu cunoștea personal pe fraţii Protopopescu
sau pe una din celelalte persoane care au luat parte
la conducerea efectivă a' Băncei. Cu toate acestea
sunt convinşi de pledoariile şantagiştilor de Plastara,
Niţeanu, Antonescu, etc., că direcțiunea Băncei Franco-

era formată

Curţei de

din oameni

apel

se insistă

„Tribunalul analizând "diverse
sumpliuni de jraude atribuite
Deși

pertize,

nu

se dovedise,

nici

neonești. Astfel
asupra

în
că:

operațiuni, trage preadministratorilori..
prin

nici prin - pledoariile

faptului

raporturile

ţinute

în

faţa

de

ex-

tribuna-

lului, nici în cele-desvoltate
în faţa Curţei de apel,
că direcțiunea

Băncei,

sau

unul. din

directori,.a

co-

mis vreo” fraudă, totuşi cu un spirit de obiectivitate
remarcabil, magistraţii secţiei a V-a introduc în sentința lor această insinuare că la Banca
ar fi fost fraudatori.
-- Magistraţii

acestei

secţii

sunt

prin

Franco-Română
urmare

prost

ar

Române

seritința
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dispuşi

pentru.

direcţia. Băncei

Franco-Române,

şi

aceasta trebue să se ţină bine căci nu i se menajează epitete de rea credinţă şi încapacitate. Tot deo-

dată

aceşti

magistrați

dovedesc

o pricepere în 'ma-:

"terie bancară prin critica pe care o fac. direcţiunei
Băncei Franco-Române. lată ce spun ei:
„In adevăr, când Banca la un capital de 120.000.000
lei: găseşte de cuviinţă a angaja numai în 2—3 plasamente (afacerea Câmpeanu, Inginer Gane, Florian
Dumitrescu, Stroescu), o sumă de peste una suti
cincizeci milioane, ajunsă cu procente la 200: milioane
lei, şi când aceste plasamente de - lungă durată pa„ralizau

lichidarea”

cât avea

sume

Băncei,

cu

considerabile

depozite la început

normale

atât - mai necesară

în depozit.

Când

(în proporție

cu:

aceste

de două

ori capitalul Băncei), la bilanțul din 31 Decembrie
1927 întrec de cinci ori capitalul social, şi în anul .
următor sunt sporite la de opt ori acest capital
printro propagandă nepotrivită cu pretențiile unei
instituțiuni serioase“.
.

Dacă acești magistrați Sar fi informat când Sau
acordat împrumuturile mai:sus menţionate, ar fi văzut

că la acea

epocă toţi acești debitori

aveau averi şi

venituri mari, astfel că aceste. plasamente nu erau
de lungă durată și nu paralizau lichiditatea — iar
nu lichidarea, cum se exprimă sentința — Băncei.
La 1926, când s'au acordat mai toate aceste - împrumuturi, fraţii D. şi Cc. Câmpeanu: aveau un venit
din redevenţe de 27 milioane lei (datoria lor fiind

de 65 milioane); Inginer Gane
torie

de

circa

imobile 'rurale

hipotecate

la

30

și

milioane;

7 milioane la-o da-

Florian Dumitrescu

lrbane' evaluate

Bancă

pentru

la

avea

50 milioane,

20: milioane;

Stroescu
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o moşie de 700. pogoane la 20 km. de București
şi case în oraş care valorau 25. milioane la o datorie de 14 milioane. Ei.ar mai. fi aflat că aceşti doi
din urmă clienţi au fost impuşi Băncei Franco-Române de către. unii din directorii. Băncei Naţionale.
Ce e de vină direcţiunea Băncei Franco-Române că
veniturile. și - averea tuturor. acestor debitori scade
în mod vertiginos în foarte scurt timp din cauza
crizei monetare, a revalorizării leului şi a crizei
mondiale. Dela 20 mii lei vagonul de petrol scade
la 5000 lei; 'în

datul, grâul

momentul

când

Banca

cerea

dela 100 mii lei în toamna

cade la 50 mii în primăvara
din regiunea unde se: afla
vede valoarea redusă dela
circa 20.000, lei; imobilele
şi ele. valoarea

cu

anului

concor-

anului

1917,

1929. Pământul

moşia lui
Stroescu îşi
50.000. lei hectarul la
din. București îşi reduc

509.

Direcţia Băncei Franco- Române ma contribuit cu
nimic la aceste scăderi, care sunt de ordin general,
şi când a încercat să forțeze pe debitori
pe cale
. judiciară, s'a izbit de încetineala aparatului judecătoresc. Astfel îi trebue doi ani ca să execute creanţa
Stroescu,

şi tribunalul

la licitaţie
tarul,

când

moşia
în

forţează

acestui

aceiaşi

pe : Bancă

debitor

regiune,

pe

să

cumpere

46.000

tranzacţiile

lei

hec-

se “făceau

pe maximum 25.000 lei hectarul.
|
„Dacă, în spirit 'de obiectivitate, renumiţi economişti dela secţia V-a, sar. fi informat de „cum e format plasamentul celorlalte mari bănci din Bucureşti,

"fi aflat că mai
mcate

cu

tot.

sume

ce

Astfel

toate au angajate. în 2—3

depășesc

Banca

Societatea -Pietroşanio

capitalul

Românească:
creanţă

ce

cu

plasa-

rezervele

avea

lor

numai

depășea tot

la

capi-
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talul. ei;

Reşiţa

Banca

cu 300 .milioane
sume
tăței
care
E.

cu. mult. ca-

ce depășea

sumă

deasemenea o

pitalut ei; Banca Chrisoveloni avea
şi alte 2—3 industrii sume de mai
milioane; Banca Marmorosch avea.un
Industrială ce-i -datora peste “valoarea
ca a are pe Schwartz: &
. Moldov
Ban

la Soc. Bourul
multe. sute :de
client ca Banca
capitalului ei;,
Şaraga debitori

lei. Nu 'continuăm enumerarea, căci

mari

toate' Băncile

şi

de Credit acordase. la Soc. Buhuşi

din' Bucureşti

sunt

cu.

imobilizate

nu din cauza incapaci=
importante,şi aceasta.
direcţiunei, ci din cauze de ordin general, de
direcţia nu poate fi: făcută răspunzătoare. :: de admirat. ştiinţa economică a sus pomeniţilor

după

magistrați,

cum reese

din

Astfel
lor.. ţa
sentin

ci găsesc că e normal ca o bancă să aibe depozite
în proporţie de două ori capitalul! Nu ştim din ce
“tratat de Bancă au scos ei - această „proporţie, dar
dacă ar examina bilanţurile tuturor băncilor. din Bucureşti, chiar .a celor. mai solide, Sar: convinge că
ele se găsesc în. o situațiune anormală, având depozjite

depăşesc

ce

de

10

ori ' capitalul.

a

:

Admirabilii aceşti economişti mai găsesc că Banca
Franco:Română face rău că sfătueşte pe directorii
atragă "depozite,

ea

ca şi când

mar

sucursalelor

să

treprindere
treprinderi

comercială, era în concurenţă cu alte însimilare şi era -nevoită să lupte cu ele

fi o instituţie negustorească şi ca atare nevoită să.
atragă clientelă: Banca Franco-Română fiind o în-

„pentru

atragerea: clientelei,şi ea foarte

redusă

la-nu-

măr din cauza crizei. Reclama, caree sufletul comerului, nu € admisă de sus pomeniţii economiști pentru
ca 'să
bănci. Ele trebsăuenu facă nici un: efort
atragă. clientelă,

deri

serioase!

dacă

au

prefențiunea

unei

întreprin-
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Dar. să continuăm cu'analiza

prozei

acestor. emi=

nenți jurişti dublaţi de economişti încercaţi.
- „Când Bânca pentru asemenea. depozite plătea pro-

cente de peste

15%.

Dă

|

i

Banca Franco-Română poseda 45 sedii răspândite.
în vechiul Regat, Banat, Bucovina și Basarabia. In
fiecare din oraşele unde avea un sediu .era obligată
să lucreze
. după condiţiunile locale. Erau localităţi

„unde banii” erau

mai

eftini,

iar altele unde

ei erau:

mai scumpi. Astfel la Câmpina unde banii erau reJativ abundenţi, dobânda acordată.la depuneri era de
maximum 12%, în medie 10%. La Bălţi, unde piaţa
e foarte săracă, băncile acordati la depunerile pe termen 15—180.
Media însă pentru Banca Franco“Română se cifra la 130, ceeace de fapt nu era o
dobândă exagerată, ţinând seama că această Bancă
era mai mult, prin multiplicitatea sediilor seale, o

bancă provincială, iar nu bucureșteană. Argumentul
dobinzilor exagerate, invocat de atâtea ori în contra

“Băncei

'Franco-Române,.

cade

examinat în mod obiectiv. .
„Când în această situație,

de

la “sine,

Banca

când

este

|

este

nevoită

a.

opera cu registre duble, pentru a satisface
în apazenţă cererile Biincei Naţionale, de a nu lua:
procente

ircate,

„Când

ful nostru

Da

E

o asemenea lipsă de lealitate față de institu-

de emisiune,

Zalea concepției

generale

învedercază

încă nescriozi-

de conducere.

Sa

S'a explicat în altă pârte al acestei lucrări
cum măsura arbitrară luată de direcţiu
' nea
Băncei Naţionale
— în lipsa” din ţarăa directorilor
experimentați —
„de a forţa
ra

băncile 'să
să
scad
scadă “dobânda :fără- îns ă ale
ajuta materialmente la această oper
aţiuine, punea: Ban-
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ca

o

Franco-Română.în

situațiune

Dacă

dificilă.

se

conforma .dispoziţiunei luată de fapt de guvernatorul
Burilliano, fără. să primească:un surplus de .scont ce
îi ar fi putut permite să forţeze şi pe creditorii ei să
consimtă la scăderea dobinzilor, Banca Franco-Română
ar fi lucrat în pagubă şi ar fi fost obligată să publice
un bilanţ în. pierdere, cea ce desigur îi ar îi alarmat
creditorii

Bincei

în grea

punândo

situaţiune.

Direcţiunea

acord cu

de altfel de comun

Franco-Române,

cea mai mare partea directorilor Băncei Naţionale
de la sucursalele şi agenţiile ei din provincie, care
de a se reduce.
îşi dedeau seama de imposibilitatea
dobânzile pe piaţă fără mărirea circulaţiunei, a introdus sistemul borderourilor şi registrelor de casă. duble, chiar cu riscul de a fi neleală faţă de guvernatorul
Băncei

Naţionale

care

făcea

bărbierie

fără

—

alu-

ziune la sistemul său capilar — pe spinarea băncilor
comerciale. Direcţiunea Băncei Franco-Române mavea
în care
alti soluţiune pentru ca să scape de impasul
dictață
mică
anti-econo
o pusese măsura arbitrară şi
de Barba Naţională.
a
De altfel acest procedeu a fost urmat de majoritate
nenorocul
băncilor din provincie, însă ele mau avut
la secţia
de
economişti
marilor
să treacă sub critica
contisă
Dar
București.
din
de Apel
V-a a Curţei

nuăm

cu proza

sentinței:

. - -

„Când Banca făcea pe intermediara
pentru
turi, încărcându-se. cu depoz.ite

infime
-. Prin

urmare “pe

lîngă” atâtea

crime

în împrunulun: comision

|
şi

nelegiuri,

în împrumuturi.
Banca a mai făcut şi pe intermediara
co-

fără de legile
Această faptă pune vârf la toate
i! Cum e pomise de direcţiunea acestei instituţiun
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sibil ca o instituţiune bancară, ce se respectă, să
facă pe infermediara în împrumuturi, adică sa ia bani
de la unii și să îi dea la alţii? Lucrul acesta e de:
necrezut! Ba'.mai mult, accepta să. garanteze pe unii
debitori, care .cu această garanţie a Băncei găseau
bani pe piaţă, şi ce e mai grav această garanţie o dădea pent
“un “comision
ru
infim! Că dobânda de 15%,
ce. Banca acorda la unele depozite pe termen, era
prea mare lucru e. incontestabil. De asemenea comisionul de 50 -ce ea percepea pentru garantarea debitorilor ce îi cereau garanţia, e infim; cel puţin aşa
găsesc eminențţii specialişti de la secția V-a!
- Că există bănci la Londra, New-York, Paris, Basel,
etc., care fac şi -ele aceste operaţiuni dea garanta
persoane, care se duc după aceia: pe piaţă de scontează aceste . garanții, și că acest gen de operaţiune
se numește credit de acceptaţiune, nu poate să. scuzeze direcția Băncei Franco-Române. Operațiunile
acestea pot să le facă băncile de pe pieţele 'menţionate
mai sus,— și chiar unele bănci fac în mod 'exclusiv
numai aceste operaţiuni, însă nefiind practicată
de bănculiţa- dirijată de frații expertului I. S.
Penescu, devinc o. operaţiune reprobabilă;. în ori și
ce caz netolerată de . jurisconsulţii dela secția
V-a.
„Că acest gen de credit nu reprezenta
de cât 5% din
creditele acordate. de Banca Franco-Română,
mare
nici-un fel de importanță pentru genialii
redactori ai
sentinţei curței de apel. Pentru ei,
oameni de principii, crima nu se proporționează.
E destul că Banca
a făcut
o

tul

expert

operațiune

I.. S.

pe

Penescu,

care

ei,

nu o

precum

pricep,

şi. eminen-

pentru

ca
aceasta să constitue o crimă
“şi instituțiunea ce a săYârşito să fie condamnată,
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amlorlizează

„Când

dei angajată
a

o sumă

în Societatea
cel:.puțin

justițica

DR

Pa

departe:

Mai

peste

de

Economia

54: milioane
:

urmărire.

o măsură.de

fără

Naţională,

Din pledoariile șantagiştilor care au: făcut opoziţie
trila concordat, precum şi din cuprinsul sentinţelor:
unul
-V-a;.
secția
apel
de
bunalului secţia'1 şi curţei:
“din capetele 'de acuzare aduse direcţiunei . Băncei
Franco-Române era .că societatea Fonomia Naţională
-era

condusă

de sus numită -direcţiune

mă

o avea

tot

şi capitalulul

ei

posedat în întregime de“ Bancă. "Magistraţii de la
- secţia a V-a 'găsesc, însă, cu :un spirit de lobică -imnamortipecabil, că e reproabbil faptul că ' Banca
NaţioEconomiei
a
zează datoria de'.54 milioane
âFranco-Rom
— adică o datorie pe care' Banca
nâle
către

Franco-Română.

Banca

—

și ce

de
ce e mai. grav fără'a justijica cel puțin o măsură
înurmărire, adică Banca să se-urmărească pe sine
suşi. : Nu putem. decât să felicităm sus -pomeniţii
şi momagistrați pentru: inteligenţa” lor pătrunzătoare

dul impecabil
„- Continuăm:

de cum mănuesc
o

logica! '
e

Ei

speciale
„Desigur nu este” nevoe de cunoştiințe
bancară. în-peniru a caracteriza o asemenea politică

vederai

simț

lipsită de socoteală

de: prevedere“.

Magistraţii

Secţiei

şi de cel. mai. elementar.

a

:

a V-a,

pe

lângă

ce le au manifestat în redactarea

toate

calităţile

sentinţei prin. care

în această
respingeau apelul Băncei. Franco-Române,
modestie.
mare
din urmă frază dau dovada şi. de o
ate, fixează
După-ce intră în chestiuni de comptabilit
capital şi depoziţie,
ce proporție trebue să fie între
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apreciază care dobândă e prea
sion e prea infim, fixează care

a.unei

întreprinderi

exagerată şi ce comisînt normele -de lucru

bancare serioase,

condamnă

cre--

ditele de acceptațiune, etc., așa dar după-ce dovedesc:
o mare pătrundere în operaţiunile de bancă şi în

technica bancară,
nevoe:

de.

vin cu modestie

cunoştiințe

“speciale

să. afirme Că pu e-

pentru

a

caracteriza-

politica. bancară urmată de direcțiunea Băncei Franco
-.
Române; şi că această politică -este lipsită de soco-teali şi de cel. mai elenientar simț de prevedere.
. .
;. Credem 'că 'e bine să părăsim aci pe cei
trei ma-„gistraţi ai Secţiei a V-aa Curţei de Apel,
căci ulti-.!
mele lor. aprecieri asupra politicei banca
re "Şi le-au
însuşit din raportul experțului I. S. Penes
cu, şi că emai just să ne ocupăm acuma .de acest
expertşi :de-

cele. ce-a

darul

să

consemnat:în

convingă

pe

raportul.

magistraţii

seu,

de

apoi pe cei de la curte că încurcătur
ile

care
la

a avut.

tribunal,

şi

Băncei Franco--

Române provin
: din incompetenţa și păcătoşenia di-. :
recțiunei acestei instituțiuni, iar nu
din cauze exte-.
rioare Băncei şi de ordin general.
Limbile rele spun că pentru a
obţine expertize de:
„la tribunal 1. S. Penescu „înt
rebuința “un sistem ori-.
ginal. El cu îraţii lui şi un
cumnat, Sghibarţ, luaseră:
în antrepriză, pe numele acestuia
din urmă, restauran:
tul Chateaubriand de la Șoşe
aua Kiselef. La acestlocal se

spune că invitau: dese ori magistra
ți,

mai 'ales.
aceia de care depindea numi
rea experților pentru Ve-rificărea ' scriptelor negustor
ilor ce solicitau un mo-..
ratoriu sau concordat. La
astfel de chefuri, la care
:
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magismu şe prezenta nota de plată nimănui,: unii
cu
Penes
S.
trăţi se convingeau de capacitatea d-lui I.
mai
izele
de a fi numit expert, cu deosebire la expert
a
i
„gras plătite. .
„Că

aceasta o

fi fost

motivul :numirei

lui

I..S.

.

Pe-

'a
la” cerere
nescu, pentru a expertiza conturile Băncei
faptul
motiv,
alt
un
oncordatului, sau că o fi fost
-e că

el obţinu

această

însărcinare.

Judele : concordatar vroind'

i.

să cunoască motivele

să solicite un
-şi cauzele care “au determinat Banca
țumindu-se
-moratoriu şi apoi un concordat, şi nemul
Băncii, a
rii
strato
admini
de
cu explicaţiunile date
tă proaceas
ească
lămur
îi
căutat un expert care să
Di
blemă.
exPentru .ca să se poată lumina în mod obiectiv,
fie
să
t
trebui
fi
“pertul ales de judele concordatar ar
un'om

cu

o

cultură

economică

solidă,

astfel

în-cât

criza econosă poată să'şi "dea seamaîn ce măsură
a ' România,
mică, şi cea de numerar,de care sufere
se bazează
putea . să slăbească” substratul pe care
fie un om
să
t
trebui
fi
ar
a
băncile; pe lângă aceast
organizat
creat,
au
care
-de bancă, și anume. din aceia
âne,
o-Rom
Franc
şi condus-o bancă de talia Băncei
să condu
fost
pentru ca' să poată explica modul cum a
ProtoD.
Banca,și dacă sistemul intrebuinţat de 1.
trebuit să fie
popescu. era greşit ori nu; el ar mai fi
în de amăşi un comptabil desăvârşit, cunoscând
conturi
nuntul. genul de comptabilizare şi multiplele:
penâne,
o-Rom
Franc
„ale unei bănci de talia Băncei
faţa
în
nouă
poarta
-la
ru ca să:nu rămână ca viţelul
e,
pricep
le
:nu
unor conturi şi. operaţiuni pe care
ueze
insin
şi 'să
şi după aceia să afirme inexactităţi
a
:
calomnii.
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-- Ar'f
fosti:
'greu. să fie găsită o singură persoană
care.să întruneas
- toate
că
aceste însușiri și calități,
Ar: fi: trebuit. numiţi
doi, !
sau chiar trei experţi, spe-.
cializați fie-care în una din branşele
cXpuse mai sus,.
și care. 'să. examineze separat, şi pe
urmă în ansam-blu, -conturile :- Băncei şi gestiunea
direcţiunei, „In loc:de trei experţi -sau „de -unul
. (rara avis) în-.
trunind calităţile înşirate mai sus,
s'a numit0 per-.

soană din--cele mai. puţin calificate :pent
ru o astfel
de experiiză. E posibil — Tăsând
la o parte influ-ența
ce : ar : fi: putut-o

briand—

avea

ca. motivul care

restaurantul

ar fi determinat

Chateau--

aceas

tă
numire să fi fost titlul D-lui
|. S. Penescu de di-.
rector comercial la Societatea Tram
vaelor Comunale..
Director comercial! prin urmare
priceput în ale comerțului! Ori, comerțul pe care
*] face S.T.B., care
deține un monopol, e să vîndă .bilet
e de tramvai la.
cei ce. utilizează acest mijloc .
de locomoțiune. Preţul.
acestor bilete e fixat de direcţiune
a societăţei de co-mun acord cu consiliul comunal,
iar nu. prin lupta
economică determinată de „conc
urenţă. Prin urmare.
nici un fel de. preocupare
comercial
. ă
nu' vine deturbură seninătatea 'de cuget
Şi liniştea așa zisului
Serviciu
comercial . al S.T.B.-ului şi

al.

directorului
seu. Prin urmare. lipsă de.
experiență comercială,.
în general, şi lipsă de exper
iență bancară,în special,
din partea expertului numit
de tribunal,
DI
-“ In ceace. Priveşte
cultura economică gener
ală,
nu:
credem că -sus -numitul
expert să deţină
v
r
academic, și în
ori-ce caz nu. s?a'

econom
. iei
bancare

-prin

nici o

lucrare.

De alttel
lipsa de cultură specială
reese din -banalităţile.
pe care
le aşterne în raportul său
ca;
ae
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„ori ce: instituţiuie de credit, ca să'şi poată extinde
sale, avea

operațiunile

de:

nevoe

Ste

.-.

a) Conjuncturi prielnice: operaţiunilor scale;
b) Posibilităţi de plasamente” "serios garantate
|
„lisponibilităţilor de numerar;
:
c) Lichiditate suficientă;

a

d): Incredere. desăvârşită - a.-pieţei comerciale: în '0-

„nestitatea, priceperea, sinceritatea şi spiritul de prâveere a conducătorilor instituțiunei.““Așa. dar. pentru-ca o bancă să ptospereze .trâbue
situaţiunea

-ca

. economică

a

pieței

să ifie

favorabilă;

“banii” de care: dispune banca să: fie. bine plasați, ca
“banca. să aibă tot. da una: suficienţi bani în casă; şi
„clientela 'băncei să aibe încredere în direcţiunea însti-

Şi toate. aceste

tuţiunei!

profunde.

"și "le-a

vederi

însuişit . eminentul expert Penescu : făcând 'mai bine
-de - două ' zeci „de ani: „comerţ: cu vânzarea de bilete
-de tramvai!!Aceste banalităţi mputernicesc pe desăvârşiţi e.conomişti de la” Secţia | 'a! tribunalului Ilfov şi :cei
-de'la Secţia V-a a Curţei de Apel, 'să. 'decreteze că
direcţiunea 'Băncei * Franco-Române: e „lipsită de. so.coteală 'și: de cel niai: elementar simț de prevedere“:
“Dar şi în materie .comptabilă expertul I. S. Penescu,

sînt

de

dovedeşte

că

conturile

familiare. In “adevăr,

talia

unei

mari

comptabilitatea

bănci

unei

âne 'e ceva mai
cei
: Franco-Rom
Băn

nu

îi

bănci

compli-

.cată de cât înregistrarea” rezultatului: vânzărilor zilnice
de bilete de tramvai. O' bancă are conturi curente,
conturi de scont, cumpărări și vînzări de titluri,” creditori la vedere și pe: termen, conturi ci străinătatea,
cumpărări şi vânzări -de monede şi: cecuri, . operații
de arbitraj, conturi .cu sucursalele" și agenţiile seale,
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ctc., adică o comptabilitate destul de complicată ca:
să zăpăcească pe șeful: încasatorilor de la tramvai,
așa că nu prea se descurcă: în' conturile. Economiei.
Naţionale și a. Băncei Hipotecare.
a
Fiind şi o inteligență mediocră, expertul de la.
tramvae, nu poate să admită cauze speciale care:
au pus Banca -Franco-Română în situaţiunea de a.
solicita un .concordat. Pentru el, ca pentru marea masă.
„a vulgului, trebue să existe unul 'sau mai
: mulţi culpabili în carne şi oase,:şi aceștia nu pot fi -de cât cei
ce 'au. dirijat Banca. Dacă Banca a ajuns să ceară
„concordat e că direcţia e nepricepută şi chiar lipsită de:
onestitate;
De aceea pune ca principiu în raportul său:
că. direcțiunea 'unei -Bănci- trebue să fie onestă,
lăsând

să se înţeleagă

că acea

a Băncei. Franco-Române:

ar fi lipsită de această însușire. Fără să fi găsit nimic“
precis pe care ar fi putut săI pună în în contul lipsei.
de onestitate a conducătorilor Băncei Franco-Române,.
totuşi: când închee raportul seu insinuiază că la Eco-

nomia :Naţională
Totuși, relativ la

Sar - fi petrecut
această. societate,

cu: direcţiunea , Băncei

îi dete

sfatul

lucruri necurate.
când luă contact:

ca

în adunarea.

ce avea să ratifice 'bilanţul pe 1929 să amortizeze
din.

fondurile secrete datoria :ce avea societatea
Economia.
Naţio
lanală
Bancă... .:; :
a
Ie
* “Credem că e bine să revenim din
-nou asupra.
chestiunei Economiei - Naţionale, pe
care am expus'o.
deja. în altă parte. al acestei: lucrări,
de oare-ce pe ea.
s'au sprijinit. cei ce atacau. direcțiunea
Băncei Franco-Române. Această. Bancă dispunând
de o rezerză de60 milioane lei, rezervă.pe care nu o.punea
în evi-.
denţă în „bilanţurile:de fine de
„an, de unde. numele.
de rezervă ascunsă,
'ea ar fi put
's?o ut
.distribue ac-—

.
|
“
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Hionarilor sub formă de - dividend, sau sub
-de acţiuni, întocmai cum au făcut societățile

formă
petro-

lifere care își constituiseră rezerve foarte importante
în urma scăderei: leului. Direcţiunea Băncei a preferit să adopte ultimul procedeu şi să facă o emisiune
„de acţiuni în valoarea acestui fond de rezervă, adică
de 60 milioane lei. Ea însă -nu a distribuit aceste
ci a luat o cale
în mod direct acţionarilor,
:acţiuni
de acţiuni în
stoc.
acest
posedau
prin! care acţionarii

mod

Stocul acesta

indirect.

de

60

milioane acţiuni

Banca Franco-Română'a fost dat : societăţii 'Econo-mia Naţională, debițând-o în cont cu. 60 milioane lei.
Astfel Economia Naţională: avea la pasivul ei o da+orie. de 60 milioane: lei la Banca Franco-Română
şi avea” în acelaşi timp la: activul ei o 'valoare de
.60 -milioane lei reprezentată prin. stocul de 60 milioane..

acţiuni

Banca

Franco-Română.

Operaţiunea

aceasta - ar .fi fost criticabilă dacă : societatea Economia: Naţională ar-fi fost compiect străină de Banca
Franco-Română,! căci-ar fi putut să vândă pachetul
„de acţiuni Banca Franco-Română şi să devină insol-.
-vabilă şi astfel să nu; mai. poată achita datoria de:
60 milioane ce-o avea 'la această bancă. Ori, Econo:mia Naţională era:'o “afiliaţiune a Băncei Franco-

Române;
«din

urmă,

toate
şi

de
acţiunile:ei erau' posedate

consiliul

“ei

era

format

din

aceasta

persoane

«din 'consiliul şi personalul Băncei :Franco-Române.
Rezultă de fapt că cele 60: milioane acţiuni Banca
"Franco-Română, ce erau posedate de Economia. Na-țională,: erau '.tot proprietatea. acţionarilor “Băncei
Franco-Române, această Bancă posedând totalitatea
|
,
-: ::
acţiunilor . “Economiei Naţionale.
“ După sfatul! lui Penescu, direcțiunea propuse” adu- -
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nărei generale a Băncei Franco-Române să amortizeze
dator
: ce Economia
ia
Naţională avea către aceasta,
utilizând în acest scop fondurile ascunse de 60 milioane. După această operațiune: Economia Naţională.

nemai având. nici-o datorie la Banca. Frarico-Română,

expertul nu. mai era obligat so verifice. :
Expertul Penescu începu verificarea conturilor Băn-cei negăsind nimic, anormal, după cum.
nu. găsise nici
ceilalți experţi ce verificaseră scriptele. Băncei în
cinci rânduri.. Dacă Banca obținea concordatul s'arfi instituit un comitet de 3 persoane -printre credi-.
torii. Băncei, care.:să controleze operaţiunile direcției.
Penescu. făcu' de mai. multe. ori aluziuni că nu Sar
simți grozav de ofensat: dacă i sar.da lui unul. din.
aceste locuri, mai ales că ele ar fi fost bine 'retribuite,
. Ii aşteptarea unei asigurări că: se. va da curs acestei
.
dorinţe alui, .a întocmit un raport asupra conturi
lor:
Băncei, raport în care afară de insinuări nu constat
ă.
nimic rău la activul” direcţiunei. Du. pă
depunerea a-.
cestui raport, aşteptă să vadă cuim îl. răsplăteşte di-recțiunea Băncei, însă cum aceasta nu mișca
de loc,
depuse -un supliment de' raport privind: de
data.
aceasta Economia Naţională, iar nu . Banca
Franco-Română.
In acest raport conchidea că de oarece
Banca -a amortizat. 54: milioane datoria
Economiei.
Naţionale, aceşti .bani au trebuit
să fie. pierduţi îri-tr'un mod sau altul, lăsând să se înţel
eagă
că aci au

trebuit să fie fraude...

Aaa

- Raportul acesta în care nu se
constata vreo fraudă,.
de oarece.
nu se preciza. ce. sume, și în.c
e mod, au

fost deturnate
insinua

milioane

însă

lei),

de direcțiunea

că

sumele

Băncei

Franco-Române,

amortizate - (de

ar putea ascunde

ceva

aproape

dosiri

de

60:

bani.
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In adevăr, în acest raport nu se da nici o preciziune,
nici o listă de numele persoanelor a căror debite au
fost amortizate. Dacă expertul ar fi examinat conturile mai cu pricepere (fără partipris), sau ar fi
cerut explicaţiuni dela direcțiunea Băncei, ar fi aflat
că debitul de 60 milioane al Economiei Naţionale
provenea dela subscrierea capitalului Băncei Franco- şi că acest debit avea drept contravaloare
Române
pachetul de 60 milioane acţiuni deţinut: de sus nu-

.

i

a

mita societate.

Probabil, însă, că în acest de al doilea raport,
celor
nu-l interesa atât obiectivitatea şi : exactitatea
Naiei
Econom
lor
conturi
rea
constatate din verifica
le
nu
să
ase
angaj
se
,
dealtfel
ionale, — pe care,
—.
Bancă
către
ei
datoria
a
verifice dacă 'se amortiz
cât

să

înveţe

minte

pe

fraţii

Protopopescu

să

fie.

mai culanţi cu experţii şi să nu se facă a -nu pricepe
ci e nevoe de unsoare ca balamalele să nu scârţâe..
In orice caz, al doilea raport al expertului Pe-.
nescu a creat o atmosferă de dubiu asupra cinstei
conducătorilor Băncei şi a adus apă la moara şantagiştilor,. fie. a celor din presă; fie a celor. ce făceau

opoziţie

la

concordat:

CONCLUZIUNE

Din
că

“cele.

sa

spuse” în capitolele

lucrat

la

dărâmarea

precedente,

Băncei

rezultă

Franco-Române,

şi că factorii psihologici care au
conlucrat la această
prăbușire. au fost: spiritul de
răzbunare, prostia și
Șantajul,
i
a
Spiritul de - răzbunare 'se îndrepta
nu în contra
„Băncei' propriu zis, ci.în cont
ra directorului ei generăl. Jidanii,. cu. presa lor,
voiau să dărâme Banca
peniru
în că
capul ei: se afla autorul
Pericolilui
Ovreesc. Dealtfel o instituţ
iune. „creștină mai puţin

„pe terenul bancar era avântâjos pent
ru poporul ales,
care urmăreşte:în România
-monopolizarea acestui
comerţ. : Toţi
prescurtații
lucrat din toate puterile

din ţara - românească au
lo
carsă. discrediteze şi să

dărâme - această Bancă, E
IO
“Guvernatorul - Băncei Naţionale,
.care ajunsese

ocupe

acest

mărea

să răzbune

post

în

urma unui “accident

să

politic, ur-

afrontul de a i se fi protestat
o
poliţă, ştirbindu-i-se,“ astie
l, din creditul de care
se
bucura! barba lui pe piaţă. Tot
pe motive personale
de
răzbunare

Române

răspunde

erau mânaţi

şi conglomeratul
la

numelede

în

contra

de : slănină
Băicoianu,

Băncei

Franso-

ambulantă

precum

și

ce

prera-

molitul Stroescu, ambii
directori la B. N. R.
Am văzut că şantajul
a fost _/eitmotivul care
a
însuflețit în acţiunea lor, atât
presa ce a ătacat
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cereau falimenBanca, precum şi pe creditorii 'care
reuşit să 'stoarcă
tul. Unii din ei, în special presa, au
nu în mă=
dela Bancă sume. apreciabile, deşi poate
i care
ători
depun
adică
sura apetiturilor lor. Ceilalţi,
e lor,
tăril
aştep
în
cereau falimentul, au fost frustaţi
opoProt
fraţii
deoarece direcţiunea: Băncei, — recte
gă
retra
ca să-și
pescu — nu le-au dat nici un ban
mai
lui. Ba.
opoziţiunile . la omologarea . concordatu
avocaţii ce le
pe
ască
plăte
mult, au fost: nevoiţi să
loc să le intre bani
susţinea opoziţia, astfel încât în
în pungă, au fost nevoiţi să scoată.
are a creerului
In fine prostia, această manifest
a creat atmosfera
marelui număr, a fost cea care
defavorabilă
sentinţele. ce

direcţiunei Băncei,
condamnau Banca.

şi care .a redactat
Mai toţi cei ce aut

ei instituţiuni,
jucat un rol activ.în prăubşirea acest
le şi comptaţiuni
opera
din
mwau priceput mai nimic
bilitatea

Băncei;

cu

toate

toţi îşi

acestea

luau

aere

specialişti în
de savanţi în economie politică
chiar consau
—
materie de bancă, înşirând la bară
sau
ităţi
bânal
semnândîn sentințe — tot soiul de.
prea
termenul
naivităţi; ca să nu le denumim cu'
Da
a
.
drastic de prostii:
orabilă
defav
ă
sfer
atmo
-S'a reuşit a se crea 0:
enţă.
influ
tă
aceas
sub
Băncei, şi. judecarea s'a făcut
tă
aceas
de
eze
degaj
Judecătorii ar fi trebuit să. se

ambianţă, însă o astfel

şi

de

de operaţiune ar fi fost un

aceasta ar fi trebuit
lucru peste puterile lor. Pentru
făcut natura, şi nu
să fie mai inteligenţi decât i-a
să-şi modifice pozicredem "că vreun 0im € capabil
ului său; chiar
creer
țiunea şi calitatea moleculelor
ani de-a rândul . pe jilcând şi-a lustruit. pantalonii
vre. putem, deci, face crimă
tările tribunalelorNu
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.

unui om pentru faptul că ma reuşit să.fie mai puțin
prost decât. l-a îicut .natura, astfel că trebue .să
scoatem din - recriminaţiunile
noastre factorul. prostiei
a celor ce au contribuit! la surparea Băncei FrancoRomâne. . Cutare
. creditor: sau . cutare magistrat. care
a ajun
la : conving
s.
erea că Banca -Franco-Română a
fost condusă de oameni incapabili şi de rea credinţă,
convingere.pe care:nu poate s'o sprijine îiici pe cunoştințele lui speciale economico-financiarenici
,' pe
vreo dovadă certă de fraude, e-un om! pe care natura
l-a persecutat pe terenul intelectual. și nu putem
să-i
facem vreo vină că judecă strâmb
: Vitregi
. a naturei
pentru acești oameni, e cea care poartă vina
că. în
sentința tribunalului din 2 Iunie 1930, magistr
aţii
afirmă că direcţia Băncei urmărea: „Scopuri
nemărturisite, dar pe care Justiția represivă le
va Cerceta
şi. descoperi“. Scopurile urmărite de direcția
Băncei
nu “erau . cunoscute . magistraţilor ce: condamnau,
de
oarece: directorii nu voiau să le mărturisească.
Cercetările făcute
. nu dovediseră nici.o fraudă, însă

acestea

'irebuiau

să: existe

şi

rămânea

în :- sarcina

Justiţiei represive să le cerceteze! Că
Justiţia
. represivă va găsi ori nu fraude (scopuri.
nemărturisite)
ru încurcă câtuși de puţin logica celor
ce au redactat

fraza

de

mai

sus.

In

adevăr,

natura

a fost

vitregă cu aceşti biţi magistrați. ;
.
"Nici cu redactorul sentinţei Curţei
de

. .
Apel,

muniă

.
zeiţa

Minerva ma fost mai darnică,
deoarece şi el insinuă
“că sunt »Presumpțiuni de
fraude atribuite adminis/rutorilori, deşi Justiţia represi
vă lucrase mai bine

de cinci luni ca să cerceteze si să
descopere scopurile
Hemărturisite urmărite--de direcţia
Băncei, şi- nu găsise nimic după ce cercetase toate
denunțurile făcute
“

<a
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de cei ce căutau prăbușirea Băncei. Insă nici acestuia
mo să-i facem vreun reproş pentrucă ma fost capabil
să fic mai inteligent decât l-a făcut natura.
S'a vorbit în' procesul
Băncei 'Franco-Române : de
marile pierderi pe. care le-ar avea această. instituiune din cauza plasamentului său prost. Sau exagerat
conturile ce 'erau slab garantate, trecându-se sub vedere cele bine garantate. Nu s'a: ținut seamă că o
instituţiune de talia: Băncei. Franco-Române amortizează

în

fiecare

an,

în

afară

de bilanţ,

conturi.în

valoare de 10—20 milioane. Dela înfiinţarea ei până
în 1929, Banca amortizase conturi de. peste 100
milioane lei. Dealtfel: toate: Băncile mari şi mijlocii
din Bucureşti” au amortizat în cei zece ani de după
război conturi: cu sutele de milioane. Astfel,, Banca
de Scont amortizează în. această perioadă peste 200
milioane: lei;

tot

cam -pe atâta

Generală.
- Băncile - mari
mânească,. etc.,

amortizează

şi Banca

-ca: Marmorosch-Blank,

amortizează: anual

între 50—100

Romi-

lioanc lei, aceasta, bine. înţeles, în afari--de bilanţ,
astfel de amortizări netrebuind să fie: văzute: de marele public sau de fisc. Continuând să trăiască, Banca
Franco-Română ar fi putut amortiza pagubele sale,
ce reies! din

funcțiunea

care,
" Orice

normală

a operațiunilor

bancă ce

ban-

'

ar: fi fost

nevoită

să-şi

dea

con:

turile pe faţă, ar fi fost pusă sub.0o lumină puţin
favorabilă în. ceeace! priveşte plasamentul ei în timpurile. acestea de criză. Prin scăderea generală a
preţurilor tuturor materiilor : prime “produse în țară,
ca cereale, lemn, petrol, 'etc.,: valoarea activului băncilor se vede afectată. Pe de altă parte pasivul lor,
adică sumele ce le datorează creditorilor, rămâne nc10
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alterat: "Toate băncile, mari şi mici, se văd cu conturi
imobilizate, dacă. nu. chiar cu pagube ce le știrbesc
nu numai fondurile de.rezervă, dar chiar din capital:

Banca. Franco-Română

nu e, deci,

singura

bancă

ce

are pagube, ci boala aceasta afectează, în aceste momente de depresiune economică, toate. instituțiunile similare din România. La alte. bănci, chiar dacă ar
fi fost forţate să-și dea conturile -pe faţă, surprizele
ar fi fost poate chiar mai mari.
e
.Se pune . atunci întrebarea,. dacă Banca FrancoRomână ar fi. putut. dăinui în situațiunea grea a
pieţei,

neavând

nici

pe care să se sprijine?

o

instituţiune

mai

importantă

Desigur situațiunea .Băncei

ar

. fi fost grea şi. directorul ei general își. dădea seamă
de această situaţiune.In adevăr, se putea cu uşurinţă
înțelege greutăţile. pe care le întâmpinau. băncile,
examinând în mod comparativ 'situaţiunea monetară.
a. României, precum și numărul .şi capitalurile băncilor între anii 1913 şi 1929. Luând datele publicate
în Buletinul . de Informaţiune a '. Băncei Naţionale,
găsim că în 1913 România avea o circulaţiune monetară pe cap de locuitor de.14,67 Dolari, a căror
capacitate de achiziţie, însă, corespunde cu 20 Do.1929.

se reduce

La

această

la 7 Dolari

la a treia. parte. Băncile

din. urmă

pe

dată. circulațiu-

cap de locuitor,

din. România

dispun,

adică

prin

urmare, de o treime din. elementul de activitate de:
care dispuneau înainte de război, ceeace era natural
să -le îngreuieze viaţa. In afară de! aceasta în 1913
erau în România '197 bănci al căror capital
şi rezerve se ridica la circa 300 milioane:
ei 'aur, iar în
1929 în regatul român.
se aflau 1100 bănci dispu-

PP

nea

a

lari
: din
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nând de un capita! şi rezerve de 360 milioane

lei aur.

Numărul băncilor se încincise, iar. capitalurile . lor
rămăsese aproape staționar. In astfel de condițiuni, .
era natural că. terenul pe care se mișcau băncile era
nesigur,
E
E
După deziluzia pe -care a produs-o stabilizarea
leului, prin faptul că nu sa mărit circulaţiunea, pre=
cum era de așteptat, se impunea găsirea unei soluțiuni care să previe 'criza ce amenința comerţul bancar. Deoarece circulaţiunea monetară nu s'a adaptat

la nevoile băncilor, trebuia ca acesteasă se adapteze
la circulaţiunea existentă, adică să se reducăîn ceeace
priveşte. numărul lor. Se impunea, deci, o politică
de fuziuni, precum se practicase în Anglia şi Germania.
In iarna. anului 1929, directorul general
Franco-Române adresează direcţiei Băncei

al Băncei
Naţionale

un memoriu și un proiect de fuzionare a cinci bănci
din București, noua instituţiune rezultată din fuziune,
trebuind să servească de nucleu pentru absorbțiunea
altor bănci din provincie, care abia se mai ţineau în

picioare. Aceasta era singura soluţiune logicăce ar
fi putut evita lichidările forțate. Insă cum în acel
moment
bărboasă

la

Banca

a lui

Naţională

Burillianu,

domina
dublată

superficialitatea de

inepția. :nasivă

a lui Băicoianu și de gagavelizmul senit al lui Stroescu, acest proect ma fost luat în consideraţiune, şi
băncile au fost lăsate în plata Domnului.
Cu toată situaţiunea grea a pieţei, Banca FrancoRomână ar fi putut să meargă înainte și ar îi putut
chiar să se descurce mult mai uşor ca celelalte in- stituţiuni similare, dacă creditele speciale ce-i fuseseră

1483.

impuse de directorii Băncii Naţionale ar fi fost tre-.
cute asupra Statului, cum s'au trecut atâtea
- conturi
„dela

alte

bănci.

-

DR

za

Din cauză însă a spiritului de păutate, a capaci” tăţei de a şantaja, şi mai alesj a marei:doze de prostie
a diferiților factori de care depindea Banca, aceasta
a trebuit să sfârșească în 'mod tragic!

SUPLIMENT
1932-—1934
Din cele expuse în cuprinsul acestui studiu, rămâne o impresie de admiraţie pentru armonioasa
amalgamare a inepţiei și incompetenţei în capul tuturor celor ce au lucrat la prăbușirea Băncei. Nu
poate, însă, nici unul din ei să tragă vanitate din
inepția ce-a manifestat în această afacere, căci acest
dar nu şi l-a însuşit prin propriile lui mijloace, ci

a venit

cu el pe

lume.

Recunoscător

nu

poate

fi

decât părinţilor sau naturei. Insă pentru incompetenţa.
care a manifestat-o fiecare în acest proces, meritul
e pur personal. Nimenea nu poate să conteste unui
Plastara,

Soare

sau

Niţeanu,

că

nu

au

nici

o

pri-

cepere în chestiuni economico-financiare, şi că această
“lipsă de pricepere au manifestat-o cu vârf şi îndesat
în pledoariile lor. Deasemenea
cine poate contesta că
în sentinţele tribunalului și Curţii, de Apel incompetența în același domeniu formează nota dominantă?
E adevărat că un alt tribunal a venit mai târziu să
arunce un fel de umbră asupra sus menţionatelor sen-tinţe, acordând băncei falite continuarea de comerţ,
recunoscând că un judecător nu e capabil să lichideze.
Banca, şi că prin urmare falimentul nu era soluţiunea
cea mai fericită. Deasemenea alte tribunale au omologat concordatele altor bănci ajunse în jenă. după
accidentul Băncei Franco-Române, cum sa întâmplat
cu Banca Generală, Bercovici, Marmorosch-Blank, etc.,
bănci la unele din cari situațiunea era mult mai proastă
decât

la

Franco- Română,

însă

aceasta înseamnă

că

150
„a

nu toți judecătorii se pot lăuda cu aceiași doză de
incompetență, şi că printre. ei există și ași, ca cei ce
au redactat sentințele de prăbuşire a 'Băncei.
E. posibil ca intensificarea crizei şi evenimentele.
mondiale petrecute în urmă,-să fi slăbit gradul de
„incompetență la: toți ceilalți judecători, însă cei ce
au judecat cazul Băncei Franco-Române au scăpat de
această influenţă, menţinându-şi incompetența -intactă.
"Un fapt trebue să măhnească pe toţi acești cioclii
ai Băncei Franco-Române. Fraţii Protopopescu -— cei

mai mari escroci ai secolului cum îi denumeau uniidin
pleiada

șantagiștilor

daţi în pușcărie.

—

Cu

mau

fost

arestați şi

toate acuzaţiunile

înfun-

ce li s'au adus,

și cu toată gălăgia ce presa a făcut relativ la îraudele
ce

acești

directori ar

plimbă — pe jos, nu
tneni.

Are

dreptate

fi comis,

ei sunt

liberi

şi se

e vorbă' — nestânjeniţi de ni-

paladinul

Virgil

Soare

să se in-

digneze și să exclame în prefața broşurei Falimentul

Băncei

Franco-Române:

„In timp ce hoţii de milioane

umblă liberi, toată forţa represivă este îndreptată împotriva

ţigăncușelor

ce vând jurnale

şi ucenicilor

ce

fug de la stăpân“. Libertatea aceasta e datorită fap-

tului “că judecătorii
au
ca

judecătorii

ce au

ților Protopopescu

pomenim
iaşi

ce au instruit

falimentul

Băncei

putut dovedi o atât de mare doză de încopetenţă
declarat

de darul inepției—

măsură

falimentul.

e că incopentenţa,

Norocul! îra-

— fără să mai.

nu e răspândit în ace-

printre toți judecătorii.”

_:

„ Trebue să ne ocupăm și de raportul
de expertiză,
precum

şi de expertul numit de tribunal,
pentru verificarea conturilor acestei instituţiuni,
după-ce falimen-

tul a rămas definitiv.
” În general,

a

|

experţii aceştia sîrit comptabili

care n“au

15t

de lucru, sau care dispun de timp liber în afară de
ocupaţiunile lor permanente. E dar natural că în a-

capabili, care au Ocu'ceste condițiuni comptabilii
pațiuni permanente şi sunt remuneraţi, să nu se prez
înghesue la tribunal pentru obţinerea de expertize,
lăsând

:

e

lor,

care nu se pricep

Magistraţii,

din branşa.. -

mediocrităţilor

ocupaţiune

această

de loc în comptabi-

multe cazuri, nu sînt capa-

iitate, şi care, în cele mai

bili să citească nici măcar un bilanţ, i-au

tot. ce aşterne expertul
de evanghelie

drept literă

în raportul “seu.

Ei dau, însă, preferință experţilor care prezintă, rapor=

turi în. culori cât mai negre, considerându-i pe aceştia
ca incoruptibili.. Sint unii experţi care au observat
- această

predispoziţie

de

cotaţi

fie bine

în termeni

a judecătorilor,

şi pentru-ca

să

aceştia redactează

rapoartele

lor

“ Expertul Petre

Da

O:

cât mai pesimişti.

câre a fost însărcinat:

Marinescu,

făcu expertizarea conturilor Băncei Franco-Române,
a
Pentru
cea parte 'din' această din urmă categorie.
“analiza

toate

conturile

şi

“ar fi trebuit să fie un om

operaţiunile acestei

Bănci,

foarte cult în ştiinţele eco-

Ori,
nomice-financiare, şi inteligent în acelaşi timp.
căpătat
a.
le
ce
tele
rudimen
la
cultura lui se mărgineă
cu vro

trei zeci de ani înnainte, urmând

cursurile junei

în
şcoale comerciale, -rudimente pe carele a uitat,
func-:
de.
“sale
nilor
“mare parte, din cauza ocupaţiu

ționar “la o bancă de mâna cincea,cu operaţiuni
reduse şi 'ca. varietate şi ca amplitudine; iar, în

ceeace privește
difice raportul

şi “materie
raţie - greu

inteligența, ar fi trebuit să-şi moîntre . cantitatea de "materie cenușie

albă “din

care

de efectuat,

e compusă -creerul,

dacă

nu: chiar

ope-

imposibilă.
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Tribunalul îi a. fixat * 80.000: lei
pentru: expertizarea

conturilor.

ca

Băncei.

remuneraţie

Dacă ar fi vrut

să verifice toate conturile i-ar fi trebuit cel puţinun an:
de muncă, întrebuințând toate--zilele lucrătoare pentru
această operaţiune, mai ales că nu avea la dispoziţiunea lui de cât un singur funcționar din vechiul per-

sonal

al

Băncei.

Inspectorul

a' lucrat,. împreună

ministerului

cu cinci funcţionari,

de finanţe

timp

de două

luni casă verifice numai unele operaţiuni limitate fă-

cute de „sucursale;
buia să

lucreze

se înțelege

cel

puțin

un

deci: că

expertul

an pentru

tre-

verificarea

tutulor :operaţiunilor efectuate de :Bancă pe un interval de cel: puţin zece ani.. Ori, expertul fiind funcționar la Banca Carpaţilor,
nu dispunea 'de. mai mult
de o oră pe zi de lucru,:și de zilele de “sărbători,
pentru a . verifica scriptele Băncei Franco-Române.
Numit la începutul lui Aprilie el a depus raportul la
începutul lui Decembre, însă cum a stat în sanatoriu
timp de trei zeci zile, de fapt: ma lucrat de cât şease
luni, a câte.o jumătate de oră, până la maximum o
oră pe zi.
E
a
|
|
In aceste condițiuni îi ar fi fost greu să întocmească
un

raport

defovarabil

direcțiunei

Băncei,

care să aibe

o oare-care justificare şi documentare. Ori, el trebuia
să facă un raport defavorabil ca să nu fie acuzat —

după cum. a mărturisit-o mai târziu — de către.
şantagiștii, care. au: cerut falimentul: Băncei, că
ar fi fost

cumpărat de fraţii. Protopopescu, şi ca
să nu fie desconsiderat de judecătorii cari — după-cum
am afirmat-o mai sus — consideră ca buni
experţi pe cei
ce zugrăvesc totul: în negru.
e
Era, deci,

bietul

om

pus

la. grea

dilemă, trebuind

ori să lucreze din greu timp de mai binei:de
un
să

facă

un

raport

care

ar

fi putut

fi atacat

an, ori
cu

UŞu-
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rință,

neavând

nici

o

documentare

în “favoarea

lui.

Pentru norocul lui, îi a venit în ajutor broşura tipărită
de renumitul: astru al baroului Virgil S.: Soare, în care
se găseau toate pledoiriile în contra direcţiunei Băncei, -precum şi sentinţele tribunalului şi a curţii de

apel. Aci găsea.el toate elementele ca să'și întocmească un raport cât se poate de negru pentru 'direcţiunea

Băncei. Cine a citit broşura lui: Helios (Soare) şi concluziunile. raportului expertului Marinescu poate constata

cu

uşurinţă

că acestea

din

urmă

au

fost luate

din pledoiriile cuprinse în prima. In loc să se măr-

ginească expertul în analizarea: operaţiunilor 'Băncei,
căutând să găsească cele ce nu sînt legale, începe
prin a înşira- care sînt cauzele” prăbușirei Băncei. Astfel: reeditează toate prostiile ce fuseseră debitate cu
patimă de consorțiul de şantajişti Plastara-Niţeanu,
Soare, -& Co, cu singura excepție că nu afirmă că
sar fi făcut şi: fraude. Despre împrejurările de ordin
general, care aui fost adevăratele cauze ce au: pus.
Banca în imposibilitate de a'şi respecta angajamentele,
- precum erau scăderea bruscă şi profundă a: preţului
cerealelor, petrolului, - Şi a tutulor. materiilor prime,
cauze care au determinat criza mondială, a cărei rezultat a fost căderea a mii de bănci şi reducerea
enormă, a creditului; despre aceste cauze Dl. expert nu
pomenește

de

cât în treacăt,

parcă

ar fi fără

nici

o

importanţă. Dacă şantagiștii care au cerut falimentul
Băncei. aveau scuza de a nu "ți. putut vedea rezultatul .
acestor cauze de ordin. general, expertul Marinescu
nu mai

avea

această

scuză, de oare-ce

când a întocmit

el raportul, aceste -cauze determinaseră deja căderea
băncilor. de- Industrie & Comerţ, Generala, Elveţiana
însăşi
& - Română, -Bercoviti, Marmorosch. Blank, şi
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banca Carpaţilor la care ocupa postul
E. posibil-ca proporţia dintre materia
în creeiul

seu

să-nu

îi fi permis

de subdirector.
cenușie şi albă

să vadă

acest lucru,

şi chiar dacă i-ar fi permis, să nu-i convină să
o pună în raportul. seu, de oare-ce în acest caz,
raportul mar mai fi fost defavorabil, şi. nefiind defavorabil reputaţiunea lui de expert incoruptibil ar
fi fost compromisă! Trebuia, prin urmare, să treacă
asupra cauzelor 'de ordin general fără să inziste
"asupra lor.
.
In concluziunile raportului, p e lângă înşirarea cauzelor care ar fi provocat solvabilitatea Băncei,şi
pe care le ia din broşura lui Soare, înșiră ca lucruri
nepermise şi: care nu pot de cât să fie defavorabile
bunei reputaţii a direcţiunei acestei instituțiuni, faptele: de a acorda dobânzi mari depunătorilor; de a da
„comisioane directorilor sucursalelor pentru atragerea
depozitelor;

de-a

fi acordat

un

credit

de

o sută

mi-

lioane lei la doi clienţi, fraţii D. şi C. Câmpeanu;
de a fi mărit la 43 numărul. sucursalelor și agenţiilor,

etc. In fond nu făcea de cât să afirme:că e o crimă
pentru

tivă

şi

direcțiunea unei

pricepută.

In

instituţiuni bancare

adevăr

să fie ac-

Banca Franco-Română

care percepea, ca și celelalte bănci din categoria ei,
dobânzi de 20—2400, găsea că e normal să: acorde
depunătorilor dobânzi de 12—15%, pe când cele
Valte instituțiuni similare: nu acordau de cât 7—12%,
fiind mai lacome la câştig; directorilor “agenţiilor şi
sucursalelor. seale le da. un comision ori de câte ori
-reuşeau să atragă depozite. cu o dobândă mai mică

de cât. cea uzitată, adică cu mai puţin

de 12—15%;

fraţilor Câmpeanu le acordase un credit de. 65 milioane, . consolidând o datorie mai veche prin luarea

155.

unei. hipoteci

asupra cinci sute hectare

de teren pe= :

trolifer şi prin ceziunea a şeapte puncte de redevenţă
care în 1926 produseseră 26 milioane lei. Dacă nut
survenea scăderea bruscă a petrolului această. datorie
se plătea în trei ani. De altfel Banca mar fi fost în
situaţiune.mai bună dacă această sumă ar fi acordat'o
la două-zeci de petrolişti în loc de doi, de oare-ce
scăderea cu S0% a prețului petrolului a făcut toată
această categorie 'de debitori insolvabilă. Numărul
mare al sucursalelor şi agenţiilor era un rezultat al
fuziunei cu băncile din provincie, şi el constituia o
soliditate iar nu a slăbiciune a .băncei, de oarece
clientela răspândită.pe suprafaţa întregei ţări e mai
puţin susceptibilă de mișcări de ansamblu de cât
dacă ea ar fi concentrată într'un oraș, unde o panică
se' poate

propaga

|

uşor.

de expert în contra diToate argumentele înşirate
temei şi nu dovedeau
un
nici
n'aveau
recţiunei Băncei,
era nul. Insă cum şi
bancară.
de 'cât că în pricepere
sunt tot atât de nuli
raport
judecătorii care citesc acest
lor nu putea.
asupra
în materie bancară, efectul produs
de cât să fie defavorabil.
- Singurele puncte din raport care ar îi putut fi discutate, erau chestia capitalului, — asupra căreia p'avem să revenim de oare-ce am dat explicaţiuni mai
înainte,— și faptul că Banca Franco-Română a considerat, la încheerea bilanţurilor de fine de an, drept
numerar disponibilul ce.?1 poseda la..Banca Românească şi la Banca Chrysovelony, şi pentru care obţinuse

cecuri

emise

de

sus

numitele

bănci.

La

acestea

de
se reduceau toate fraudele şi tălhăriile comise
transformadirecţiunea : Băncei Franco-Române, adică
de .rezervă ascuns:în acţiuni care au
rea unui fond.
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- rămas tot în patrimoniul Băncei, şi considerarea drept
numerar a .disponibilului pe care” Banca Franco-Română îl avea la băncile Româneasca -și Chrysovelony!
“ După ce a fost declarată Banca Fr. Română, în stare
de

faliment,

a

fost

însărcinat. judecătorul

Preuţescu,

dela cabinetul Il cu instruirea cauzelor care au provocat prăbuşirea acestei instituțiuni. Acesta se afla
în faţa unei probleme foarte grele, de oarece, ca
toţi mâgistraţii nu ştia ce e comptabilitatea în partidă
dublă, şi relativ la operațiunile de bancă nu cunoștea,
probabil, de cât poliţa. In astfel de condițiuni îi era
greu de a putea vede clar în operaţiunile făcute de
direcţiunea Băncei Franco-Române. Ca. material informativ -nu avea. la îndemână decât sentințele tribu-

nalului şi a curţei. de Apel,. care îi cereau să desco- pere fraudele care sau comis. |
Injuncţiunea aceasta era clar scrisă în sentința
tribunalului, şi am .redat'o în altă. parte al acestei
lucrări, pentru a nu o mai repeta aci. Mai avea expertiza lui S. Penescu, care dacă nu. preciza nimic insinua, însă, mult în defavoarea directorilor . Băncei.
Pe lângă aceste două surse de informaţiuni,
care ni
puneau direcţia Băncei în lumină favorabilă, mai era
atmosfera. creată. atât: de şantagiștii care ceruseră falimentul, precum și de presa care dusese campania în
contra . Băncei, - atmosferă care. nu putea de cât să
menţină suspiciunea: judecătorului în contra directorilor instituţiunei falite. Mai erau și martorii, dar unde
experții
cei: mai

mau găsit. nimic, era greu-ca martorii, chiar
rău. voitori, -cum.- era bună oară Ciocârlie-

Basma, să dovedească .ceva.
Cercetarea cauzelor care: au
sese

încredinţată

judelui

AI
produs falimentul

Prenţescu,

însă

îu-

constatân=

15%

du-se: că acesta era prea specializat în crimele. făcătoarelor de îngeri, adică în avorturi cu consecinţe
mortale, fu înlocuit cu un specialist: în chestiuni :financiare cu caracter bancar. Tocmai la cabinetul II
se găsea un tânăr magistrat care se afla în proces
de specializare pe terenul bancar. Junele Horia Bogdan în vederea acestei specializări divorțase de soția
lui şi luase în căsătorie fiica lui Aristide Blank, fostul
director general a Băncei Marmorosch, Blank & Co.
când . această instituțiune se ţinea încă. în picioare;
Contactul, putem să zicem permanent, pe care'l .avea
cu familia acestor. financiari trebuia să'l pună în situaţiunea de a putea vedea clar în mătrapazlăcurile
persoanelor

ce. au. condus

Banca

Franco-Română.

|

După un an. şi mai bine de cercetări în care interval de timp a stat de vorbă cu vr'o cinci martori și
a cetit de două ori concluziunile confuze ale raportului expertului Marinescu, a redactat ordonanța definitivă în care pune în. „culpă pe D-nii 1. D. Protopopescu, T. „Protopopescu şi P.. N. Panaitescu.
“ Tânărul. jude Horia Bogdan a fost înzestrat. nu
„numai de Aristide Blank ci şi de. Natură. La ce sumă
se ridică înzestrarea .din partea lui Aristide Blank
nu putem ști, însă de cum l'a înzestrat natura ne pu-

tem

da .seama. cetind ordonanța

definitivă pe care a

redactat'o. Natura Va înzestrat cu un mare talent stilistic. Nu. credem că poate exista în România vrun
Caţavencu Sau Farfuride care să”l poată egala. Perlele
de stil abundă în ordonanța definitivă, şi ar fi o crimă

din partea

noastră

cestei . broşuri

ceastă

operă

să nu

pasagiul

împărtăşi cetitorului

cel

juridico-literară.

mai

caracteristic

lat'o aidoma

din

după

aa-

cum
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la dosarul

am copiato după originalul. «ce se află
procesului :
i
„In urma cercetărilor noastre. ......

Expunem Urmiătoarele.
* Precursoare şimptomatică ai unei stări gangrenoase
cconomico-financiare mondiale caracteristică şi consecutivă marilor răsboaie, după o serie de tatonări şi
încercări de a obţine sprijinul principalelor Bănci din
țară, după-ce în urma unei campanii de presă provocată în cursul lunei Aprilie 1929 de câţi-va funcţionari
eliminaţi, pentru motive disciplinare, care a avut de
efect să sdruncine profund încrederea deponenţilor,
cel mai puternic dacă nu singurul fundament al înstiY

tuțiunei,

după- ce

într'o

şedinţă

din

19

Iunie

1929,

| consiliul seu de Administraţiune decide să introdusă
cererea de moratoriu, după o serie de fluctuaţiuni
reprezentate prin “cererea de concordat hotărâtă de
consiliul . din
18 Noembre
10929, prin declararea
în faliment 'la 2 Iunie 1930, hotărâre apelată, în

cele

din

urmă

Banca

Franco-Română

este

definitiv

declaratăîn stare de faliment de către Tribunalul
comercial Ilfov S. 1 în ziua de 18 Noembre 1930;
declarare

care

atrage

cercetările

penale

făcute

și

desăvârşite la Cabinetul II Instrucțiune.“
Concis, clar şi cuprinzător! Una sută cinci zeci şi
patru. cuvinte, zece virguleşi un punct, Trebue să aibi
un cap de Consitier la Casaţie, ca să pricepi,astfel de
perioade. şi să găsești ceva în acest vid diluat! Numai
cu bunul simţ e imposibil a descurca” un astfel de:labirint de pseodo-idei. Perle de acestea de stil se află
în abuindență în cuprinsul operei. ginerelui Băncei
Blank,

şi

un

biet

muritor,

înzestrat

numai

cu

bunul
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simţ

şi

un

titlu

de

doctor

în

litere

și filosofie, :n'ar

fi în măsură. să aprecieze această colecţie de giuvaeruri stilistice.
.
.
Printre punctele: de. acuzaţiune pe care jndecătorul
- le scoate din insinuările raportului expertului Marinescu, şi pe cari le am examinat în altă parte al acestei lucrări,. voi reţine aci, totuși, următorul punct.
E punctul privitor la cheltuelile de administraţiune şi:
pe care judele instructor le găseşte: „exagerate (52.

879.230) în 1928 când deja (influenţa lui Blank. N.A.)
starea Băncei era precară în raport cu capitalul vărsat,
reprezentând tantiemele membrilor Consiliului de Ad=
-ministraţie, ale Comitetului de Direcţie și mai ales
ale censorilorii, Ar reeşi din fraza de mai sus că suma
de aproape 53 milioane lei a fost încasată de con-.
siliul de administraţie, de comitetul de direcţie şi de
cenzori. Se vede treaba
că tânărul jude şi ginere a
confundat direcţiunea Băncei Franco-Române cu acea
de la Banca Blank. E adevărat că la această din
“urmă bancă, Aristide Blank şi Richard Schoepkez încasau un milion de lei pe lună drept leafă şi în plus
opt sprezece milioane lei pe an speze de reprezentare,
afară

de tantieme

ca membrii

în comitetul

şi în consiliul: de administraţie.

La

Banca

de direcţie

Franco-Ro-

mână, judele ar fi aflat, dacă analiza cheltuelile,
din 5% milioane, 16 reprezentau impozite plătite

că
la

„stat şi comună; că tot consiliul nu încasa decât lei
„1.350.000, cea ce revenea 175.000. de fie-care consilier; că cenzorii nu primeau de cât jumătate din
această

sumă,:vr'o

85.000

lei; că

direcţiunea, formată

din patru persoane, nu încasa decât un milion:lei,
și că directorul general avea ca leafă 60.000. Ar îi
de asemenea aflat că Banca avea 450 funcţionari.cu
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"“43 sedii provinciale, la multe din care se plăteau chirii
iar la toate existând speze de luminat, încălzit, furnituri, etc. Ar mai fi constatat că la Banca Franco- -Ro-

mână

lefurile erau mai miti: ca la băncile similare.

Dacă ar fi, însă aflat toate acestea, mar mai îi putut
insinua contra direcţiunei Băncei, şi el trebuia, în urma
mandatului: categorie pe care'] „primise, s'o' scoată
"vinovată.

Ii

a

A

e

“Am vorbit 'de expertiza lui P.: Marinescu, aşa că nu
mai revin' asupra ei, însă, deși nu aducea vr'un cap

de. acuzare

direcțiunei Băncei,

era' plină de însinuări

«defavorabile acesteia. Fraţii Protopopescu mavură dificultatea să dovedească netemeinicia tuturor acestor
insinuări, şi contra expertiza spulberă micile contro-

verse comptabile pe:care expertul “Marinescu le 'sco-

sese din. scriptele Băncei. Cercetările judelui H. Bogdan

măriseră.. dosarul

fără -ca din

.afacerei în

acest teanc-de

hârtii

mod

considerabil,

să poată reeși

că

direcția Băncei Franco-Române ar fi făcut vr'o faptă
incorectă, sau că ar. fi: condus banca în „opoziţie cu
codul de comerţ. și -practica bancară.
ă
“In aceast
: situaţiune
se impunea clasarea pur și

simplu al acestei afaceri nenorocite.: Insă, atunci cum
rămănea sentinţa tribunalului şi a curții -de Apel, care
declaraseră Banca în faliment pe .motivul că direcțiunea ar fi făcut o'serie de abuzuri, dintre care nu

erau

excluse

procedeuri

incorecte

pe

care

justiție

represivă trebuia să le dovedească.-O simplă clasare
"a falimentului, ar fi aruncat un blam asupra celor
două instanțe, căci, dacă nu s'a găsit nici o vină direcției Băncei Franco-Române, atunci declararea falimeniului ar fi fost o eroare. Ori nu trebue ca publicul să

aibe

impresia

că justiţia

poate

face erori,

deși
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sentinţele ei ar câştiga să, fie pur și simplu: trase la"
sorți după procedeul judecătorului. lui, Rabelais, căci
o eroare ar ştirbi

din

majestatea

instituţiunei,

şi. ma-

jestatea e necesară... cel puţin magistraților. Un. alt
argument, pe care 7] invoca procurorul Catân,. e. „că
asupra . „acestei afaceri s'a făcut. prea multă |gălăgie,
şi că o afacere care a. făcut vâlvă; pe drept. sau pe nedrept, trebue să “meargă. îi faţa judecătorilor!. E: o
satisfacţiune care se dă opiniei publice, Şi opinia pu„blică trebue. să fie satisfăcută!
.

-- Cum

nu se găsea nici un cap de acuzare serios în

contră direcţiunei Băncei Franco- Române, judecătorul
H. Bogdan, ' în ordonanța definitivă, aducea contra
Dior.[.'D.: Protopopescu, P. "Panaitescu, şi.T..D.
„Protopopescu, învinuiri de natură anodină, precum
e
„că, au acordat credite riscate; au atras depuneri
prea
“numeroase; au acordât dobirizi mari, etc., lucruri. „care
denotă că au fost mai . curând bancheri activi, căci
toate. aceste învinuiri Sar fi. putut aduce. „ori- căref
alte bănci din cuprinsul României. |
„Tribunalul 1)

care avea să

judece: procesul. interitat

fraţilor Protopopescii şi D-lui P, Panaitescu, singurii
„consideraţi răspunzători de judele instructor pentru
falimentul „Băncei,. după ce a ascultat cu atenţiune
timp de două ceasuri rechizitoriul procurorului: Şi apărarea inculpaţilor,. şi luând cunoştinţă de voluminosul
"dosar al afacerei, dete o sentinţă” clară, luminoasă şi
precisă. :„lată

“cum glăsuia. această

sentinţă

.
| în părțile

„ei esenţiale:. ....
Ie „Considerând , “că “tribunalul: a. iat! cunoştinţă de
"rechizitoriul procurorului;
fr,

“j

Președinte” Krupensky

; asesor ziua ș ; procuror Vicol
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Considerând. că a: coiisultat
judelui instructor; -: :-:

ordonanța definitivă. -a

- Considerâtid că-a. cstit' raportul experţilor;

ilor inConsiderând că a aseliltat pledoiriile avocaţ
culpaţilor; -. -.:
demne
Considerând: că el, tribunalul: nu. consideră
de
cât
de. consideraţiune, toate - considerentele ori
considerabile considerate şi invocate de apărare;
Considerând. că în .speţă. inculpaţilor. li se aplică

articolele- x,y,

şi z' din codul penal, combinate

cu

.aliarticolele: s, t, u; şi cu articolul v, paragraful III,
atoate
niatul “VII: din: comercial, condamnă pentru

ceste “considerente

expuse mai

pe “ fiecare 'în-

sus,

culpat să plătească 'lei zece mii în folosul statului!
“Dacă cine-va după cetirea acestei sentinţe nu e con-

vins de culpabilitatea fraţilor Protopopescu şi a D-lui

P. Panaitescu, e că nu vrea să vadă evidenţa care ese
aşa de limpede, din. rândurile de mai sus.
-Apelul în. contra “acestei sentinţe a fost judecat
. Magistraţii îmbrăcând roba, ce le conteră în mod
incontestabil competenţă, precum şi prestigiu în ochii
publicului ce ia -parte” la ședințe, fie pentru a se
încălzi cânde ger afară sau chiar numai cu scopul de a-și efectua digestia în tihnă, intrară în sala
în care se judecă procesele, şi, așezându-se pe scaun,
luară

un

acuzatori

aer

clusiv uşierul,
pricepere

menit

și acuzaţi,

să

impresioneze

precum

și restul

avocaţi,

pe

publicului,

in-

pe

de. majestatea justiţiei şi de profunda

a celor ce

o

distribue.

i ; asesori:
1) Preşedinte : Maxim
țoiu ; procuror: V, Poltzer.

Coman

După-ce
;Drăgoescu

se prefăşi

Ghen-

d

Sect. Il-a1).

ra

de Apei

og

de Curtea
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cură cu mult. talent că ascultă. cele spuse: de apărare,
inzistând în prealabil ca avocaţii să fie cât se poate
de scurți în pledoirii, amânară . pronunţarea sentinței
pe opt zile pentru ca între timp să poată afla de la
procuror despre ce este vorba. Pricepând tot atât de
puțin în. această. afacere pe :cât a: priceput judele iinstructor,. magistraţii: de. la. prima. instanță, . procurorii, :
grefierii. şi ușşierii,

pentru

pronunţară. cu. mâna “pe conștiință

dreptatea. hotărîrei, "respingerea. 'apelului incul-

paţilor,. Astfel.

dreptatea

imanentă 'a fost. satisfăcută

și. majestatea justiției. salvată! De :ar. fi admis. curtea
"-apelul, reformat sentința. tribunalului și achitat pe :inculpați, „ar fi rezultat: că :declararea : Băncei: -FrancoRomână în: stare de faliment a fost injustă, căci .falimentul implică. o vină cât: timp există: 'concordatul,
care şi el e-un faliment însă fără : “păcate. Ori, întro
chesțiune în jurul căreia sa făcut atâta. gălăgie nu
se putea arunca :un blam cât de mic asupra Justiţiei,
și încă de o Curte de Apel? Prestigiul Themisei sromâneşti

cra în

joc.

Da

ia

NE

ăia

i "IUL: FIGANULUI
t

sau”

i

Sa “GONCLUZIUNE, 1...
pa

-

[

2

bucată
A “fost -o “aată un rumân care “căpătase” o'
o înai
dea.
îi
să
”
mare de fier, şi se “gândi că. nu poate
“de
fier!
ea-un
bună” întrebuințare” de. cât” să-şi, tacă: “din
plug. de care: avea: nare "nevoe, cel de. la: "plugul seu
fiind coniplect: uzat. Se. "duse, deci, "cu bucata de metal la meşterul din at, un ţigan bun de gură, “care
'se angajă să îi fabrice rumânului fierul de plug de
care avea 'rievoe. Tiganul, însă, nu se prea pricepea
în meseria lui, şi înroşind.- în „contiritiui “fierul şi bătândul cu, ciocanul ma reuşit, în urma “oxidaţiunilor
continue, de cât să Ji facă să scadă ca: volum într ătâța
încât să nu mai fie suficient pentru un fier' de plug.
Când rumânul veni peste câte-va zile să! şi ia “fierul,
țiganul o "1uă cu “gura pe dinnaiiate şi după o pledoirie
elocventă convinse pe rimân să “renunţe :la fierul de
plug şi să se mulțumească cu un topor.

Se puse ţiganul

cantitatea necesară unui. topor. Pe rumân îl primi
iară cu un discurs, când acesta veni să-şi ia toporul,
și ţiganul fiind abil în argumentare, îl convinse şi
de data aceasta să renunţe la topor pentru un cuţit.
Insă la facerea cuţitului ţiganul nu fu mai norocos ca
la fabricarea toporului sau a fiemiui de plug, şi ne
mai rămânând. de cât foarte puţin metal propuse. rumânului să îi facă un cui, Rumânul .se. scărpină în
cap, însă ne având încotro acceptă propunerea ţiga-

N

fierul şi bătândw1 pe nicovală Pa făcut să scadă sub.

i

iar pe lucru :să făurească, un topor, însă și de data
aceasta dibăcia nwl ajută, căci tot înroşind îîn continuu

165

nului de a se mulțumi cu un cui. Dar parcă fierul rumânului ar fi fost blestemat, căci țiganul nu reuși să
facă nici cuiul promis, și când rumânul veni nu mai
rămăsese de cât o bucată neînsemnată de tier din care
nu Sar fi putut face nimic.— „Ascultă rumânicule,
să'ţi fac din fierul rămas un ţiu“ îi zise țiganul.
„Ce e aia ţiu măi țigane“ — „Stai colea pe scaun și
ai să vezi, căci ţiul se face foarte iute“, Rumânul
luă loc pe scaun şi se uită la ţigan, care apucând bucățica de fier cu cleștele, o băgă în foc, suflă de mai
multe ori din foale până când ferul se înroși, apoi îl
apucă din nou cu cleştele și îi dete drumul în butoiul
cu apă. Fierul înroșit, intrând în apă, produse o șueTătură care sună cam ţiu-u-u.... şi astfel rumânul constată cum bucata lui. de metal, din care trebuia să
iasă un fier de plug, s'a transformat în un țiu!

Cam același lucru s'a întîmplat și cu falimentul băn-

cei Franco-Române. De unde el a pornit ca cea mai
mare escrocherie a secolului, cu sute de milioane înghițite de fraţii Protopopescu, cu tot soiul de malversaţiuni pe care „justiția le va cerceta şi dovedi“
cum O spun judecătorii tribunalului și cum o reconfirmă Curtea de Apel, falimentul s'a diluat încetul
cu încetul după cercetări şi pledoirii până când s'a
terminat

în

Toată
nu avea

gălăgia făcută împrejurul acestei prăbuşiri
nici un fundament, şi cu toată atmosfera

un

ţiu de

zece

mii

defavorabilă creată direcţiunei

lei amendă.

Băncei, atmosferă care

a determinat modul de a judeca a magistraţilor, negăsindu-se de fapt nici o vină reală direcţiei, s?a -ajuns
la condamnarea anodină menită nu să pedepsească,

căci. nu

exista vinovaţi, ci să salveze

preştigiul

jus-
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